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Önyazı

Merhaba,

İdil Eser

Tekrar aranızda olmak ne kadar da güzel bir duygu! Tabii sizler ise
sürecinde
hep “aramızdaydınız”, hep benimleydiniz. Yaklaşık dört ay süren gözaltı ve tutukluluk
ze güç,
desteğinizin ben ve arkadaşlarım için ne kadar önemli olduğunu anlatamam. Gücümü
n
gönülde
dolayı
bundan
ilerimize
direncimize direnç kattınız. Tüm üyelerimize ve destekç
teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız!
getirmeyi ve
Aynı şekilde, bize yöneltilen haksız suçlamalarla ilgili yazan çizen, ihlalleri dile
Temelkuran,
Ece
yayımlamayı dikkate değer bulan herkese de ne kadar teşekkür etsem az. Sevgili
arınız benim
Melda Onur ve Yıldırım Türker’e de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Güzel mektupl
için o kadar kıymetliydi ki… Kaleminize ve gönlünüze sağlık.
toplumda emek
Hakkımızda pek çok şey söylendi, iddialar ortaya atıldı. Hepimiz yıllardır sivil
olmaya, katkı
veren, elimizden geldiğince insan hakları ihlallerini gidermeye, hak sahiplerine ses
, bundan pek
Doğrusu
ruz.
geçmiyo
z
kendimi
altına
sunmaya çalışan insanlarız. Sahne ışıklarının
ızı ve neden
tanıman
iyi
daha
larımı
haz ettiğimiz de söylenemez. Ama bu bülten beni ve arkadaş
hakkımızdaki iddiaların saçma olduğunu anlamanızı sağlayacak.
kararlılığım
Cezaevinde kaleme aldığım bir mektupta da belirttiğim gibi, bu süreçte işime dair
olmaktan
Direktörü
Türkiye
ün
ve bağlılığım azalmadı, bilakis arttı. Uluslararası Af Örgütü’n
dünyada,
bir
ği
yükseldi
gurur duyuyorum. Hele ki ötekileştirmenin, ayrıştırmanın ve düşmanlığın
Uluslararası Af Örgütü ve tüm sivil topluma büyük iş düştüğünü düşünüyorum.
yaşanan
Cezaevinde bulunmak bir hak savunucusu için benzersiz bir deneyim olabiliyor. Burada
bulunan
de
hak ihlallerini yakından görme fırsatına sahip oldum. Bundan sonra da özellikle cezaevin
mahkum ve tutukluların hakları konusunda daha fazla çalışacağım.
etmek zorunda
Giderek daralan bir sivil toplumda bir de hakkımızdaki iddialarla mücadele
hak örgütleri
kalmamız elbette çalışmalarımızı olumsuz etkiliyor. Öte yandan bizim davamızın,
imiz yok.
seçeneğ
bir
diye
Yılgınlık
rum.
seviniyo
irdiğine
arasındaki dayanışmayı daha da güçlend
en iyi
eğimiz
verebilec
herhalde
de
rmek
dönüştü
Olumsuzlukları fırsata, saldırıları dayanışmaya
cevap olur.
Hayat dayanışmayla güzel. Hak savunuculuğu siz olmadan olmaz.
Hep birlikte daha güzel günler inşa etmek dileğiyle,
İdil Eser
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü
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“Güzel bir dünyada
barış içinde yaşamayı
hepimiz hak ediyoruz.
Hak mücadelesinin
bir parçası olmak çok
güzel.”
İDİL ESER
Uluslararası Af Örgütü

NEŞESİ AZALACAK MI SANDINIZ?
Onu tanıyanlar haftalarca “Şimdi İdil yanımızda olsaydı da bir kahve falımıza baktırsaydık” diye hayıﬂanıp durdu.
Ah şu telefonun ucunda olacaktı, “kahve pişiriyoruz” dendiğinde belirecekti... Kahve falına düşkünlüğü dillere
destandır İdil’in. Bakmaya da baktırmaya da bayılır. Fincanın dibine çöken telvenin kıvrımlarını sabırla inceler,
yorumlar. Sezgilerini yalın ve abartısız kelimelere dökmesini can kulağıyla dinlersiniz. Ardından kahkahalar
yankılanır ve koyu sohbetine bırakıverirsiniz kendinizi. Kolay mı İdil’i gülmekten ve merak etmekten alıkoymak?
Cezaevi koşulları bile engel olamadı buna. Gülümsemesini, içtenliğini kaybetmeden direndi İdil. Ayak bastığı her
yerde olduğu gibi, insanlıktan yoksun bırakılmaya çalışıldığında dahi, o çevresindekilerin hayatına dokundu.
Hayata tutkundur İdil. Yaşamın her alanı merakından nasibini alır. Mesela okumak: O gerçek bir kitap kurdu.
Kütüphanesinde 7 binin üzerinde kitap var. Fazla okuduğu ve yorulduğu zamanlarda rahatlamak için ara verir ve
kafası dağılsın diye kuantum ﬁziği kitaplarına gömülür. Kedi sevgisi o kadar büyüktür ki, dostları zaman zaman
onun “kedi boyutundan” geldiğini düşünür. İdil gerçekten de dünyadaki tüm kedileri koşulsuz sever ve alabileceği
kadarını evine alır.
Rusya tarihi doktorası yaptığı sırada, ailevi nedenlerle Türkiye’ye dönen İdil, o günden bu yana yıllardır çeşitli sivil
toplum kuruluşlarında çalıştı. TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, o dönemki adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği bunlardan
bazıları. 2011 yılındaki Van depreminin hemen ardından, Sınır Tanımayan Doktorlar ile beraber bölgeye giderek
uzun bir süre orada kaldı. Aylarca bölge halkının yaşadığı travmayı gidermek için gönüllü olarak halka psikolojik
destek verdi. 2016’da ise Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’ne Direktör oldu.
İdil hayatında karşılaştığı tüm zorluklar gibi, cezaevi günlerinin de sabır ve dirayetle üstesinden geldi.
En önemlisi, kendine özgü gülümsemesi ve sevgisinden hiçbir şey kaybetmeyerek. Şimdi yine dokunacak
hayatlarımıza…
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“Kendimi insan hakları
alanında olağanüstü
bir dayanışma ağının
bir ferdi olarak
gördüm. Sadece bu
bile çok önemli.”
TANER KILIÇ
Uluslararası Af Örgütü

KENDİNİ ADAMIŞ BİR HAK SAVUNUCUSU
Taner Kılıç, uzun yıllardır insan hakları alanında çalışan ve sivil toplumda tanınan bir avukat. Taner aynı zamanda
2014 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin de
kurucularından. Ama o, en çok mülteci hakları alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tanınıyor. Bir yerde
bir mülteci vakası olduğunda ilk onun adı akla gelir. “Taner’i bir arasak, ona sorsak…” denmediği pek azdır.
Nitekim Taner, daha henüz bu konu kendine gündemde hiç yer edinemezken Türkiye’de mültecilerin koşullarına
eğilen ilk hukukçulardan biri. İzmir’de Mültecilerle Dayanışma Derneği’nin 2008 yılında kurulmasına öncülük eden
Taner, bu dernekte yıllarca gönüllü olarak başkanlık yaptı. Bu anlamda da Türkiye’de mültecilere ilişkin mevzuatın
geliştirilmesi için önemli bir çaba harcadı.
Sakin tavrı ve yumuşak konuşmasıyla dikkat çeken Taner’in en belirgin özelliği ise duygusallığı. Onu tanıyan
herkes, Taner’in bu çalışmaları yürütürken duygusal yönünün ona itici güç olduğunu söylüyor. “Kendisinden
uzakta, dünyanın herhangi bir yerinde acı çeken, haksızlığa uğrayan bir kişi Taner’in yaşam enerjisinin düşmesi
için yeterlidir,” diye anlatıyor eşi Hatice. “Onların dertlerini kendi derdi olarak görüp elinden gelenin fazlasını
yapmak için yıllarca uğraşmıştır.”
25 yıldır evli olan Hatice ve Taner’in üç kızı var. Taner’in yoğun mesaisinden arta kalan zamanını sivil toplum
çalışmalarına adamasına tüm ailesi adeta seferber olmuş. “Tabii ki bütün bu çalışmaları aktif olarak yaptığı
avukatlık mesleğiyle birlikte yürüttü. Her ikisini birlikte yürüttüğü için genel olarak hafta sonlarını bu çalışmalara
ayırdı. Ailesi olarak da bu konuda ona destek olduk,” diyen Hatice ekliyor: “Bu çalışmaları bizzat hissederek,
yaşayarak gönüllü olarak yaptı. Kötü bir haber izlerken onun o olayı yaşadığını net bir şekilde görebilirsiniz. Sessiz
gözyaşları da ona bu konuda eşlik eder…”
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“İçinde bulunduğumuz
bu absürt durum ne
hak mücadelesinden
vazgeçmeme ne de
kendimden şüphe
etmeme neden
olabilir.”
ÖZLEM DALKIRAN
Yurttaşlık Derneği

İNSAN HAKLARI ÇALIŞMALARININ ÖNCÜLERİNDEN BİRİ
Nerede bir hak ihlali varsa, Özlem’i orada bulabilirsiniz. Haksızlıklar onu yıldırmaz, aksine içindeki ateşi
daha da harlar Özlem’in. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, neşesi ve disipliniyle bugüne kadar Türkiye’de
insan haklarına daha fazla saygı gösterilmesi için 90’lı yıllardan beri büyük bir emek veriyor. Bugüne kadar
çok sayıda insan hakları kuruluşu bünyesinde çalışmakla kalmadı, aynı zamanda bu çalışmalara öncülük
etti. Bu özelliği ile çok sayıda hak savunucusu ve gence de ilham kaynağı oldu. Uluslararası Af Örgütü’nün
mumunun Türkiye’de yanması için en çok çaba gösterenlerden biri de Özlem.
Uluslararası Af Örgütü ile macerasının 1988’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 40. yılı için düzenlenen,
Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Youssou N’Dour ve Tracy Chapman gibi sanatçıların sahneye çıktığı “İnsan
Hakları, Şimdi!” konserine katıldıktan sonra başladığını anlatıyor Özlem: “En ucuz uçak biletini alıp konsere
gittim ve Af Örgütü standında “uluslararası üye” olarak kaydımı yaptırdım. Artık her ay bülten geliyordu, her
ay üç vaka için yetkililere mektup yazıyordum.” Bundan yedi yıl sonra, 1995’te İstanbul’da Uluslararası Af
Örgütü’nün ilk girişim grubunun kurulmasında yer aldı ve aynı yılın 10 Aralık gününde de İstiklal Caddesi’ni
boydan boya mumlarla donatarak kuruluşun Türkiye’deki ilk eylemini gerçekleştirenlerden biri oldu.
Başta zorla kaybedilenler için olmak üzere, sayısız kampanyalar düzenledi. Daha sonra da Uluslararası Af
Örgütü’nün iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüttü ve basın sorumlusu olarak çalıştı.
Ancak Özlem bununla yetinmedi. Bir yandan serbest çevirmen olarak çalışırken, diğer yandan da çok
sayıda insan hakları kuruluşu bünyesinde çalışmayı sürdürdü ve sayısız kampanyaya katkı yaptı. Yurttaşlık
Derneği’nin (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) kurulmasında yer aldı ve derneğin Mülteci Destek
Programı Koordinatörlüğü’nü yürüttü. Bianet Bağımsız İletişim Ağı’nda Koordinatör olarak çalıştı. Uzun yıllar
Hrant Dink Vakfı Ödül Komitesi’nde yer aldı.
Ama en önemlisi Özlem birlikte emek verdikleri için bir güç ve neşe kaynağı. Bir ﬁncan kahvenin kırk yıl
hatırı vardır derler, Özlem’le ise bir bardak çaydır o. Çay içmeden yaşayamaz Özlem, koyu bir sohbetsiz de,
hakkaniyetsiz bir dünyada da…
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Hayatım, kadınların
eşitliği ve özgürlüğü,
herkes için adalet
ve mücadele ile
geçti. Hem verdiğim
mücadelenin
haklılığına, hem de
birlikte yürüdüğüm
insanlara inanarak
devam ettim.
İLKNUR ÜSTÜN
Kadın Gündemi

“MÜTEVAZI DEV BİR KÜÇÜK KADIN”
“O yüzlerce desenin bir araya geldiği renkli bir dünya. Kendi minik, aklı büyük, ince düşünce ustası, geniş yürekli,
ışıl ışıl bir kadın” diye anlatıyor İlknur’u arkadaşı Selma Acuner. “Gün ağarmadan kalkar, kendi gibi erkencileri
bilir telefonla bir yoklama çeker, günün planını programını hazırlar, işe koyulur çalışır durur.”
İlknur, Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Hayatının büyük bölümünü ise Türkiye’de kadın haklarının
gelişmesine adadı. Hem hükümetin hem de yerel yönetimlerin çalışmalarının cinsiyet eşitliği açısından
izlenebilmesi için yıllardır hummalı çalışmalar yürütüyor. 2002 yılından bu yana, ülkenin dört bir yanından çok
sayıda kadın örgütünün ortak bir platformu olan Kadın Koalisyonu’nun Koordinatörlüğünü üstleniyor. Bu sıfatıyla
da karar alıcılardan akademisyenlere, kadın sorunlarına eğilen herkesin çok yakından tanıdığı biri.
Ama biz sözü onu en iyi tanıyanlardan Selma Acuner’e tekrar bırakalım: “İlknur işleri yetkin bir orkestra şeﬁ gibi
yönetir. İçine lezzet katar, duygu katar, renklerle doldurur, güldürür, duygulandırır, dünyayı ayağınıza getirir, on
kitaplık bilgiyi önünüze hap gibi sunar. Çalışkanlık, yaratıcılık hepsi onda bir de başöğretmen mübarek! Çalışır
ve güya çalıştırır, ödev ﬁlan verir ama hepsini sonunda kendi yapar çünkü kimse hızına yetişemez.
Ve İlknur bir duygu seli, hele de konu oğul hasretiyse ... çaktırmadan ne yaşlar akar gözlerinden uzun uzun, sessiz
sessiz! Hissettirmez, içine akıtır. Ama başkalarının derdi onun derdi olur. İlknur bir ağlama duvarı, derdiniz varsa
arayın, o sakin sesi ve güzel yüreğiyle derdinizi alır sizi bahar çiçeklerinin arasına götürür, sıkıntınızı unutturur.
Amaa en bilinmedik yönünü sorarsanız, İlknur aslında tutkulu bir sinemakolik, bir fantastik ﬁlmler uzmanı! Bu tür
ﬁlmler geldiğinde kimseyi kandırıp götüremez ise kendi başına gider, aramızda kalsın bazılarını iki kere seyrettiği
de olur! Eğer İlknur’la komedi ﬁlmine giderseniz onun içten ve tatlı kahkahalarının bütün salonu çınlatacağından
da emin olabilirsiniz. Ya da bir acıklı sahneyse sular seller gibi ağlayacağından!
İlknur bir çekim merkezi, bir felsefeci, aklınız olur, can dostunuz olur, kardeşiniz olur, ablanız olur, etrafında
kendiliğinizden toplanırsınız, o bir güven kaynağı, bilgi küpünüz, arşivinizdir.
Türkiye kadın hareketinin tarihini kaydetmek için bıkmadan usanmadan çıkardığı, yönettiği raporlar ise tarihe ışık
tutma açısından paha biçilmez. İlknur dünya kadın hakları tarihine sonsuz katkıda bulunmuş mütevazı dev bir
küçük kadın!”
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“Hayatları boyunca
şiddet karşıtı olan
insanları silahlı terör
örgütü üyeliğiyle
suçlamak yalnızca
Türkiye’ye özgüdür.”
GÜNAL KURŞUN
İnsan Hakları Gündemi Derneği

HER HAFTA OĞLUNA BİR MASAL YAZDI
Günal bir ceza hukukçusu ve akademisyen. Uluslararası Ceza Hukuku’nun Türkiye’de en önde gelen
uzmanlarından biri olarak tanınıyor. İşine o denli tutkuyla bağlı ki yıllardır haksızlıklara karşı sadece hukukçu
kimliğiyle değil, aktivist olarak da mücadele veriyor. Uluslararası Af Örgütü’nün bir üyesi ve halen daha önce
başkanlığını yaptığı İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin de Yönetim Kurulu’nda görev alıyor. Çıktığı her platformda
hak ihlaline uğrayanların seslerini duyurmakla kalmıyor, bu ihlallerin azalması için de çözüm arıyor.
Ama yorucu bir iş gününün ardından eve döndüğünde ise kanunlar ve kurallarla geçen işinin tortusunu, kuvvetli
hayal gücüne sığınarak atıyor. O zaman da eline kalemi alıp, 1,5 yaşındaki oğlu Ali Berk için masallar yazmaya
başlıyor.
Hukuka merakı ve sanat konusundaki hüneri aslında ailesinden geliyor: Babası Askeri Yargıtay’dan emekli bir
askeri hakim, annesi ise yıllarca müzik öğretmeni olarak çalışan soprano şancı ve piyanist. Lisans, yüksek
lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Günal, baroya ise 1998 yılında
kaydoldu. Başkent Üniversitesi’nde asistanlıktan sonra bir yıl AB Delegasyonu’nda çalıştı, ardından da Ufuk
Üniversitesi’nde dekanlık yaptı. Günal, eşinin işi nedeniyle 2011’de Adana Çukurova Üniversitesi’ne atanmıştı.
Günal, tutuklandığı günden itibaren her hafta hummalı bir tempoyla yeni bir masal yazmayı ihmal etmedi – her
ne kadar masallarını oğluna göndermesine izin verilmediyse de. Daha şimdiden, annesi yokken kibritle oynayıp
halıyı yakan küçük bir penguenin hikâyesini anlattığı “Dikkatsiz Penguen” ile birlikte “Küçük Sincap ile Babası”,
“Tilki ile Berber”, “Kanguru ve Koala” ve belki de hislerine tercüman olan “Oğlunun Kokusunu Unutan At” gibi
onun üzerinde masal yazmış… Sevdikleri de onu hep mutlu sonlar ve iyi ödevlerle biten masallar misali, umudun
kötülükleri yeneceği inancıyla bekledi.
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“Durduğum yerin
doğruluğunu,
dayanışmanın gücünü
bu kez buradan
görüyorum ve
kendimi kocaman
bir ailenin içerisinde
hissediyorum.”
NALAN ERKEM
Yurttaşlık Derneği

ADALET TUTKUSU İÇİN ÜNİVERSİTEYİ TEKRAR OKUDU
Sabırlı, idealist, azimli mi azimli ve her daim iyimser. Nalan olumsuzluklara odaklanmak yerine derhal işe koyulur
ve karşısına çıkan engelleri birer birer aşar. Kararlılığının en güzel örneklerinden biri de tutkuyla bağlı olduğu
avukatlığa attığı ilk adımın hikayesi… Aslında Nalan çalışma yaşamına matematik öğretmeni olarak başladı.
Ama çevresindeki haksızlıklara duyarsız kalamayınca hukuk okumaya karar verdi. Sil baştan ikinci bir kariyere
yönelmenin önündeki zorluklar vazgeçirmedi onu bu arzusundan. Hayallerindeki mesleği için yeniden fakülte
sıralarına dönerken, bir yandan çalışıp, diğer yandan da çocuk büyütüyordu.
Uğruna nice emek verdiği mesleğe sonunda kavuşmasıyla Nalan kendini tümüyle işine adadı. Sadece dahil
olduğu davaları takip etmekle kalmadı, hukukun ve yargı sisteminin insan haklarına daha saygılı olması için de
gecesini gündüzüne kattı. Baro’nun yürüttüğü çocuk cezaevlerindeki şiddetin önlenmesi çalışmalarına katıldı,
İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) “İşkenceye Sessiz Kalma” ve “Kadına Karşı Şiddetin İzlenmesi” projelerine katkı
sundu. Barolarda kadın avukatların daha çok ses sahibi olması için mücadele etti.
Nalan işine bağlı olduğu gibi, ailesine de çok düşkün. Kalabalık bir evde büyüdüğü için yalnızlıktan hiç
hoşlanmıyor. Arkadaş canlısı, sıcakkanlı, içi her an hep kıpır kıpır Nalan’ın. Doğayı ve özellikle de denizi çok
seviyor. Hele mavi rengini… O kadar ki, cezaevinde gardiyanların üniformaları mavi olduğu için mavi giysi
giymenin yasak olduğunu duyunca çok üzülmüş. Bu yüzden kızı Pınar annesini görmeye giderken üzerlerine mavi
giydiklerini anlatıyor. “Sizi böyle güzel mavilerle görünce içim açılıyor” diyormuş Nalan bu ziyaretlerinde, en
anlamlı iki maviye kavuşmaya beklerken: Gökyüzünün ve denizin mavisine…
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NİCE ÖZGÜR YILLARA İDİL!
14 Ekim, Direktörümüz İdil Eser’in doğum günüydü. İdil o günü, sevdiklerinden, kedilerinden ve bizlerden ayrı geçirdi. Ama bu, doğum
gününü kutlamamıza engel olmadı. İdil’in ailesi gibi gördüğü can dostları ve çalışma arkadaşları doğum gününde onu ne denli özlediğini
söylemek için bir araya geldi. Kedileri Kiki, Mişa ve Saşa da unutulmadı tabii. Doğum günü için hazırladığımız videoda üçü de başrolü
paylaştı.
10
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Dünyanın dört bir yanındaki şubelerimizle birlikte İdil ve arkadaşlarının bir an önce özgür kalması dileğiyle mum üﬂedik ve doğum
gününü kutladık. Dayanışma halkasına beş kıtadan onlarca ülke katıldı: Peru, Kolombiya, Tunus, Burkina Faso, Danimarka, Tayland,
Malezya, Endonezya, Şili, Finlandiya, Belçika, Hollanda, Hindistan, Slovenya, Senegal, Togo, Yeni Zelanda ve daha nice ülke… Yüzlerce
aktivist sosyal medyayı kullanarak İdil’in doğum günü vesilesiyle hak savunucuları için adalet talebinde bulundu. Doğum günü
mesajlarına ünlü müzisyen Peter Gabriel de katıldı. Böylece, bir nebze olsun İdil’in parmaklıklar ardında geçen doğum gününe ve hak
savunucularının uğradığı adaletsizliğe de tüm dünyada dikkat çekmeyi amaçladık.
Türkiye’de de çok sayıda kişi Twitter üzerinden #İyikidoğdunİdil etiketiyle İdil’e mesajlarını iletti.
Destek veren herkese teşekkür ederiz.
11
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113 gün sonra kavuştuk
Tam 113 gündür bu anı dört gözle bekliyorduk! 5 Temmuz’da İstanbul Büyükada’da bir eğitim sırasında gözaltına alındıktan
sonra tutuklanan sekiz hak savunucusu arkadaşımız, 25 Ekim’de çıktıkları ilk duruşmada nihayet özgürlüklerine kavuştu.
Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü John Dalhuisen, Almanya Şubesi Direktörü Markus Beeko ve İsveç Şubesi Direktörü
Anna Linderfors gözlemci olarak katıldığı duruşmada mahkeme, aralarında direktörümüz İdil Eser’in de bulunduğu sekiz
tutuklu hak savunucusunun serbest bırakılmasına karar verdi. Yalnızca Özlem Dalkıran ve savcının tutukluluğunun devamını
talep ettiği Veli Acu şartlı tahliye edildi. Ancak mücadelemiz henüz sona ermedi. Yönetim Kurulu Başkanımız Taner Kılıç hala
tutuklu. İddianameye adı eklenen Kılıç’ın davasının, hak savunucularının davasıyla birleştirilmesine karar verdi. Kılıç’la
birlikte 11 hak savunucusu hakkında yargılama süreci devam ediyor. Davada bir sonraki duruşma 22 Kasım’da gerçekleşecek.
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“Çalışmaya devam!”
Gece geç saatlere kadar süren duruşmanın sonunda, direktörümüz İdil ve beraberindeki
arkadaşlarımızı karşılamak için Silivri Cezaevi’ne gittik. 113 günü aşkın bir bekleyişin ardından,
sabaha karşı 4-4.30 sularında onları nihayet kucaklayabildik. Saatler süren duruşmanın ardından
yorgun, ama sevdiklerini görmekten dolayı çok mutluydular. Hepimiz, insan hakları için daha çok
mücadele etmemiz gerektiğinin de bilincindeydik. Cezaevinden çıkar çıkmaz İdil’in ilk demecinde
söylediği gibi “Bütün arkadaşlarımızı, içerideki bütün gazetecileri ve Uluslararası Af Örgütü
Yönetim Kurulu başkanını da dışarı çıkartana kadar çalışmaya devam edeceğiz.”
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MÜCADELEMİZ SÜRECEK
İstanbul Büyükada’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sekiz hak savunucusunun tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılmasından bir gün sonra, Haziran ayından beri cezaevinde tutulan
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın ise tutukluluk halinin
devamına karar verildi. Taner Kılıç’ın 26 Ekim’de İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk
duruşmasında mahkeme heyeti ayrıca davayı İstanbul Büyükada’da bir çalıştay sırasında gözaltına alınan
10 hak savunucusunun davasıyla birleştirme kararı aldı. Bu karara Kılıç’ın çalıştayın hazırlıklarından
haberdar olduğu ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İdil Eser ile çalıştaya katılımına ilişkin haberdar
olması olması gibi çok zayıf gerekçeler gösterildi.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, “Fethullahçı Terör Örgütü’ne
üye olmak” ile suçlanıyor. Bu suçlama, Gülen hareketi tarafından iletişim amaçlı kullanıldığı iddia edilen
ByLock mesajlaşma uygulamasını telefonuna indirdiği ve kullandığı suçlamasına dayanıyor. Ancak,
Uluslararası Af Örgütü tarafından elde edilen iki bağımsız bilirkişi raporunda Taner Kılıç’ın telefonunda
ByLock izine hiçbir şekilde rastlanmadığını ortaya çıkardı.
Uluslararası Af Örgütü olarak Taner Kılıç’ın koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması ve kendisine yönelik
suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz.
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SHETTY: YILMAYACAĞIZ!
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil
Shetty, Taner Kılıç’ın tutuklanmasının hemen
ardından bir açıklama yaptı. Türkiye’nin
“tutarsız adalet sisteminin iki yüzünün
24 saat içinde görüldüğünü” vurgulayan
Shetty, şunları söyledi: “Türkiye yetkilileri
kamuoyu nezdinde, çeşitli imalar ve hiçbir
dayanağı olmayan suçlamalar temelinde
defalarca Taner Kılıç’ı peşinen suçlu ilan
etmişti. Yönetim Kurulu Başkanımız’ın
serbest bırakılması ve Türkiye’deki insan
hakları savunucularına yönelik suçlamaların
düşürülmesi için kampanya yürütmeyi hiç
yılmadan sürdüreceğiz.”
15
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“Şiddetsizlik ilkemize
ve yalnızca ülkelerin
yasal çerçevesi içinde
faaliyet gösteren
kurumlarla çalışma
prensibimize derinden
bağlıyız.”
ALI GHARAVI
Eğitimci

ARKADAŞLARININ “İYİLİK ELÇİSİ”
Yaşadığı tek bir olay Ali’nin hayatını iki kere değiştirdi. Ali, henüz daha küçücük bir çocukken annesiyle birlikte
gecenin bir yarısında evini ve yurdunu terk etmek zorunda kaldı. İran’dan ansızın ayrılması hafızasına öyle kazındı
ki, yıllar sonra o çocuğun gözünden yaşadıklarını anlatan “Kaçış” adında bir hikâye yazdı. Böylece, asıl mesleği
mühendisliğin yanında yazarlığa da adım attı.
Bu hikayesiyle İsveç’te edebiyat çevrelerine adımını attı. Bir gün, bir edebiyat buluşması sırasında, minik bir
çocuğun mizah ve hayal gücünü kullanarak nasıl son derece tehlikeli bir durumun üstesinden geldiğini anlatan
hikâyesini okurken, onu dinlemeye gelen yaklaşık 300 kişi arasında şimdiki hayat arkadaşı Amerikalı şair Laressa
Dickey de vardı. Laressa, Ali’yi ilk kez orada, sahnede bir başına, odada toplanan herkes hikâyesini can kulağıyla
dinlerken gördü. Tanıştıkları o günden beri de birbirlerinden hiç ayrılmadılar.
Ali’nin asıl uzmanlık alanı ise bilişim mühendisliği. Yıllardır da giderek gelişen bilişim teknolojileri ile sivil toplum
çalışmaları arasında köprü kurmaya çalışıyor. Arkadaşları ise, Ali’nin sadece varlığıyla bile kriz ve çatışmalarda
dönüştürücü etkisi olduğuna inanıyor. Bu yüzden de ona “İyilik Elçisi” lakabını takmışlar. Ali bugüne kadar da
çok sayıda ülkede STK’ların çalışmalarında bilişim teknolojilerinden faydalanabilmeleri için çalıştı. Hatta 2004
yılında Center for Victims of Torture (İşkence Mağdurları Merkezi) ve Helsinki Yurttaşlar Derneği işbirliğinde
Ankara’da gerçekleştirilen ve Başbakanlık Tanıtım Fonu’nun da eş-ﬁnansman desteği sağladığı İnsan Hakları
Mücadelesinde Yeni Taktikler Uluslararası Sempozyumu’nun organizasyonunda yer aldı. Aynı sempozyumda devlet
erkanı, hangi konu olursa olsun insan haklarından taviz vermenin mümkün olamayacağını belirtecekti.
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“İnsan hakları
savunucularını
ve kurumlarını
desteklemek suç
değil, haktır.”
PETER STEUDTNER
Eğitimci

MACERAPEREST BİR BARIŞSEVER
1971 yılında doğan Peter, Berlin’de siyaset bilimi eğitimi aldı. Yıllar içerisinde bir eğitimci, fotoğrafçı ve belgesel
ﬁlm yapımcısı olarak dünyanın dört bir köşesinde sayısız ülkede çalışmalar yürüttü. Kalkınma politikalarına
odaklanan Berlin merkezli INKOTA Ağı’nın Mozambik sorumlusu olarak çalıştı. Ülkede çocuk askerlerin topluma
kazandırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptı.
Peter 2011 yılından bu yana ise şiddete dayalı olmayan eylem konusunda uluslararası eğitimler veriyor. Bu
eğitimlerin odağında “zararsızlık” yaklaşımı, ayrımcılık karşıtlığı ve çatışma durumlarında travma ve stres
yönetimi bulunuyor. Peter aynı zamanda güvenliğin ﬁziksel, psiko-sosyal ve dijital yönleri üzerine de çalışmalar
sürdürüyor. Bugüne kadar Mozambik’te yerel bir grupla iş birliği içerisinde, toprağın gasp edilmesi, tarımsal
kalkınma ve çevre ve insan haklarıyla ilişkili çatışmalar üzerine sayısız belgesel ﬁlm çekti.
Bütün bunların yanında Peter çok iyi bir dinleyici. Öyle ki çevresindeki kişiler, bir derdi olduğunda ilk olarak ona
koşmak istiyor. Tıpkı hayatlarında güzel bir gelişme gerçekleştiğinde olduğu gibi... Çok sabırlı, samimi, komik ve
ilgili. Onu çok iyi bir eğitmen yapan ve hatta toplumsal çatışmalarda arabulucu olarak seçilmesini sağlayan da
bu özellikleri.
Peter’ın hayatta en sevdiği şeylerden biri küçük kızını omuzlarına alıp onunla doğayı keşfetmek. Koşmaya tutkulu
olan Peter, Berlin Maratonu’nu o sırda tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nin avlusunda koştu. Cezaevinde zihinsel ve
ﬁziksel olarak kendini diri tutabilmek için bol bol yoga ve tai chi de yaptı. Eğitimlerinde molalarda bazen gitar
çalan Peter’ın en sevdiği müzisyen Cat Stevens. Ve tıpkı Cat Stevens’ın bir şarkısında söylediği gibi, Peter da
“barış treninin” insanları karanlıktan çıkaracağına inanmış ve kendini buna adamaktan hiç vazgeçmemiş bir
kişi.
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VELİ ACU
İnsan Hakları Gündemi Derneği

“Hukukun egemen
olduğu masum insanların
özgürlüğüne kavuştuğu
günlerin yakın olduğuna
inanmak istiyorum.”

DENIZ’ININ DOĞUMUNU GÖREBILECEK OLMAK…
Ah duvarlar konuşabilseydi, koğuşta tek başına bırakıldığı haftalar boyunca Veli’nin ne kadar bunaldığını
anlatırlardı. 11 kardeş, 25 yeğenle büyüyen ve yalnızlığa hiç alışkın olmayan Veli, duvarları nerdeyse
konuşturacaktı da… Çünkü en ketum insan bile sessiz kalamaz Veli’nin hoş sohbetine. Tutukluluğu sırasında
onu en çok üzen ilk çocuğunun doğumunu görememe ihtimaliydi. İlk duruşmada serbest bırakılması, eşi Gönül’e
doğumdan önce kavuşması anlamına geliyordu. Ve Deniz’ini doğar doğmaz kucaklayabilmesi…
Hayatına kattığı her güzelliğin ardında çok büyük emek ve özveri var Veli’nin. Siirt, Şirvan’da okur-yazar olmayan
bir anne-babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Henüz ilkokul çağındayken ailesi Ankara’ya göç etti. Mücadele
hayatının bir parçası oldu. Yaşadığı hiçbir engel Veli’yi ideallerine giden yoldan alıkoyamadı.
2006’da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nü kazandı.
Aslında hukuk okumak istiyordu, ama puanı yetmemişti. “Hür Fikirler” dergisine yazdığı şiddetsizlik ve pasif
direniş üzerine bir makale sonucu İHGD ile tanıştı. İnsan hakları savunuculuğu macerası da böylece başlamış
oldu. 2012 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İnsan Hakları yüksek lisans programına kabul
edildi.
Veli, son üç yıldır mültecilerle çalışıyor. 2014-2016 arasında Hayata Destek Derneği ile Şanlıurfa’da çalıştı, 2016
Mayıs ayından beri de uluslararası bir kuruluşta Gaziantep’teki saha oﬁsinde görevli. Çok sayıda acı hikaye
dinledi, ailelerle hemdert oldu. Birçok mülteci ailenin hayatına dokundu. Sahadaki direncini ve gücünü gördüğü
mülteci çocuklardan alıyor. Çalışkanlığı ve sevecenliğiyle çalıştığı her yerde iz bırakmaya devam ediyor.

18
BÜLTEN [ 2017/2 ]

“İnsan hakları
savunuculuğuyla
tanışınca ilk kez
topluma karşı bir
sorumluluğum
olduğunu far ettim.”
ŞEYHMUS ÖZBEKLİ
Hak İnisiyatiﬁ

GENÇ VE KARARLI BİR HAK SAVUNUCUSU
Şeyhmus, İstanbul Büyükada’daki çalıştaya katılan hak savunucularının en gençleri ve de katılmak için en çok yol
kat edeni. 24 yaşında olan Şeyhmus toplantı için Diyarbakır’dan İstanbul’a seyahat etti. Diğer hak savunucularıyla ilk
kez tanıştı. İstanbul’u hayatında daha önce sadece bir kez, ilkokuldayken görmüştü. Büyük korkusu olmasına rağmen
hayatında ilk defa uçağa bindi. Hatta, kendisini hazırlamak için bir gün öncesinde, 8. katında oturduğu apartmanının
o güne kadar asla adımını atmadığı asansörünü kullandığını anlatıyor. “Ömrümdeki en büyük korkuyla yüzleşmiştim
resmen. O esnada benim asansöre bindiğimi gören kardeşim duygulanıp, yukarda beni tebrik edip, öpmüştü” diye
anlatıyor.
Arkadaşları onu dışa dönük, sıklıkla şakalar yapan biri olarak anlatıyor. Aaynı zamanda güvenilir ve koruyucu olduğunu
da mutlaka ekliyor. Şeyhmus okumayı çok seviyor. O kadar ki, kütüphanesinde yüzlerce kitap olduğunu söylüyor.
Şeyhmus’un şiire de apayrı bir ilgisi var. Özellikle Sezai Karakoç Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş gibi şairleri keyiﬂe okuyor.
Arkadaşlarına da her zaman kitap hediye ediyor.
Üç kız kardeşi ve bir erkek kardeşi var Şeyhmus’un. Ailesine çok bağlı olduğu için üniversitede Diyarbakır’da kalıp,
Dicle Üniversitesi Hukuk Bölümü’nde okumayı seçti. Üniversitedeki ikinci yılının sonlarında insan haklarına ilgi
duymaya başlayan Şeyhmus, arkadaşlarıyla birlikte üçüncü sınıfta İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma
Derneği’nin (MAZLUMDER) insan hakları okuluna başvurdu. Böylece uzun bir süredir hayalini kurduğu insan hakları
alanına ilk adımını attı. İnsan hakları okulunun en azimli öğrencilerinden biri oldu. Hak İnisiyatiﬁ’nin kuruluşunda
yer aldı. Ardından da hukuk fakültesini bitirip avukatlık stajına başladı. Çoğu Diyarbakırlı hukukçu gibi, Tahir Elçi’nin
ölümü Şeyhmus’da da derin bir iz bırakmış. “İlk kez ölümü bu kadar yakından hissetmiştik. Kendisine olan sevgimiz
ve ﬁkirlerine olan bağlılığımız onun çizgisinde ilerleme isteği uyandırmıştı.” diyor. Şeyhmus, genç bir avukat ve hak
savunucusu olarak insan haklarına daha çok saygı gösterilmesi için mücadele etmekte kararlı.
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“Biz bu ülkeyi terk
etmeyi hiçbir zaman
düşünmedik. Bu
ülkede insan hakları
mücadelesine devam
edeceğiz.”
NEJAT TAŞTAN
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği

31 YILDIR SİVİL TOPLUMUN İÇİNDE
Nejat, Türkiye’de sivil toplumun gelişmesinde en çok emeği geçenlerden biri. 1986 yılından bu yana insan hakları
savunuculuğu yapan Nejat, birçok kez İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) yönetim kurullarında yer aldı. İHD’de 20022004 arasında saymanlık, 2004-2006 arasında da genel sekreterliği yaptı. Nejat aynı zamanda Türkiye İnsan
Hakları Vakfı (TİHV) Kurucular Kurulu üyesi. İHD ve TİHV’in yanı sıra, bugüne kadar insan hakları ve ayrımcılık
alanlarında çalışan birçok sivil toplum örgütünün yönetim ve danışma kurullarında yer aldı.
Nejat’ın ırk, etnik köken, din ve inanç ayrımcılığı, engelli hakları, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ve
adil yargılanma hakkı başta olmak üzere birçok hak ve özgürlük alanında uzmanlığı bulunuyor. Bağımsız Seçim
İzleme Platformu kapsamında 2011’den itibaren Türkiye’de yapılan her seçimin izleme çalışmalarında aktif rol
aldı. 2010’dan bu yana ise kurucu üyesi olduğu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nde (ESHİD) genel koordinatör
olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Nejat ESHİD bünyesinde pek çok önemli çalışmaya öncülük ediyor. Bu kapsamda Bağımsız Seçim Platformu 12
Haziran 2011 XXIV Dönem Milletvekili Genel Seçimi Gözlem Raporu ve Türkiye’de Engellilere Yönelik Ayrımcılık ve
Hak İhlalleri Raporu’nun (ESHİD Yayınları) hazırlanmasında yer aldı. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
tarafından yayımlana Türkiye’de Irk ve Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu’nun da hazırlanmasına
katkı sundu. Nejat yine ESHİD bünyesinde 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı
Seçimleri ve 7 Haziran ile 1 Kasım Genel Seçimleri’nin ardından Bağımsız Gözlem Raporları yayımladı.
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ÜNLÜLERDEN
DAYANIŞMA
MESAJLARI

113 gün özgürlüklerinden mahkum bırakılan hak savunucularına dünyanın
dört bir yanından yüzbinlerce kişi destek verdi. Bunlar arasında pek çok ünlü
isim de vardı. Ünlü yönetmen Ken Loach, hak savunucularının gözaltına
alınmalarının ardından sosyal medya üzerinden ilk destek verenlerden
biriydi. Ken Loach’un ardından İngiliz oyuncu Patrick Stewart, müzisyen Peter
Gabriel ve şarkıcı Annie Lennox’da Twitter’dan hak savunucularının haksız
tutuklamalarına dikkat çekti.
Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesi tarafından yayımlanan açık mektubu
Juliette Binoche, Jane Birkin, Angélique Kidjo gibi isimler imzaladı.
Tutuklamaların 100. günü dolayısıyla ABD Şubesi tarafından Türkiye’nin
Washington Büyükelçisi’ne gönderilen mektuba ise başta ünlü oyuncular
Whoopi Goldberg, Ben Stiller, Mark Ruffalo, Zoe Krawitz olmak üzere çok
sayıda ünlü imzasıyla destek oldu. Mektuba imza veren diğer ünlü isimler
ise şöyle: Nazanin Boniadi, Don Cheadle, Marisa Tomei, Adam McKay, Paul
Haggis, Joshua Malina, Fisher Stevens, Claire Danes, Ben Stiller, Whoopi
Goldberg, Mike Farrell, Eva Orner, Peter Sarsgaard, Tim Roth, Kathy Najimy,
Mark Ruffalo, Zach Galiﬁanakis, Bruce Cohen, Shira Piven, Mike White, Tim
Kring ve James McAvoy.

SNOWDEN’DAN
VİDEO MESAJ

25 Ekim’de yapılan duruşma öncesinde Amerikan Ulusal
Güvenlik Teşkilatı’nın (NSA) dinleme bilgilerini ifşa eden
Edward Snowden da bir dayanışma mesajı gönderdi.
Snowden mesajında şunları dedi: “Uluslararası Af
Örgütü’nün Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı
insan haklarını savundukları için cezaevindeler.
Yalnız olduğunuz ve en çok ihtiyaç duyduğunuz o anda
dış dünyadan destek almanın ne demek olduğunu
biliyorum. Bana katılın ve birlikte Türkiye’deki insan
hakları savunucularına destek verelim.”
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Uluslararası Af Örgütü
Avrupa Direktörü John Dalhuisen’in de
aralarında bulunduğu insan hakları
savunucuları, 25 Ekim’de Çağlayan
Adliyesi önünde basın toplantısı
düzenlerken.

22 KASIM’DA ÇAĞLAYAN’DAYIZ!
Hak savunucuları davasının 2. duruşması 22 Kasım’da Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleşecek. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
davaya 5 Temmuz’da İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusunun yanı sıra, o tarihten bir ay önce İzmir’de
tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç da eklendi.
Davanın 25 Ekim’de görülen ilk duruşmasında tutuklu olan sekiz hak savunucusu tahliye edilmişti. Mahkeme heyeti ayrıca, savcının
iddianameye 11. sanık olarak eklediği Taner Kılıç’ın dosyasının birleştirilmesine karar vermişti.
İlk duruşması 26 Ekim’de İzmir’de gerçekleştirilen davada Taner Kılıç’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Dosyaların birleştirilmesi
sonucu, Taner Kılıç da İstanbul Büyükada’da gözaltına alınan hak savunucularıyla birlikte 22 Kasım’daki duruşmada mahkeme karşısına
çıkacak. Tıpkı ilk duruşmada olduğu gibi, Uluslararası Af Örgütü gözlemcileri ikinci duruşmaya da izleyecek.
Uluslararası Af Örgütü olarak, Taner Kılıç’ın derhal serbest bırakılmasını ve hak savunucularına yönelik bu temelsiz suçlamaların
düşürülmesini talep etmeyi sürdürüyoruz. Diğer insan hakları örgütleriyle birlikte 22 Kasım’da bir kez daha “insan hakları suç değildir!”
demek için Çağlayan’da olacağız.
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Gücümüze güç kattığınız için bir kez daha
gönülden teşekkürler!
Direktörümüz İdil Eser ve hak savunucusu
arkadaşlarımız nihayet özgür. En zor zamanlarımızda
dayanışmanız sayesinde mücadelemizi sürdürebildik.
Yönetim Kurulu Başkanımız Taner Kılıç’ın serbest
kalması için de desteğiniz çok önemli.
İnsan hakları ihlallerinin yaşanmadığı
bir dünya dileğiyle…
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TANER KILIÇ’A ÖZGÜRLÜK!

