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Suriye ile ilgili kararsızlık yeter - dünyanın harekete
geçmesi gerekiyor

Küresel topluma Suriye hakkında kritik bir noktayı atlatması için son bir şans verildi.
Bu şans kullanılmalıdır.

Bu yıl Ağustos ayında gerçekleşen Uluslararası Af Örgütü Uluslararası Konsey Toplantısı’nda sıklıkla aklımdan geçti
bu düşünceler. Her iki yılda bir, dünyadaki tüm şubelerimizden, Uluslararası Sekreterya’mızdan ve farklı insan hakları
kurumlarından temsilcilerin katıldığı bu toplantı yaklaşık bir hafta sürüyor. Bu toplantıda, bir yandan küresel insan hakları
sorunları üzerine tartışırken, bir yandan da nasıl yapısal değişiklikler gerçekleştirerek bu sorunları ortadan kaldırmada daha
güçlü olacağımızı konuşuyoruz.
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Bu seneki toplantımızın özel katılımcılarından biri olan Neriman Tamimi de adalet isteyenlerden biriydi. Filistin’deki topraklarına
İsrailli yerleşimcilere yer açmak için el konulmasını protesto ettiği için, sadece adalet talep ettiği için, kardeşi öldürülmüş ve eşi
de hapse atılmıştı. Neriman bir yandan adalet ararken bir yandan da hepimize haykırdı: “Ancak birlikteyken güçlü olabiliriz!”

Mısır’da güvenlik güçleri artık durmalı

Uluslararası Af Örgütü, son bir haftada en az 1,089 kişinin ölmesinin, Mısır’ın güvenlik
güçlerinin kuvvet ve ateşli silah kullanımına dair uluslararası standartlarla uyumlu bir
şekilde hareket etmesi konusundaki acil ihtiyacın altını çizdiğini dile getirdi.
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Yunanistan’ın Midilli Adası’nda mülteci hakları odaklı
insan hakları kampı
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Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Aktivisti Muhip Ege yazdı
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Sultani Acıbuca davasında iyi haber

Ağustos ayı itibariyle Acıbuca’nın davasıyla ilgili kararın Yargıtay’da sonuçlanmasını
bekliyorduk. Beklenen karar 16 Ağustos’ta geldi ve Yargıtay 6 yıl 3 aylık hapis cezası
kararını bozdu.
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Uluslararası Af Örgütü, adaletin zalimle zalimin bölüştüğü bir kavram olmaması için çalışıyor. Ancak adalet çoğu zaman tesis
edilemiyor, kırılmış umutların, parçalanmış hayatların ve sonu gelmez hak ihlallerinin yanında soyut bir kavram olarak kalıyor.
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Aynı sözleri vurgulayan bir diğer kişi de İran’dan canını kurtarmak için kaçtığı Yunanistan’da türlü ayrımcılıklarla boğuşan bir
mülteciydi. Hiçbir şeyi olmadan Ege Denizi’ni aşarak geldiği Yunanistan’da karşılaştığı zulme rağmen halen şunları söylüyordu:
“Ben yine de şanslıyım, benden çok daha kötü durumda olanlar var!”
Hem Neriman hem de İranlı mülteci farklı yerlerde aynı şeyden muzdaripti, ayrımcılığa karşı adaletin eksikliğinden. Adaletin
eksikliği ya da hiç gerçekleşmemesi insan hakları bakımından çok ciddi bir soruna neden oluyor. Cezasızlık adını verdiğimiz bu
sorun, insan hakları ihlallerini gerçekleştirenlerin adil bir biçimde yargılanmaması ve çoğu zaman zulümlerine devam etmeleri
demek. Biz toplantımızı gerçekleştirirken Mısır’dan gelen haberlerle dehşete düşmemizin sebeplerinden biriydi aynı zamanda
cezasızlık.
Mısır’daki katliam haberlerine güçlü bir tepki verebilmek için Berlin’de, toplantı alanımızdan Mısır Elçiliği önüne uzanan bir
eylem gerçekleştirdik. Bir yandan da aklımızda şu soru vardı, Mısır’da onlarca yıldır yerleşen cezasızlık kültürü defedilmezse
bu katliamların sorumluları gerçekten adalet önüne çıkarılabilir mi? Bütün dünyada cezasızlıkla mücadele etmeye devam
etmeliyiz ki, Mısır’da kendi ordusunun kurşunlarıyla vurulan gencecik insanların hesabını soralım. Bunun için dünyadaki
tüm devletlerden derhal Mısır’a her türlü silah sevkiyatını sonlandırmasını ve katliamların durdurulmasını talep etmeye
devam ediyoruz. Uluslararası insan hakları standartları uyarınca bir yapılanma ve katliamların sorumlularının hepsinin ayrım
gözetmeden adil bir biçimde yargılanması da diğer taleplerimiz.
İnsan hakları ihlallerini gerçekleştirenlerin orduları, silahları, işkence odaları olabilir, ama biz onlardan daha güçlüyüz, çünkü
bir aradayız!

					Murat Çekiç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü
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SURİYE

TÜRKİYE MASASI AÇIKLAMALARI
Uluslararası Af Örgütü 11 Mayıs’ta Reyhanlı’da gerçekleşen ve
edinilen bilgilere göre yaklaşık 50 kişinin ölümüne, 100’den fazlasının
yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyı açıkça kınamaktadır.
Suriye sınırında bulunan Hatay’ın Reyhanlı bölgesi aynı zamanda iki ülke
arasındaki ana geçiş noktalarından biri. Şehir birçok Suriyeli mülteciye ev
sahipliği yapmakta. Patlamada en az üç Suriye vatandaşının öldüğü iddia
edildi. Gündelik hayatını sürdüren sivilleri hedef aldığı belli olan saldırılar
yaşam hakkının ve uluslararası hukukun ilkelerinin hiçe sayılmasının bir
göstergesidir.
Açıklamanın tamamı için:
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2170

LGBTI bİreylerİn toplanma özgürlüğünü güvence
altına alın
21 Temmuz 2013
Barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü hakkı, uluslararası insan hakları
hukuku ve Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşmelerle koruma altına
alınmıştır. Mayıs ayının başından itibaren 1 Mayıs gösterileri ile birlikte
Türkiye yetkilileri Taksim Meydanı’nda ve civarında barışçıl gösterilerin
gerçekleşmesini engelledi. Polisin protestocuları dağıtmak için
biber gazı, tazyikli su ve ses bombası ile müdahale ettiği ve yüzlerce
kişinin tutuklandığı 15 Haziran’dan bu yana, Türkiye yetkilileri Taksim
Meydanı’nda ve civarında toplanmayı tolere etmeyeceğini defalarca
belirtti. Pazartesi günü Taksim Meydanı’nda sadece durdukları için
bile bazı sessiz protestocular gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü
bu yaklaşımın doğrudan uluslararası standartların bir ihlali olduğuna
inanmaktadır. 23 Haziran Pazar günü ve 30 Haziran Pazar günü bu
yaklaşım Taksim Meydanı’nda gerçekleşecek olan Trans Onur Yürüyüşü ve

LGBTI Onur Yürüyüşü ile ciddi bir sınav verecek.
Açıklamanın tamamı için:
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2195

Surİye’de BM ekİbİ ‘kİmyasal
sİlahlar’ İddİasını soruşturmak İçİn
tam erİşİme sahİp olmalı
21 Ağustos 2013

Ergenekon davasındakİ karar arkasında soru
İşaretlerİ bıraktı
6 Ağustos 2013
Terörle mücadele mevzuatı ve Ergenekon gibi davalara bakmakla yükümlü
olan Özel Ağır Ceza Mahkemeleri’nin bu mevzuatı uygulama biçimi oldukça
sorunludur. Bu uygulamalar, uluslararası insan hakları standartları ile
uyumlu hale getirilmeli. 1990’larda gerçekleşen insan hakları ihlallerinin
soruşturulmamış olması, Ergenekon kovuşturmasının o karanlık döneme
ışık tutma imkanını kullanamayacağı anlamına geliyor. Bu durum aynı
zamanda ihlaller konusunda adaletin yerine getirilmesinin güvence altına
alınmayacağı demek oluyor.
Açıklamanın tamamı için:
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2239

Rojava’dakİ İnsan hakları İhlallerine daİr
14 Ağustos 2013
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü Murat Çekiç Rojava’da
yaşanan insan hakları ihlallerini değerlendirdi: “Uluslararası Af Örgütü,
silahlı muhalif gruplar tarafından Suriye’nin kuzeyindeki Rojava
bölgesinde Kürt azınlık mensubu sivillerin esir alındığı ya da yargısız
infaz edilip öldürüldüklerine dair gelen haberlerden derin bir endişe
duymaktadır. Uluslararası Af Örgütü, bu iddiaları, Suriye’deki çatışmanın
bütün taraflarının uluslararası hukuka yönelik gerçekleştirdiği hak
ihlalleri ile ilgili araştırması kapsamında soruşturmaktadır. Örgüt aynı
zamanda tüm taraflara, uluslararası hukuk uyarınca her durumda sivilleri
korumakla yükümlü olduklarını hatırlatır.
Açıklamanın tamamı için:
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2240

İstanbul’daki protesto gösterileri sırasında, başına biber gazı fişeğinin
isabet etmesi üzerine ağır yaralanan ve 65 gündür yoğun bakımda yatan
14 yaşındaki Berkin E. ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Uluslararası Af
Örgütü olarak Berkin E.’nin yaralanması ile ilgili hazırlık soruşturmasının
en kısa zamanda etkili, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yapılmasını,
soruşturmayla ilgili ailesinin ve avukatlarının tam olarak bilgilendirilmesini
ve sorumluların derhal yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz. Devlet
görevlileri tarafından yapıldığı iddia edilen insan hakları ihlalleri cezasız
4
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Berkİn E.’nİn yaralanması İle İlgİlİ sorumlular
derhal yargı önüne çıkarılsın!
20 Ağustos 2013

Açıklamanın tamamı için:
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2243

Suriye’nin başkenti Şam’da kimyasal silahların,
aralarında çoğu çocuk olan birçok sivili
öldürdüğünü açıkça gösteren bir dizi videonun
yayınlanmasının ardından Uluslararası Af
Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör
Yardımcısı Hassiba Hadj Sahraoui şöyle dedi:
“Uluslararası Af Örgütü’nün hala bağımsız bir
şekilde doğrulayamadığı, Suriyeli sivillere yönelik
kimyasal silah kullanıldığı iddiaları, Suriye’de
bulunan Birleşmiş Milletler ekibinin, bu ve
kimyasal silahların kullanıldığı iddiasının yer
aldığı diğer olayları kapsamlı bir yetki alanı ve
tüm bölgelere engellenmeyen erişimi olması için
acil bir ihtiyacı olduğuna vurgu yapıyor. Eğer iddia
edilen saldırıların olduğu bölgelere erişimlerine
izin verilmeyecekse, örnek toplayamayacaklar
ya da soruşturma yapamayacaklarsa BM uzman
ekininin ülkede olmasının ne anlamı var?” diye
konuştu.
Hassiba Hadj Sahraoui sözlerine şöyle devam etti:
“Hiçbir sorumluluk üstlenmeyen Suriye yetkilileri
derhal BM ekibinin Doğu Guta ve diğer bölgelere
ziyaretini olanaklı kılmalı. Eğer son suçlamalar
doğrulanırsa, bu saldırılar savaş suçlarına varıyor
demektir. Suriye’de karşılaştığımız bu sonu
gelmeyen hak ihlalleri dizisi ile başa çıkmanın tek
yolu BM Güvenlik Konseyi’nin durumu Uluslararası
Ceza Mahkemesi’ne sevk etmesinden geçiyor. Ki
Uluslararası Af Örgütü 2011’den beri bunu talep
ediyor. Siviller ve savaşanlar arasında ayrım
gözetmeyen kimyasal silahların kullanımı, üretimi,
sevkiyatı ya da stoklanması uluslararası hukukun
ihlali anlamına gelmektedir.”
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2248

Surİye İle İlgİlİ kararsızlık yeter
- dünyanın harekete geçmesİ
gerekİyor
Uluslararası Af Örgütü Suriye Araştırmacısı Cilina
Nasser’in 22 Ağustos 2013’te http://news.uk.msn.
com/ adresinde yayınlanan yazısı
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Uluslararası Af Örgütü Reyhanlı’da
gerçekleşen çİfte bombalamayı kınıyor
13 Mayıs 2013

Küresel topluma Suriye hakkında kritik bir noktayı
atlatması için son bir şans verildi. Bu şans
kullanılmalıdır.
Dün Suriye’den gelen videoları izleyip
duygulanmamak üstüne bir de uluslararası
toplumun; Suriye’deki silahlı iç çatışması
sırasında sivillerin katliamını sona erdirmek için
tekrarlanan başarısızlıklarına öfke duymamak
mümkün değil.
Videolar, Şam’ın dışındaki kasabalarda, çocuklar
da dâhil olmak üzere birçok sivile yönelik kimyasal
silah saldırıları iddiasının ölümcül etkilerini
göstermektedir. Bu durum Suriye’deki olası savaş
suçlarının ve insanlığa karşı işlenen suçların en
son ürpertici göstergesidir.
Bu görüntülerin orijinalliğini doğrulamak ya da bu
aşamada birini suçlamak zor olsa da; Uluslararası
Af Örgütü, saldırıya maruz kalanların gösterdiği
belirtilerin, kimyasal silahların kullanımından
etkilenenlerin gösterdiği belirtilerle benzer
olup olmadığını belirlemek için tıbbi ve diğer
uzmanlarla iletişime geçti. Suriye’deki kuruluşlar
ve bireyler de etkilenen bölgede insanların
mevcut sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi
toplamak için bize yardımcı oluyor.
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2250
23 Ağustos 2013 - BirGün gazetesine konuşan
Uluslararası Af Örgütü’nde Araştırmacı Cilina
Nasser, “Esad, hükümet tarafından kimyasal silah
kullanılmadığını bu kadar emin olarak söylüyorsa,
yaşanan şok edici olayın ardından BM Heyeti’nin
bölgeye acil olarak erişimi sağlanmalı, bölgede
inceleme yapmasının yolu açılmalıdır” dedi. Henüz
kimyasal kullanımının onayıyla ilgili kesin bilgi
vermeleri için erken olduğunu belirten Nasser,
“Bunu ortaya çıkartabilecek ve onaylayabilecek
bünye, hali hazırda Suriye’de bulunan BM Heyeti”
dedi.

BM’YE ARAŞTIRMA YETKİSİ VERİLSİN
Nasser, Suriye’de bulunan heyetin, görüşmeler
sonucu önceden belirlenmiş olan üç bölge
üzerinde gözlem yetkisi olduğunu belirterek,
“Heyetin yetkileri çok kısıtlı. Kimyasal silahı
kimin kullandığını araştırmaya yönelik bir
yetkisi ise bulunmamakta” dedi. Nasser, heyetin
önceki gün yaşanan saldırının yapıldığı bölgeyi
inceleme yetkisi de olmadığının altını çizdi ve
“Araştırma yapıp iddiaları inceleyemeyecekse
heyetin bölgede bulunmasının anlamı ne?
İnceleme yapabilmesi için BM Heyeti’ne getirilen
bu kısıtlamalar kaldırılmalı. Heyetin yetkiyle
donatılıp, bölgeye ulaşımı sağlanmalı ve kimyasal
saldırı iddiası incelenmeli” diye konuştu. Heyetin,
saldırıların yaşandığı bölgeye çok yakında
bulunduğunu söyleyen Nasser, “BM ve Suriye
hükümeti arasında, iddiaların incelenebilmesi
için anlaşma sağlanmaya çalışıldığını biliyoruz.
Kimyasal saldırı şüpheleri için bu inceleme izni
acil olarak verilmelidir” dedi. Nasser, ayrıca,
önceki gün bölgedeki kimyasal silah kullanımı
iddiaları üzerine acil olarak toplanan BM Güvenlik
Konseyi’ni de eleştirdi ve “Güvenlik Konseyi’nin
bir inceleme çağrısı bile yapmamış olması çok
üzücü ve büyük bir başarısızlık” diye konuştu.
Nasser, yaşanan saldırı hakkında kesin bulgulara
ulaşılmasının tek yolunun BM incelemesi
olduğunun altını çizdi ve “Zaten bağımsız
araştırmacılar ve oırganizasyonlar olarak bizim
de bölgeye giriş iznimiz bulunmamakta, ama biz
doğrulanmış bulgulara erişmek istiyoruz” diye
konuştu.
http://birgun.net/haber/esada-cagri-bmheyetine-tam-yetki-verilsin-2681.html
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MISIR’DA GÜVENLİK GÜÇLERİ
DAHA FAZLA KAN DÖKÜLMESİNİ ENGELLEMELİ
14 AĞUSTOS 2013

MISIR
MISIR’DA OTURMA EYLEMİNİ DAĞITMA KARARI
“FELAKETE DAVETİYE” ÇIKARIYOR
31 TEMMUZ 2013
Uluslararası Af Örgütü, Mısır’da hükümetin güvenlik
güçlerine Kahire’de düzenlenen ve devrik Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi yanlısı oturma eylemlerini sonlandırma
talimatı vermesinin, protestoculara yönelik son dönemdeki
şiddet olayları da göz önünde bulundurulunca, daha fazla
kan dökülmesine davetiye çıkaracağını dile getirdi.
Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör
Yardımcısı Hassiba Hadj Sahraoui, “Mısırlı güvenlik
güçlerinin gösteriler boyunca rutin bir şekilde aşırı ve
kanunsuz ölümcül güç kullanarak sergilediği polislik göz
önünde bulundurulunca, bu son açıklama daha fazla
hak ihlali yaşanmasını onaylar nitelikte. Güvenlik güçleri
kadar yetkililer de, uluslararası standartlarda tavsiye
edildiği üzere, güç kullanımından kaçınan, ‘ikna, müzakere
ve arabuluculuk yöntemleri’ne dayanan bir yaklaşım
benimsemeli” diye konuştu.
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2237
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Uluslararası Af Örgütü bugün devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçilerinin
oturma eyleminin dağıtılmasının ardından bir açıklama yaparak daha fazla kan
dökülmemesi için güvenlik güçlerinin acil adımlar atması gerektiğini dile getirdi.
Uluslararası Af Örgütü sahada çalışma yürüterek gerçekleşmiş olan insan hakları
ihlallerini doğrulamaya çalışıyor.
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2241

MISIR’DAKİ KORKUNÇ KATLİAM
DERHAL BAĞIMSIZ BIR SORUŞTURMA YAPILMASINI GEREKTİRİYOR
16 AĞUSTOS 2013
Uluslararası Af Örgütü sahada gerçekleştirdiği araştırmalara dayanarak yaptığı
açıklamada, güvenlik güçlerinin yasal dayanağı olmayan ölümcül güç kullandığını ve
yaralılara güvenli bir çıkış sağlama konusunda verdiği sözleri tutmadığını, Kahire’deki
oturma eyleminin şiddet kullanarak dağıtılması ile ilgili kapsamlı ve bağımsız bir
araştırma yapılması gerektiğini dile getirdi.
Uluslararası Af Örgütü yaptığı araştırmaları “Mısır: Etrafımdakİ herkes ölüyordu” adlı
brİfİngde topladı. Mısır’da daha önce eşine rastlanmamış şiddet olayları 600’den fazla
kişinin ölümüne yol açtı. İçişleri Bakanlığı güvenlik güçlerinden 43 kişinin ölümcül
yaralanmaya maruz kaldığını açıkladı. Cesetler resmi hastanelere ve morglara sevk
edildikçe ölü sayısının artması bekleniyor.
Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philip Luther, “İlk
tanıklıklara ve topladığımız diğer kanıtlara göre, güvenlik güçlerinin insan hayatına
açıkça saygı duymadığı konusunda hiç şüphe yok. Hem kapsamlı hem de bağımsız
soruşturmaların derhal yürütülmesine ihtiyaç duyuluyor. Bazı protestocular şiddete
başvururken, yetkililerin cevabı ağır bir şekilde orantısız. Görünen o ki, şiddete
başvuran ve başvurmayan protestocular arasında fark gözetilmiyor”diye konuştu.
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2244

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ DİREKTÖRLERİNDEN
MISIR YETKİLİLERİNE ÇAĞRI
19 AĞUSTOS 2013

ŞİDDET VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA GEÇEN
BİR HAFTA
21 AĞUSTOS 2013

Dünya çapından Uluslararası Af Örgütü direktörleri Berlin’de
toplanmışken, son haftalarda Mısır’da gerçekleşen şoke edici
can kayıpları ile ilgili kapsamlı, bağımsız ve etkili bir soruşturma
yürütülmesi gerektiğini dile getirdiler. Yasal bir dayanağı olmayan
bu ölümcül baskı için emri kim verdiyse ya da bu baskıyı her
kim gerçekleştirdiyse tam hesap verilebilirlik çerçevesinde
soruşturulması gerektiğinin de altını çizdiler.
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2242

Uluslararası Af Örgütü Mısır araştırmacısı Diana Eltahawy
Gerilim, Kahire’nin ürkütücü bir şekilde boş olan sokaklarında
oldukça belirgin. Mursi destekçilerinin oturma eylemlerinin
şiddete başvurularak dağıtılmasının ardından, geçen Çarşamba
uygulanmaya başlayan gece dışarı çıkma yasağı uğultulu başkenti
neredeyse hayalet bir kasabaya çevirdi.
Atmosfer “25 Ocak Devrimi”nin en kanlı günü olan 28 Ocak
2011’den sonra ilan edilen sokağa çıkma yasağından oldukça
farklı. O yasak, yalnızca Tahrir Meydanı’ndaki protestocular
tarafından değil, Kahire’de yaşayanlar tarafından da büyük ölçüde
yok sayıldı. Bugün, çoğu mağaza, restoran ve kafe kapılarını
akşamüstü kapatıyor.
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2252

MISIR’DA HÜKÜMET HRİSTİYANLARI MEZHEP
ÇATIŞMASINDAN KORUMALI
20 AĞUSTOS 2013
Uluslararası Af Örgütü, Mısır çapında Kıpti Hristiyanlara yönelik
mezhep çatışmasında daha önce eşine rastlanmamış bir artış
yaşandığını ve yetkililerin güvenliği sağlamak için acil adımlar
atması gerektiğini dile getirdi.
Kıpti Hristiyanlar, görünüşe göre Muhammed Mursi’nin devrilmesini
desteklemelerine misilleme olarak, Mursi destekçilerinin
14 Ağustos’taki oturma eylemlerinin şiddete başvurularak
dağıtılmasından bu yana hedef haline geldi. Birkaç Kıpti Hristiyan
öldürülürken kiliseleri, iş yerleri ve evleri saldırı altında.
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2246

MISIR’DAKİ SON KATLİAM,
ÜLKEYE SİLAH TRANSFERİNİN DURDURULMASI
KONUSUNDAKİ ACİL İHTİYACI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR
21 AĞUSTOS 2013

MISIR’DA GÜVENLİK GÜÇLERİ ARTIK DURMALI!
23 AĞUSTOS 2013
Uluslararası Af Örgütü, son bir haftada en az 1,089 kişinin
ölmesinin, Mısır’ın güvenlik güçlerinin kuvvet ve ateşli silah
kullanımına dair uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde
hareket etmesi konusundaki acil ihtiyacın altını çizdiğini dile
getirdi.
Geçen hafta Mursi destekçilerinin oturma eyleminin
dağıtılmasından bu yana gerçekleşen en kanlı olayda Kahire’de
97 kişi öldürüldü. 16 Ağustos’ta Ramses Meydanı’nda toplanmaya
başlayan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçilerinin
protestoları aniden şiddete bulandı. Ölen ve yaralananlar arasında
yedi yaşında bir çocuk ve birkaç genç de bulunuyordu.
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2251

Uluslararası Af Örgütü, tüm hükümetlerin Mısır güvenlik güçleri
tarafından oturma eylemi ve diğer protestolara yönelik yasal
dayanağı olmayan ölümcül güç kullanmasında ve bu eylemlerin
şiddete başvurularak dağıtılmasında kullanılacak türdeki
silahların ülkeye sevkiyatını askıya alması gerektiğini dile getirdi.
Uluslararası Af Örgütü son yıllarda Mısır’a yapılan bazı sevkiyatları
inceledi – bunların arasında on milyonlarca dolar değerindeki
on binlerce konvansiyonel silah da bulunuyor. 14 Ağustos’taki
katliamda kullanılan silah ve mühimmat türünü sağlayan ülkeler
arasında Çek Cumhuriyeti, Çin, Kıbrıs, Fransa, Almanya, İtalya,
Sırbistan, İspanya, İsviçre, Türkiye ve ABD var.
http://www.amnesty.org.tr/ai/node/2247
© REUTERS Amr Abdallah Dalsh
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Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Etkinlikler
Sultani Acıbuca
davasında iyi haber!
(Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nden kampa katılanlar olarak “No More Pushbacks”- Geri itelemelere son sloganlarımızla, sığınmacıların tutulduğu gözetim merkezinin önünde)

Sığınmacılar üzerine Midili’de bir hafta
20 farklı ülkeden gelen insan hakları aktivistleriyle Avrupa’ya Türkiye’den geçiş
kapısı olan Midili adasında buluştuk. Bilmeyenler için Midilli adası Balıkesir’in
Ayvalık ilçesinden deniz ulaşımı ile yaklaşık bir iki saat uzaklıkta. Trakya’daki
Yunanistan-Türkiye sınırından sonra, Avrupa’ya Türkiye üzerinden geçen
sığınmacılar için en sık kullanılan yollardan biri. Ben adaya Atina’dan feribot ile
geçtim, adaya vardığım anda polislerin beni ve benimle beraber gelen bir mülteci
arkadaşımı çevirdi. Arkadaşımın ten rengi bana göre daha koyu olduğu için onu
daha ayrıntılı ve sıkı aradılar. Arama şekilleri, bizlere davranışları hiç cana yakın
değildi. O an aklımdan, biz vize ile izinli bir şekilde adaya giriş yapanlarız ve buna
rağmen bize davranış biçimleri böyle, acaba dokümansız, hayatlarını sürdürebilmek
için buraya gelen ya da buradan geçen sığınmacılara nasıl davranıyorlar diye
geçirdim.
Kamp boyunca kamptaki mülteci arkadaşlarımız ve yerel aktivistlerin anlattığı
hikâyeler gerçekten endişe vericiydi. Kimisi Suriye’deki savaştan kaçmış Avrupa
topraklarına sığınmak istemiş ama burada hayatını kaybetmiş. Kimisi başka
coğrafyalardan ölüm tehditlerinden, ülkesindeki siyasi kargaşadan ve çeşitli
sebeplerden kaçıp gelmiş ama burada da ötelenmiş, geri itilmiş. Yunan yetkilileri
ne yazık ki Türkiye’den küçük botlar ile yola çıkan sığınmacıların botlarını Türk
kara sularına geri itiyor. Bu geri itmelerin sonucu çoğu zaman Ege denizinin soğuk
sularlında ölümle bitebiliyor. Biz adaya varmadan bir süre önce adadaki bir plaja
12 cansız sığınmacı bedeni vurmuş. Yerel aktivistlerin belirttiği üzere, adada belirli
aralıklarla bu olaylara çok sık rastlanıyormuş. Sığınmacılar adaya çıkabilseler dahi,
adada açlık ve hastalıklarla boğuşmak zorunda kalıyorlarmış.
Sığınmacılar Ege denizini ve geri iten Yunan sahil güvenliklerini geçseler bile
belirsiz bir süre cezaevinde kalma, ırkçı saldırılara uğrama, aç kalma tehlikeleriyle
karşı karşıya kalıyorlar karşı karşıya kalıyorlar. Midili’de bir hafta bizimle beraber
olan bir mülteci arkadaşımız şöyle özetledi bu mücadeleyi:
“Ben Yunanistan’ı seviyorum, ben bu ülkede yaşamak istiyorum. Ama Yunanistan
gerçekten beni onu sevdiğim gibi seviyor mu? Evden dışarı çıkarken sürekli
ırkçı bir saldırıya uğrama belki sokak ortasında katledilme ya da darp edilme
korkusuyla dışarıya çıkıyorum.”
Kampta bizimle beraber üç sığınmacı daha vardı. Onlar, aralarından birinin
söylediği gibi birinin söylediği gibi şanslı olup bu uzun ve zor yolu hayatta kalarak
sürdürmüş ve hala da sürdürmekte olanlar. Sığınmacılar bu zorlu yolculuğu
tamamlayabilseler bile Avrupa’ya vardıklarında sığınmacı statüsünü bırakın, bu
başvuruyu yapmaları bile çok zor, bunun yanında ırkçı grupların saldırıları, kötü
yaşam koşulları ve aç kalmak ise başka bir sorun. Sekiz sene boyunca mülteci
statüsünü almak için bekleyen bir arkadaşımız,
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“Eğer başıma gelecekleri bilseydim, ölüm tehditleri almama rağmen ülkemi terk
etmezdim’’ dedi.
Belki Ege denizindeki sığınmacıları savuran dalgaları durdurmaya gücünüz yetmez
ama onların hayatlarını kurtarabileceğiniz yollar var:
Bu konuda insanları bilinçlendirebilirsiniz;
Sığınmacıların yaşadıkları zorluklardan artık az çok haberdarsınız ama dışarıda
bu konuda neredeyse hiç bilgisi olmayan çok fazla insan var, eğer insanlar
onları bilmezlerse, onlar sadece gazetelerde “Sığınmacıların taşıyan bir gemi
battı” şeklinde gündelik hayatta yerlerini alanlar olacak. Bu sebepten dolayı
arkadaşlarınıza çevrenize bu durumdan bahsetmelisiniz ki, insanlar durumun
ne kadar kaygı verici olduğunu anlayabilsin ve bu konuya duyarlı olsun. Midili’de
sığınmacılar için düzenlediğimiz bir etkinlikte sokaktaki insanlardan imza toplarken
bir turist, Yunanistan’da sığınmacıların yaşadığı zorlu şartlardan hiç haberdar
olmadığını ve çok şaşırdığını söylemişti. Ne yazık ki durum böyle, mümkün
olduğunca bu konuyu duyurmamız gerek.
İmza atarak!
İmza ne değiştirir ki demeyin,
atacağınız bir imza ve sosyal
medyanın gücünü kullanarak
arkadaşlarınızı da davet
edeceğiniz imza kampanyası
sayesinde sığınmacı
hayatlarını kurtarmada bir
rol oynayabilirsiniz. Avrupa
Parlamentosu’ndan ekonomik
krizden ağır bir şekilde etkilenen
Yunanistan için tek başına
üstlenmesi ağır bir yükü tüm
AB ve üye devletlerince, bütün
© Nikos Kassapakis
Midilli’de sığınmacılar için düzenlediğimiz etkinlikten bir kare,
göçmen ve mülteci haklarını
fotoğrafta bir sığınmacı, sığınmacılar üzerine bir konuşma yapıyor
güvence altına almasını ve
göçmenlere ve sığınmacılara
karşı gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin son bulmasını talep edebilirsiniz.

Hadi eğer daha önce imza vermediyseniz hemen şimdi
(http://acileylem.amnesty.org.tr/eylem-detay.php?q=178)
adresinden bir imza da siz verin.

10-11 Ağustos’ta Manisa’daydık!
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Aktivisti Umur Dağlı

Sokakta gerek Yüz Yüze Projesi’nde çalışan arkadaşların gerekse biz aktivist
grubundan arkadaşların en fazla karşılaştığı soruların başında şu sorunun
olduğunu düşünüyorum: Kimi affediyoruz? Standı açtığım 10 Ağustos
gününde standın açılma nedenini beş gün önce açıklanan Ergenekon davası
olduğunu sanan birkaç kişi yanımıza geldi. Ancak çoğu kişi Uluslararası Af
Örgütü’nü tanımıyordu. İlçeye bu tarz bir sivil toplum örgütü son senelerde
gelmediğini tahmin ediyorum. Bundan dolayı insanların tanımadığı
bilmediği bir standa gelmesi de zor oldu ama birçok kişi Uluslararası Af
Örgütü’nü standımız sayesinde tanıdı ve bu kişilerden bir kısmı ise imza
kampanyamıza destek oldu.
İki günde toplam altı saat standımız açık kaldı ve saatte 10 imza topladık.
İstanbul’da yürüttüğümüz imza kampanyalarını kıyaslarsak biraz sönük
kalan bir miktar gibi görünse de 100 bin nüfuslu bir şehirde iyi bir rakam
gibi görünüyor. Onlarca insan standımıza uğradı ve broşürlerimizi aldı.
Bu tarz verilerle belki de sağlıklı bir çıkarım yapmak zor olabilir ancak iki
günlük süre zarfında gördüğüm tablo umut verici.
İNSAN HAKLARI İÇİN DAHA DA ÇALIŞMALIYIZ!
60 kişi imza kampanyamıza doğrudan destek verdi. Birçok kişi kampanya
broşürlerini alarak daha detaylı bilgi alarak internetten imza vermek
istediklerini söyledi. Elbette ki birçok kişi de düşüncelerine uymadığı için
imza kampanyamıza destek vermek istemedi. Her halükarda Uluslararası
Af Örgütü olarak Akhisar’da insan hakları için birçok kişiyi bilinçlendirdik
ve Akhisarlılar insan hakları için insan hakları ihlallerine yönelik sessiz
kalmamaya artık daha yakınlar…

Uluslararası Af Örgütü, 2008 yılında hakkında dava açılan ve 2010
yılında terör örgütü üyeliğinden suçlu bulunan “Barış Anneleri
İnisiyatifi ” üyesi 64 yaşındaki Sultani Acıbuca’nın davasını uzun
süredir takip ediyor ve Acıbuca için kampanya yürütüyordu.
Acıbuca, Ocak 2006 ile Mart 2008 arasındaki dönemde İzmir’de
altı barışçıl gösteriye katıldığı için ve bu gösterilerden birinde
yaptığı konuşmaya dayanarak suçlu bulunmuştu. Acıbuca
konuşmasında barış çağrısı yapmış ve PKK ile Türk Silahlı
Kuvvetleri arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi talebini dile
getirmişti.
Ağustos ayı itibariyle Acıbuca’nın davasıyla ilgili kararın
Yargıtay’da sonuçlanmasını bekliyorduk. Beklenen karar 16
Ağustos’ta geldi ve Yargıtay 6 yıl 3 aylık hapis cezası kararını
bozdu. İfade özgürlüğü konusunda zayıf bir karneye sahip
Türkiye’de böyle bir kararın verilmesini memnuniyetle karşıladık.
Ancak davanın görüldüğü ceza mahkemesinin kararında direnme
ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla süreci takip etmeye devam ediyoruz.
Türkiye’de hala birçok kişi sadece barışçıl bir şekilde görüşlerini
ifade ettiği için kovuşturmaya uğruyor ve hapis cezası alıyor.
Uluslararası Af Örgütü olarak ifade özgürlüğü hakkını engelleyen
yasaların kaldırılması ve değiştirilmesi için verdiğimiz mücadeleye
devam ediyoruz.

© Private

Siz de http://www.buyasaylaolmaz.org adresindeki
sitemizi ziyaret ederek kampanyamıza destek
verebilirsiniz.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Aktivisti Muhip Ege (muhip.ege@gmail.com)
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ACİL EYLEMLER
kullanıldığına işaret ediyor.
Uluslararası Af Örgütü olarak yetkililerden
taleplerimiz arasında Türkiye sınırındaki göçmen
ve mültecilere yönelik hukuk dışı “geri itme”
uygulamalarının derhal durdurulması, toplu
sınır dışı etme ve kötü muamele iddialarının
soruşturulması ve sorumluların yargılanması yer
alıyor.

bağımsız ve tarafsız soruşturmalar başlatmaya
ve hak ihlallerinden sorumlu bütün emniyet
görevlilerinin adalet önüne çıkarılmasını
sağlamaya çağırıyoruz.

UA 151/13 - Iraklı teknİsyen Mahdİ
ölüm cezası İle karşı karşıya
14 Hazİran 2013

UA 144/13 - Gösterİlerİn şİddet
kullanılarak bastırılmasına son
verİn
4 Hazİran 2013

UA 183 - Vİcdanİ Retçİ Onur Erden
Tutuklandı
19 Temmuz 2013
İnsani değerleri ve ülkesinde devam eden
savaşın bir parçası olmak istememesi nedeniyle
askerlik hizmetini reddeden Onur Erden, 11
Temmuz’da İstanbul Atatürk Havaalanı’nda
gözaltına alındı. 17 Temmuz’da, işkence veya
kötü muamele riski altında olduğu Çanakkale
Gelibolu’daki 2. Kolordu Komutanlığı Askeri
Cezaevi’ne sevk edildi. Onur Erden hala
cezaevinde.
Uluslararası Af Örgütü yetkililerden, vicdani
reddin bir insan hakkı olduğunu hatırlatarak,
bu hakkın tanınmasını ve Onur Erden’in derhal
ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep
ediyor.
28 yaşındaki Erden askerlik görevine 2006’da
başlamış ardından birliğini terk etmişti. Bunun
üzerine defalarca kovuşturmaya uğrayan ve
hapis cezasına mahkum edilen Erden son olarak
Kıbrıs’a sığınma başvurusunda bulunmuştu.
Askeri cezaevinde kötü muameleye maruz
kaldığını kanıtlayamaması ve zorunlu askerlik
hizmetinin reddinin sığınma başvurusu için
yeterli görülmemesi sebebiyle başvurusu geri

çevrildi. 11 Temmuz’da zorla Türkiye’ye geri
gönderildi ve İstanbul’a vardığında gözaltına
alındı.
Onur Erden, 2011 yılında insani değerleri ve
ülkesinde devam eden savaşın bir parçası
olmak istememesi nedeniyle askerlik hizmetini
reddetmeye devam edeceğini belirtmişti.

Yunanİstan: Hayatları rİske atmaya
son verİn. Daha fazla gerİ İtme
uygulaması olmasın!
11 Temmuz 2013
Yunanistan yetkilileri Ege Denizi üzerinde ve
Meriç Nehri boyunca mülteci ve göçmenleri
hukuka aykırı bir şekilde toplu bir şekilde sınır
dışı ediyor (geri itme uygulaması). Bu uygulama
çocuklar da dâhil olmak üzere bireylerin hayatını
tehlikeye atıyor.
Uluslararası Af Örgütü’nün görüştüğü ve
geri itme uygulamasına maruz kalan mülteci
ve göçmenler, bu süreçte şiddete veya
kötü muameleye maruz kaldıklarını ya da
başkalarının bunlara maruz kaldığına şahit
olduklarını belirtiyor. Geri itme iddialarının
sayısı, bu uygulamanın Yunanistan sınır
polisi ve sahil güvenliği tarafından sıklıkla

Uluslararası Af Örgütü olarak Türkiye’de son
dönemde yaşanan barışçıl protestoculara yönelik
polis şiddetinin durdurulması için başlattığımız
acil eylemimiz devam ediyor.
Taksim Yayalaştırma Projesi çerçevesinde Gezi
Parkı’nın yıkılmasını barışçıl bir şekilde protesto
etmek üzere 28 Mayıs’ta parkta toplanan
aktivistlere 31 Mayıs tarihinde polis biber
gazı ve tazyikli su kullanarak müdahale etmiş
ve aktivistleri parktan çıkarmıştı. Ardından
gösteriler İstanbul’un çeşitli semtlerine ve
Ankara ve İzmir de dâhil olmak üzere birçok
ile yayıldı. Barışçıl gösterilere polisin biber
gazı ve tazyikli su kullanarak orantısız bir
şekilde müdahale etmesinin sonucunda 8
binden fazla kişi yaralandı. Yaralıların bazıları
polisin gaz fişeğini doğrudan göstericilerin
üzerine hedef alarak kullanması nedeniyle
gözünü kaybedenlerdi. Olaylar sırasında üç
kişi doğrudan güç kullanımı sonucu ve iki kişi
de kaza sonucu olmak üzere beş kişi hayatını
kaybetti.
Barışçıl gösterilere polisin şiddet kullanarak
müdahalesi devam eden ciddi bir insan hakları
problemidir. Uluslararası Af Örgütü olarak
yetkilileri, barışçıl göstericilere yönelik, biber
gazı fişeğinin doğrudan kişilerin üzerine hedef
alınarak atılması ve tazyikli suyun kötüye
kullanımı dâhil olmak üzere, polisin aşırı güç
kullanımının durdurulmasını derhal güvence
altına almaya, barışçıl gösteri hakkına saygı
göstermeye, aşırı güç kullanımına dair hızlı,

32 yaşındaki iki çocuk babası petrol teknisyeni
Osama Jamal ‘Abdallah Mahdi, Irak Ordusu’nun
bir mensubunu öldürmek suçundan 2011’de
ölüm cezasına mahkum edildi. Ölüm cezası
kararı adaletsiz yargılama sonucu verildi ve
Mahdi’nin “itirafı” işkence edilerek alındı. 14
Kasım 2010’da Adli Tıp yaptığı incelemelerde
Mahdi’nin vücudunda işkence sonucu izler
tespit etti. Yapılan işkenceye sivri nesnelerle
dövme, tekmeleme, kollardan asma, matkap ile
yaralama ve elektrik şoku vermenin dâhil olduğu
belirtiliyordu. Duruşma sırasında “itiraf”ını
geri çeken Mahdi aleyhinde tanıklık veren bir
kişinin ise tanıklığını geri çekmiş bulunduğu
biliniyordu.
Uluslararası Af Örgütü olarak, Osama Jamal
‘Abdallah Mahdi’nin uluslararası standartlara
uymayan ve adil olmayan bir yargılanma sonucu
ölüm cezası aldığını dile getirdik ve yetkililerden
Mahdi’ye uygulanan işkence ile ilgili
suçlamaların bağımsız bir kuruluş tarafından
hızla ve derinlikli bir şekilde soruşturulmasını
ve sorumluların adalete teslim edilmesini
sağlamalarını talep ettik. Ayrıca yetkililere,
ölüm cezasının kaldırılması ve mevcut ölüm
cezalarının derhal hafifletilmesine yönelik resmi
bir erteleme ilan etmeleri çağrısında bulunduk.

UA 96/13 - Kızılay gönüllüsü
gözaltında ve hİç kİmseyle
görüştürülmüyor
16 Nİsan 2013
Suriye Arap Kızılayı gönüllüsü Muhammad
Atfah, 3 Şubat 2013’te Humus’taki bir kontrol
noktasında tutuklandı. Yerel bağlantıların

belirttiğine göre, saat 21.00 sıralarında eve
dönerken Milli İstihbarat Teşkilatı üyeleri
tarafından tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı
ofisinde gözaltında tutulan ve Şubat ayında
serbest bırakılan bir tanık, Uluslararası Af
Örgütü’ne, Atfah’ı yüzünde yaralar içerisinde
gördüğünü ve kendisiyle konuşulduğunda tepki
vermediğini belirtti.
Atfah’ın neden tutuklandığı belirsiz. Kendisinin
siyasi aktivist olmadığı biliniyor. Ancak Suriye’de
iki yıl önce başlayan iç çatışmalar nedeniyle
binlerce kişinin tutuklandığı ve işkence ya da
kötü muameleye maruz kaldığı biliniyor.
Uluslararası Af Örgütü olarak, yetkililerden,
Muhammed Atfah’ın nerede olduğu ve durumu
hakkında bilgi vermelerini ve derhal ailesiyle
ve avukatıyla iletişimini sağlamalarını talep
ettik. Ayrıca, işkence veya kötü muameleye
maruz kalmayacağının garanti altına alınması
ve kendisine gereken tıbbi desteğin sağlanması
diğer taleplerimiz arasındaydı.

UA 330/12 - Özbekİstan vatandaşı
İşkence tehlİkesİ altında
19 Mart 2013
Azamatzhon Ermakov, işkence görme ve kötü
muameleye maruz kalma tehlikesiyle karşı
karşıya olduğu Özbekistan’dan 2009 yılında
kaçtı ve Rusya’ya sığındı. Orada tutuklanan ve
2012’de serbest bırakılan Ermakov’un serbest
bırakıldıktan hemen sonra kaçırıldığına ve doğu
Özbekistan’da alıkonulduğuna dair güçlü deliller
vardı.
Özbekistan yetkilileri Ermakov’u, aşırı dinci
gruplara üye olmak, dini ve diğer nefret
duygularını kışkırtmak ve anayasal düzeni
devirmeye teşebbüs etmek ile suçluyordu.
Ancak, Özbekistan’daki insan hakları durumunu
yakından izleyen Uluslararası Af Örgütü,
ülkede, yasaklanan İslami örgütlere üye olduğu
iddia edilen binlerce dindar Müslüman’ın
cezalandırılmasından ve zalimane, insanlık dışı
ya da onur kırıcı muameleye varan koşullarda
tutulmasından endişe duyuyordu.

Uluslararası Af Örgütü olarak, Azamatzhon
Ermakov’un yasa dışı olarak kaçırılmış ve
Özbekistan’a gönderilmiş olabileceği iddiasının
Rusya yetkilileri tarafından gecikmeden,
tarafsız ve etkili bir şekilde soruşturulmasını
ve Özbekistan yetkililerinden Azamatzhon
Ermakov’un adil olmayan yargılanma, işkence
veya kötü muameleye maruz bırakılmayacağını
güvence altına almalarını talep ettik.

UA 49/13 – Gözaltındaki Lİbyalı
gazetecİnİn sağlığı tehlİkede
13 Mart 2013
67 yaşındaki Libyalı gazeteci Amara Abdalla
al-Khatabi, yargı sistemindeki yolsuzluğu ele
alan bir makale yayımlamasının ardından
19 Aralık’ta tutuklandı. Yayımladığı makale
sebebiyle tutuklandığı tahmin edilen ve
haberleşmesiz alıkonan al-Khatabi 28 Şubat’ta
açlık grevine başladı. 11 Mart’ta mahkeme
karşısına çıktığında sağlık durumu o kadar
kötüydü ki, mahkeme heyeti karşısında ayakta
durmak için destek alması gerekti. Aslında
durumunun ciddiyetini avukatının aktardıkları
yeterince ortaya koyuyordu: al-Khatabi duruşma
sırasında bilincini kaybetmişti.
Avukatının, al-Khatabi’nin kefalet karşılığı
serbest bırakılması ya da bir hastaneye
gönderilmesi talebini reddeden yetkililer, ayrıca,
avukatın gazeteciyle görüşmesine ve dava
dosyasına erişmesine il kez duruşma tarihi olan
11 Mart’ta izin verdi.
Uluslararası Af Örgütü olarak yetkililerden,
Amara Abdalla al-Khatabi’yi, eğer barışçıl
bir biçimde ifade özgürlüğünü kullandığı için
tutuklandıysa, derhal ve koşulsuz olarak serbest
bırakmalarını; ailesine ve avukatlarına tam
erişimini sağlamalarını ve uygun tıbbi bakımını,
gerekliyse cezaevi dışında olmak üzere, derhal
sağlamalarını talep ettik
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