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1985 yılında Uluslararası Af Örgütü Almanya Şubesi tarafından yayımlanan ifade özgürlüğü posteri. 

Çeviri: “Kelimeleri yasaklayabilirsiniz - ruhu öldüremezsiniz” Düşünür John Henry Mackay, Fotoğraf: Wilhelm Zimmermann (1936), Alman Fotoğrafçı.
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Sevgili Destekçilerimiz,

İnsan haklarını savunmak tüm dünyada gittikçe zorlaşıyor. İnsan haklarını barışçıl yöntemlerle 

savunan kişiler, her geçen gün daha fazla risk almak zorunda kalıyor. Bu kişiler arasında avu-

katlar, gazeteciler, sivil toplum örgütü çalışanları, öğrenciler ve daha birçok kesimden kişiler 

yer alıyor. Savundukları haklar da, ifade özgürlüğünden LGBTİ+ haklarına, barınma hakkından 

çevre hakkına kadar, çeşitlilik gösteriyor. 

Hükümetler, şirketler, silahlı gruplar, nefret ve ayrımcılığı savunan gruplar ve iktidar sahibi 

diğerleri ise hak savunucularını susturmak için ellerinden geleni yapıyor. Onları suçlu, terörist, 

hain, yozlaşmış ve hatta casus olarak adlandırıyor, hedef alıyor ya da hedef gösteriyorlar. Kul-

landıkları araçlar, örneğin gazeteler, sosyal medya hesapları, sendikalar, sansürleniyor ya da 

kapatılıyor. Barışçıl eylemlerde bulunmaları engelleniyor. Hak savunucuları tutuklanıyor, taciz 

ediliyor, işkenceye uğruyor ve hatta öldürülüyor. Ama bu yıldırmalar ve şiddet tarihte hiçbir 

zaman insanların haksızlığa karşı çıkmasına engel olamadı. Yüzyıllardır adaletsizliğe karşı 

çıkanlar baskılara rağmen mücadelelerini sürdürdüğü için 2018 yılında İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nin 70. yılını kutlayabileceğiz.

Şunu unutmamak gerek: Hak savunucuları belki doğrudan bizim yaşadığımız ülkeyi ya da 

coğrafyayı değiştirmek için çalışmıyor olabilirler; ama onların bir başka ülke veya coğrafyadaki 

mücadeleleri ve kazanımları hepimizi etkiliyor. Çünkü hak taleplerine “tahammülün” gittikçe 

azaldığı bir dünyada birbirimize ilham veriyor, birbirimizden cesaret alıyor ve öğreniyoruz. O 

nedenle dünyanın neresinde olursa olsun, hak savunucuları için ses çıkarmamız önemli. İnsan 

haklarına saygı duyulan bir dünya için bunu yapmalıyız. Uluslararası Af Örgütü bu nedenle 

“CESUR” isimli bir kampanya yürütüyor ve tüm dünyada hak savunucularına yönelik baskılara 

karşı mücadele ediyor. Siz de bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasısınız. 

Uluslararası Af Örgütü’nün mumu sizlerin de desteğiyle 15 yıldır Türkiye’de de yanıyor. Birlikte 

nice  yıllara!

İdil Eser

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü  

 İdil Eser

 Önyazı 
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DÜNYA GENELİNDEN İYİ HABERLER

KAÇIRILAN PROFESÖR
SERBEST  

1

Libyalı Profesör Dr Salem Mohamed Beitelmal 

6 Haziran'da serbest bırakıldı. 20 Nisan'da işe 

giderken yolda kaçırılmış ve o günden bu yana 

yerel milisler tarafından Tripoli'nin batısında 

tutuldu. Beitelmal nihayet evine ve ailesine 

geri döndü. Yakın bir aile dostu şu sözlerle 

Uluslararası Af ÖRgütü'ne teşekkür etti: “Tüm 

eylemlerinin için teşekkür ederiz. İnanıyoruz 

ki bu eylemler sayesinde Dr Salem Beitelmal 

hayatta.” 

OMAR KHADAR’A 
TAZMİNAT

2

© Amnesty International (Illustration Tim Werwie)
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Haziran ayında Kanada hükümeti, 13 yıl boyunca maruz kaldığı ihlallerdeki rolü 

nedeniyle, Kanada vatandaşı Omar Khadar’dan özür diledi ve ona tazminat verdi. ABD 

güçleri Khadar'ı 2002 yılında henüz 15 yaşında bir çocuk askerken Afganistan’da 

yakalamıştı. Khadar ABD’nin nezaretinde Afganistan ve Guantanamo’da işkenceye 

uğradı ve adil olmayan bir şekilde yargılandı. 2012 yılında Kanada’ya sevk edildi ve 

2015 yılında serbest bırakıldı. 
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GAZETECİLER
SUÇSUZ BULUNDU

3

Doğu Timorlu gazeteciler Raimundos Oki ve 

Lourenco Vicente Martins 1 Haziran'da ülkenin 

başkenti Dili'deki bir mahkeme tarafından 

"hakaret" suçundan aklandılar. Başbakan Rui 

Maria de Araújo, 22 Ocak 2016'da gazetecilere 

dava açmıştı. Oki ve Martins 2015 yılında 

hükümetin bir IT projesi kapsamında 

gerçekleşen ihale süreçlerinde yaşanan 

düzensizliklere ilişkin bir makale yayımlamıştı. 

HAK SAVUNUCUSUNUN
DOSYASI KAPANDI

5

Rus hak savunucusu Valentina Cherevatenko'ya yönelik 

cezai dosya 19 Haziran'da kapandı. Cherevatenko, 

hakkında verilen kararı bir ay sonra tesadüfen öğrendi. 

Hak savunucusu, Rusya'nın "yabancı ajanlar" kanunu 

uyarınca yargılanacak ilk kişi olabilirdi. Hakkında 

yürütülen acil eyleme Türkiye'den de destek verilen 

Cherevatenko destek verenlere şu mesajı iletti: 

“Teşekkürler! Bu hepimizin ortak zaferi!”

ÇADLI AKTİVİSTLER
ÖZGÜR

6

Çad'da IYINA ("Yorgunuz") vatandaş hareketinin sözcüsü Nadjo Kaina ve 

raportörü Bertrand Sollo, kendilerine altı aylık hapis cezası verilmesinin ve 

cezalarının ertelenmesini takiben 27 Nisan'da serbest bırakıldı. Acil eylem 

çağrımız sonrasında Çad Güvenlik Bakanı'na aktivistlerin serbest 

bırakılmasını talep eden e-postalar yağdı. Her iki aktivist de eylem organize 

ettikleri için Nisan ayında iki kere tutuklandı ve ilkinde 18, ikincisinde ise 9 

gün olmak üzere dış dünyayla tamamen iletişimsiz bir şekilde tutuldular. 

SİYASETÇİ
SERBEST BIRAKILDI

4

Muhalif siyasetçi Adam Azim, Maldivler'in başkenti Malé'de bir hafta gözaltında 

kaldıktan sonra 14 Haziran'da serbest bırakıldı. 8 Haziran'da bir televizyon 

programında hükümeti eleştirdiği için tutuklanmıştı. Adam Azim, Maldivler'de 

demokrasi çağrısında bulunan tanınmış bir kişi ve Maldivler Birleşik Muhalefet 

isimli muhalif birliğin gölge bakanlarından biri. 
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Haklar için yaz:
Kelimelerinizin gücü
Bir mektup ya da imza, hakları ihlal 

edilenlerin hayatlarında değişim 

yaratabilir. Her yıl dünya genelinde yüz 

binlerce kişi, değişim yaratmak için, 

Uluslararası Af Örgütü’nün Haklar İçin 

Yaz kampanyasına katılıyor. Hakları ihlal 

edilenler için yetkililere mektup yazıyor ve 

dilekçeler imzalıyor. Aynı zamanda hakları 

ihlal edilenlere de mektuplar göndererek 

onlarla dayanışma gösteriyor. Bunu tam 15 

yıldır yaparak hayatlara etki ediyor, insan 

haklarını tüm dünyada savunuyor. 

Bu yıl 10 farklı kişi ya da grup için 

dayanışma mesajları yazıyoruz ve yetkililere 

mektuplar ve dilekçeler gönderiyoruz. 

Bu kişiler Bangladeş, Çad, Çin, Mısır, 

Finlandiya, Honduras, İsrail ve İşgal 

Altındaki Filistin Toprakları, Jamaika, 

Madagaskar ve Türkiye’den. Hepsi daha 

adil ve özgür bir dünya için mücadele eden 

hak savunucuları. Kimi barınma hakkını 

veya çevre hakkını savunuyor, kimi kayıplar 

için kampanyalar yürütüyor veya LGBTİ 

haklarını savunuyor. Bu kişiler arasında 

Direktörümüz İdil Eser ve Yönetim Kurulu 

Başkanımız ile birlikte Türkiye’den 11 hak 

savunucusu da yer alıyor. 

Bu yıl da imzalarınız ve kelimeleriniz 

değişim yaratabilir.

 Bize katılın: haklaricinyaz.org.tr   

KAYIP EŞİNİ ARADIĞI 

İÇİN SUÇLAMALARLA 

KARŞI KARŞIYA 

Bu yılki Haklar İçin Yaz vakalarımız arasında 

Mısırlı Hanan da yer alıyor. Eşinin Temmuz 

2013’te kaybedilmesi ile beraber, Hanan 

Badr el-Din’in hayatı tamamen değişti. 

Yorulmak bilmeden eşini arayan Hanan’nın 

yolu, Mısır güvenlik güçleri tarafından 

kaybedilen diğer kişilerin yakınlarıyla kesişti. 

Mısır’da kaybedilen yüzlerce kişinin herkesçe 

duyulmasını sağlayan güçlü bir ses haline 

gelen Hanan, eşiyle ilgili bilgi talep ettiği son seferde asılsız iddialarla tutuklandı. 

Hanan’a beş yıl hapis cezası verilebilir. Hanan’a yönelik suçlamaların düşürülmesi 

ve Hanan’ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için Mısır’a çağrıda 

bulunuyoruz.

FİLİSTİNLİ İKİ AKTİVİST 

SUÇLAMALARLA KARŞI 

KARŞIYA

Bu yılki bir diğer vakamız Filistinli 

iki aktivist olan Ferid el-Atraş ve İsa 

Amro. İsrail yerleşimleri İsrail’in Filistin 

topraklarında 50 yıldır sürdürdüğü işgalin 

neden olduğu bir savaş suçu. Ferid el-Atraş 

ve İsa Amro, yerleşimlerin sonlandırılmasını 

talep eden, kendilerini şiddetsizliğe 

adamış iki aktivist. İsrail askerleri ve yerleşimcilerinin saldırılarına cesaretle karşı 

koyuyorlar. Şubat 2016’da yerleşimlere ve İsrail işgaline karşı barışçıl bir yürüyüş 

gerçekleştirdiler. Bu nedenle de, yürüttükleri insan hakları çalışmalarını engelleme 

maksadı taşıdığı çok açık olan gülünç suçlamalarla karşı karşıyalar. İsrail’e Ferid ve 

İsa’ya yönelik tüm suçlamaları derhal düşürme çağrısında bulunuyoruz.

Çizimler: © Rebecca Hendin



BÜLTEN [ 2017/3 ]  

9

“HAKLAR İÇİN YAZ” NASIL İŞLER?

Haklar için Yaz 

kampanyası farklı 

ülkelerde insan 

hakları ihlal 

edilen kişiler için 

düzenlenir.

Bu kişiler için, 

200’den fazla ülke 

ve bölgede insanlar 

çeşitli mektup 

yazma etkinliklerine 

veya dijital 

kampanyalara katılır. 

Mektup veya 

eposta yazar, tweet 

atar veya dilekçe 

imzalar. Böylece 

milyonlarcasının 

toplanmasına katkı 

sunar. 

Hükümetlere, 

liderlere ve karar 

vericilere baskı 

uygular.

Hakları ihlal 

edilen kişilerle ve 

onların aileleriyle 

dayanışma gösterir.

Böylece insanların 

hayatına etki eder. 

Örneğin aktivistlerin 

serbest kalmasına, 

insan haklarını ihlal 

eden kanunların 

değişmesine katkıda 

bulunur. 

ETKİ ETTİĞİMİZ HAYATLAR

MUHAMMED BEKZHANOV

Dünyanın en uzun süre cezaevinde 

tutulan gazetecilerinden biri olan 

Özbekistanlı Muhammed Bekzhanov 2017 

yılının Şubat ayında serbest bırakıldı. 

Bekzhanov parmaklıklar ardında tam 17 

yıl geçirdi. Uluslararası Af Örgütü’nün 

Haklar İçin Yaz kampanyası boyunca 

yüz binlerce kişi Özbekistan yetkililerine 

yazarak Bekzhanov’un serbest 

bırakılmasını talep etmiş ve Bekzhanov’a 

da mektuplar göndermişti. 

“Mektuplarınızı almak 

cezaevinde bana gerçekten 

cesaret verdi. Hepinize teşekkür 

ederim!” 

CHELSEA MANNING

ABD ordusunun işlediği hak ihlallerini 

ortaya çıkaran Chelsea Manning, 

hakkında verilen 35 yıllık hapis 

cezasının ABD Eski Başkanı Barack 

Obama tarafından kısaltılmasının 

ardından, 2017 yılının Mayıs ayında 

özgürlüğüne kavuştu. 500 bin kişi 

serbest bırakılması çağrısıyla harekete 

geçmişti. 

“Cezaevine gönderdiğiniz her 

bir mektubunuz ve kartınızla 

bana mutluluk verdiğiniz için 

keşke her birinize tek tek 

teşekkür edebilseydim.”

PHYOE PHYOE AUNG

Hükümet karşıtı eylemler organize 

ettiği için bir yıl önce Burma’da hapis 

cezasına mahkum edilen öğrenci 

lideri Phoye Phyoe Aung, 2016 yılının 

Nisan ayında serbest bırakıldı. Dünya 

genelinde Uluslararası Af Örgütü üye ve 

destekçileri Aung için yetkililere 394 bin 

imza, mesaj ve mektup gönderdi.

“Bana ve hareketimize destek 

veren herkese teşekkür ederim. 

Aldığımız mektuplar yaptığımız 

iş için ilham kaynağı oldu. 

Dünyanın izlediğini ve yalnız 

olmadığımızı fark ettim.”
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MYANMAR: ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YÖNELİK

ETNİK TEMİZLİK DERHAL SON BULMALI
Myanmar’ın Arakan Eyaleti’nde yaşayan Arakanlı 

Müslümanlar on yıllardır devlet destekli sistematik 

ayrımcılığa maruz kalıyor ama söz konusu baskı 

2012’den itibaren önemli ölçüde yoğunlaştı. Arakanlı 

Müslümanlar esasen dış dünyadan soyutlanıyor ve 

seyahat özgürlüklerine getirilen sınırlamalar nedeniyle 

kendi köyleri ve kasabalarında mahsur kalıyor. Bu 

sınırlamalar, çok açık şekilde ırkçı davranışlar sergileyen 

devlet yetkililerinin uyguladığı bir dizi karmaşık ulusal 

yasa, “yerel düzenleme” ve politika üzerinden devreye 

sokuluyor.

Silahlı Arakanlı Müslüman bir grubun geçtiğimiz 

Ağustos ayı sonunda 30 civarında güvenlik noktasına 

yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Myanmar 

güvenlik güçleri, kuzey Arakan Eyaleti’nde, Arakanlı 

Müslümanların tümünü hedef alan sistematik, planlı ve 

acımasız bir şiddet harekatı yürüttü. 

Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara 

yönelik planlı şiddet harekatı başlatmasından sonra 

yalnızca birkaç ay içinde 620.000’den fazla insan 

Bangladeş’e sığındı. 

Güvenlik güçleri tam olarak bilinemeyen sayıda 

kadın, erkek ve çocuğu öldürdü; kadınlara ve kız 

çocuklarına tecavüz etti, mayınlar döşedi ve Arakanlı 

Müslümanların köylerini yaktı. Uluslararası Af Örgütü, 

Arakan eyaletindeki yerleşim alanlarında en az 80 büyük 

ölçekli yangın saptadı. Arakanlı Müslümanların yaşadığı 

yerlerin tamamı yakılıp kül edildi.

Myanmar’da kalan Arakanlı Müslümanlar insanlık dışı 

bir apartheid sistemine maruz kalıyor ve yaşamları, 

neredeyse tüm yönleriyle katı biçimde sınırlandırılıyor.  

Apartheid sistemini ortadan kaldırmak, Myanmar’ı terk 

etmeye zorlanan yüz binlerce Arakanlı Müslümanın 

ülkeye güvenli, gönüllü ve insanlık onuruna yakışır 
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biçimde geri dönmesini güvence altına almak için hayati 

önem taşıyor. 

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar güvenlik güçlerinin 

özellikle Kaçin ve kuzeyde bulunan Şan eyaletlerinde diğer 

etnik azınlıklara karşı işlediği geniş kapsamlı insan hakları 

ihlallerini de belgeledi. Yargısız infazlar ve diğer hukuk dışı 

öldürmeler, zorla kaybetmeler, keyfi gözaltılar ve işkence ile 

zorla çalıştırma da bu ihlaller arasında.

Myanmar ordusunun ve güvenlik güçlerinin Arakanlı 

Müslümanlara yönelik bu korkunç şiddet kampanyası bir 

etnik temizliktir ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına 

girer. Bu şiddetin derhal son bulması için yürüttüğümüz 

savunuculuk çalışmalarının yanısıra General Min Aung 

Hlaing’a çağrı yapan bir imza kampanyası başlattık.

Myanmar Ordusu Kıdemli Generalini Arakan’daki şiddet 

kampanyasını ve insan hakkı ihlallerini durdurmaya ve 

Arakan’a insani yardımların, BM’nin, bağımsız gazetecilerin 

ve insan hakları gözlemcilerinin güvenli ve engelsiz bir şekilde 

erişimini sağlamaya çağırıyoruz.

Haklaricinyaz.org.tr internet sitesinden 

imza kampanyamıza katılabilirsiniz.

Myanmar askerleri 27 Ağustos’ta Koe Tan Kauk köyünün etrafını 

sardığında 77 yaşındaki Sona Mia, evindeydi. 20 yaşındaki kızı Rayna 

Khatun’un yürümesini ve konuşmasını imkansız kılan bir engeli vardı. 

Oğullarından biri Rayna’yı omuzlarına aldı ve aile, köyün sınırında 

bulunan tepeye doğru yavaşça ilerledi. Ateşli silah seslerinin 

giderek daha yakından duyulması üzerine aile, Rayna’yı, Arakanlı 

Müslümanlara ait terk edilmiş bir evde bırakmak zorunda olduklarına 

karar verdi. “Başarabileceğimizi düşünmedik,” diyen Sona Mia, 

yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Ona orada oturmasını, geri 

geleceğimizi söyledim… Tepeye vardıktan sonra onu bıraktığımız 

evin yerini belirledik. Biraz uzaktaydı ama görebiliyorduk. Askerler 

[evleri] yakıyorlardı ve sonunda o evi gördük, o da yakılmıştı.”

So
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HAK SAVUNUCULARI DAVASI
DEVAM EDİYOR

Yönetim Kurulu Başkanımız Taner Kılıç ve Direktörümüz İdil Eser’in de aralarında yer aldığı 11 sanıklı hak 

savunucuları davası devam ediyor. Davanın ikinci duruşması 22 Kasım’da 35. Ağır Ceza Mahkemesi Çağlayan 

Adliyesi’nde gerçekleşti. Tutuklu tek sanık olan Taner duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Uluslararası Af Örgütü 

olarak duruşmayı uluslararası heyetimizle birlikte izledik. Duruşma öncesinde ise hak örgütleri olarak basın 

açıklaması yaptık ve hak savunucuları için adalet talep ettik. 

Duruşma sırasında savunma avukatları ve tanık olarak dinlenen bağımsız uzman, savcılığın iddialarını 

çürüttü. Tüm kanıtlar Taner’in masum olduğunu gösterse de mahkeme, mantığa aykırı bir şekilde, Taner Kılıç’ın 

tutukluluğunun devamına karar verdi. Taner’in avukat görüş kısıtlılığı ve Özlem Dalkıran, Nejat Taştan ve Veli 

Acu’nun yurt dışına çıkma yasağı kaldırıldı. Şeyhmus Özbekli’nin imza şartı da kaldırıldı. 

Bir sonraki duruşma 31 Ocak 2018’de gerçekleşecek. O zamana kadar Taner, İzmir Şakran Cezaevi’nde sekiz 

kişilik bir koğuşta 23 kişiyle birlikte tutulmaya devam edecek. 

Taner’in serbest bırakılması ve 11 hak savunucusuna yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi için mücadele 

etmeye devam edeceğiz.
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    NE   

    OLMUŞTU? 

Üçüncü duruşmaya katılan uluslararası heyetimizde Hindistan Şubesi Direktörü Aakar Anil Patel, Brezilya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Fernando Nabais de Furriela, Birleşik Krallık Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ruth Breddal, ABD Hak Savunucuları Kampanya Koordinatörü 

Emily Walsh, Avrupa Bölge Ofisi Medya Yöneticisi Stefan Simanowitz, Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner yer alırken, birçok ülkede 

şubeler eylemleriyle Taner’in serbest bırakılmasını talep etti. İmzanızla destek vermek için: bit.ly/haksavunuculari 

İdil Eser, Özlem Dalkıran (Yurttaşlar Derneği), Günal Kurşun (İnsan Hakları 

Gündemi Derneği), Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Nalan Erkem 

(Yurttaşlar Derneği), İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu), Nejat Taştan (Eşit 

Haklar İçin İzleme Derneği) ve Şeyhmus Özbekli (Hak İnisiyatifi) ile iki 

eğitmen Peter Steudtner ve Ali Gharavi, 5 Temmuz’da İstanbul Büyükada’da 

bir otelde düzenledikleri çalıştay sırasında polis tarafından gözaltına alındı. 

On üç gün süren gözaltı sürecinin ardından, İdil Eser’in de içlerinde olduğu 

altı kişi 18 Temmuz’da;  iki kişi ise 23 Temmuz’da tutuklandı. 

Tutukluluk kararının ardından yaklaşık üç ay sonra İstanbul 35. Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, on hak savunucusunun 

yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkanımız Taner Kılıç da on birinci sanık olarak 

yer aldı. Hak savunucularının “örgüt üyeliği” ve “örgüte üye olmamakla 

beraber adına suç işlemek” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İstanbul’da tutuklanan hak savunucularının tamamı, davanın 25 Ekim’de 

görülen ilk duruşmasında tahliye edildi. Taner Kılıç’ın ise, 26 Ekim 

tarihinde İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında 

tutukluluğunun devamına karar verildi ve Kılıç’ın davası, hak savunucuları 

davası ile birleştirildi. 
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TÜRKİYE’NİN İKİ UCUNDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 

DAVALARI GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR
Türkiye, Gazetecileri Koruma Komitesi’nin verilerine göre 2017 yılı 

itibariyle en çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğu ülke. Tutuklu 

gazetecilerin yargılanması ise çoğunlukla aylar süren cezaevi 

süreçlerinin ardından ancak başlayabiliyor. Cezaevinde aylarca 

davalarının başlamasını bekleyen gazeteciler, bu süreçten çok 

daha uzun bir zaman boyunca davaları sürecinde tahliye olmayı 

ve elbette bir an önce yargılamalarının tamamlanmasını bekliyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün “Gazetecilik Suç Değildir” 

kampanyası dâhilinde takip ettiği vakalar, Türkiye’de basın 

özgürlüğünün güncel durumu hakkında kapsayıcı bir gözlem 

sunuyor. Bu vakalardan özellikle iki tanesi, Hakkâri 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi’nde görülen Nedim Türfent Davası ile İstanbul 27. 

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Cumhuriyet Gazetesi Davası, 

ülkenin iki ucunda süregiden gazeteci davaları hakkında 

karşılaştırmalı bir analiz yapma imkânı veriyor. 
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BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN HAREKETE GEÇİN, İMZA KAMPANYAMIZI İMZALAYIN: 

gazeteciliksucdegildir.org

NEDİM TÜRFENT DAVASI
Yüksekova’da gazetecilik yapan 27 

yaşındaki Nedim Türfent, 12 Mayıs 2016’da 

“terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü 

propagandası” suçlamaları ile gözaltına 

alındı, bir gün sonra ise tutuklandı.  

On ayı aşkın bir süre boyunca beş farklı 

cezaevine sevk edilerek tutuklu kalan 

Türfent hakkında, 17 Mart 2017’de, tanık 

ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları delil 

gösterilerek bir iddianame düzenlendi.  

Aralık 2017 itibariyle, davanın toplam beş 

duruşması görüldü. Duruşmalar boyunca 

dinlenen 20 tanığın 19’u, Türfent aleyhine 

verdiği tanık ifadelerinin işkence ve kötü 

muamele yoluyla zorla alındığını beyan etti. 

Türfent’in gözaltı sürecinde maruz kaldığını 

belirttiği işkence ve kötü muamele iddiaları 

ile tehditler hakkında ise herhangi bir yasal 

işlem yapılmadı.

15 Aralık 2017 tarihinde görülen beşinci 

duruşmada, Türfent hakkında terör 

örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 9 ay hapis 

cezasına hükmedildi. Türfent, hükmün 

açıklanmasının ardından tahliye de 

edilmedi. Halen Van Yüksek Güvenlikli 

Cezaevi’nde kalmaya devam ediyor. 

CUMHURİYET DAVASI
Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve 

çalışanlarından oluşan toplam 13 kişi, 

savcılığın gizlilik kararı ile yürüttüğü 

soruşturma kapsamında 31 Ekim 2016’de 

gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar beş 

gün boyunca avukatları veya yakınları ile 

görüştürülmedi. 

Gazete çalışanları Bülent Utku, Güray Öz, 

Önder Çelik, Kadri Gürsel, Turhan Günay, 

Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal 

Güngör, Murat Sabuncu, Akın Atalay ve 

Ahmet Şık hakkında Kasım ve Aralık 2016 

boyunca farklı tarihlerde tutuklama kararı 

çıkarıldı. 

Haklarında yazılan iddianame, yaklaşık 

beş aylık bir tutukluluk sürecinin ardından 

18 Nisan 2017’de tamamlandı. Gazete 

çalışanları “silahlı terör örgütüne üye 

olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” 

suçundan yargılanmaya başladı. 

2017 yılı Aralık ayına kadar; üçü İstanbul 

Çağlayan Adliyesi’nde, biri ise Silivri Kapalı 

Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu’nda 

olmak üzere, davanın toplam dört 

duruşması görüldü. 10 Ağustos 2017’de, 

Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı 

Emre İper hakkında açılan dava da bu ana 

dava ile birleştirildi.

Görülen dört duruşma boyunca, gazete 

çalışanlarına yöneltilen terör örgütü adına 

suç işleme suçunu kanıtlayacak kesin ve 

somut bir delil bulunamadı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat 

Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, 

muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı 

Emre İper halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu. 

Yargılamanın beşinci duruşması, 25-26 

Aralık 2017 tarihlerinde iki gün boyunca 

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

görülecek. 

GAZETECİLIĞİN “YARGILANMA ŞEKLİ”
Birbirine yakın zamanlarda başlayan ve 

çoğunlukla paralel bir takvimle devam 

eden bu iki davanın benzeyen yönleri olduğu 

kadar, tamamen ayrıksı yönleri de oldukça 

çarpıcı. 

İki dava için de bir yılı aşan uzun tutukluluk 

süreci hem başlı başına bir cezalandırma 

biçimini alıyor, hem de kamuoyu ilgisinin 

gazetecilik faaliyetleri yüzünden yargılanma 

durumu yerine tahliyeye yoğunlaşmasına 

neden oluyor.

Davalardaki bir diğer benzerlik de, Nedim 

Türfent’in tutuklu yargılanması yönünde 

karar alan Sulh Ceza Hâkimi ile Cumhuriyet 

gazetesi iddianamesini düzenleyen 

savcının, hâlihazırda terör örgütü üyeliği 

suçlaması ile yargılanan yargı mensupları 

arasında yer alması. 

Öte yandan, İstanbul’da görülen ve gerek 

ulusal, gerek uluslararası kurumlardan 

binlerce kişinin takip ettiği bir dava ile 

Hakkâri’de yalnızca bölge baroları ile yerel 

basından birkaç kişinin takip ettiği bir dava 

arasında kaçınılmaz zıtlıklar da bulunuyor.

Nedim Türfent için geçerli olan sınırlı 

tecrit durumu, Cumhuriyet gazetesi 

tutukluları için geçerli değil. Ayrıca, Türfent 

davasında başvurulan gizli tanık usulüne 

de Cumhuriyet Davasında rastlanmıyor. 

Tanıkların Türfent aleyhine emniyet ve 

savcılıkta verdikleri ifadelerin işkence 

ile elde edilmesi ve Türfent’in kendisinin 

de gözaltı sürecinde işkenceye maruz 

bırakılması gibi ağır iddialar da, Cumhuriyet 

yargılamasında söz konusu değil. 

Aralık ayı sonu itibariyle, Cumhuriyet 

Davası’nda da benzer şekilde savcının esas 

hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor. 

Bu davanın sonucunda alınacak hüküm 

de, Türkiye’de görülen basın özgürlüğü 

davalarının seyrine ilişkin özel bir önem 

teşkil edecek.

Basın özgürlüğü davalarındaki ihlaller, 

elbette bu iki yargılama sürecindeki 

örnekler ile sınırlı değil. Fakat bu iki davanın 

izlediği seyir, Türkiye’nin iki ucunda görülen 

gazeteci davalarının genel yönü hakkında 

somut veriler sunuyor.

Nihayetinde, kent merkezinde bulunan köklü 

bir gazetenin faaliyetlerinin engellenmesi ile 

kırsalda yerel bir gazetenin faaliyetlerinin 

engellenmesi, her ne kadar farklı görünüş 

biçimlerinde de olsa, uzun yıllar boyu yoğun 

emekle kazanılıp korunmaya çalışılan özgür 

basın ile ifade özgürlüğü hakkına ne yazık ki 

aynı şekilde zarar veriyor. 
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Suriyeli Noori, ülkesini terk etmek zorunda kaldı 

ve 9 Haziran 2016’da Türkiye’ye sığındı. Bir buçuk 

ay Türkiye’de kaldıktan sonra sığınma amacıyla 

Yunanistan’a geçti. Yunanistan yetkilileri 

Türkiye’nin sığınmacılar için güvenli bir ülke 

olduğu gerekçesi ile Noori’nin başvurusunu 

red edip Türkiye’ye geri göndermeye çalıştı. 

Yargı sürecinin son aşaması, Yunanistan’ın 

en yüksek idari mahkemesi, mültecilerin daha 

önceki sığınma taleplerini kabul edilemez bulan 

kararlara yaptıkları nihai itirazı reddetmesi 

nedeniyle Noori’nin Türkiye’ye zorla geri 

gönderilmesinin önünü açtı. Bu karar sadece 

Noori’nin değil, Türkiye üzerinden Yunanistan’a 

gidip orada sığınma arayan yüzlerce kişi 

açısından emsal bir karar olma özelliği taşıyor. 

Bu kararla birlikte Türkiye’nin sığınma arayan 

insanlar için güvenli bir ülke olup olmadığı  

tartışmaları yeniden başladı. Uluslararası 

Af Örgütü’nün mahkeme kararına ilişkin 

yaptığı açıklamada Türkiye’deki durum böyle 

özetleniyor: 

“Suriyeli mültecilere Türkiye’de geçici koruma 

sağlanıyor, ancak birçoğu aşırı yoksulluk 

koşulları altında yaşıyor. Türkiye, diğer tüm 

devletlerden daha fazla sayıda Suriyeli mülteciyi 

kabul etmiş olsa da mülteci ve sığınmacıların 

şiddet, işkence ve hatta ölüm gibi insan hakları 

ihlalleri ve istismarlarına maruz kaldıkları 

ülkelere geri gönderilmelerine karşı alınan 

koruma önlemleri, olağanüstü hal koşullarında 

önemli derecede azaldı.”

Uluslararası Af Örgütü mahkeme kararı ile 

aynı zamana denk gelen “Olağanüstü hal 

koşulları altında Türkiye’deki mültecilerin 

geri gönderilme tehlikesi arttı” başlıklı bir 

bilgi notunu da yayınladı. Bilgi notunda 

Türkiye’de ilan edilen olağanüstü hal durumu 

ve yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle 

sığınmacı ve mültecilerin sahip oldukları hukuki 

güvencelerin zayıflatıldığına vurgu yapılıyor. 

Uluslararası Af Örgütü, 2015 yılının sonu 

ve 2016’nın başında Türkiye yetkililerinin 

sığınmacı ve mültecileri ağır insan hakları 

ihlalleriyle karşılaşacakları Afganistan, Irak ve 

Suriye’ye geri gönderdiği durumları belgeledi. 

2017’nin Mayıs ve Haziran aylarında da devam 

eden bu uygulamalara örnekler verildi. 

Bilgi notunun sonuç kısmında şu ifadelere yer 

verildi:

“Olağanüstü hal koşuları altında 676 Sayılı KHK 

ile yapılan yasama değişiklikleri, Türkiye’deki 

sığınmacı ve mülteciler için zulüm görecekleri 

yerlere sınır dışı edilme tehlikesini artırdı. 

Uluslararası Af Örgütü’nün son zamanlardaki 

geri gönderme  vakalarına ilişkin yaptığı 

inceleme bu tehlikenin  teorik değil, gerçek 

bir risk olduğunu gösteriyor. Türkiye, 676 

Sayılı KHK’nın Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu’na getirdiği değişiklikleri 

iptal etmeli ve sınırdışı kararlarına karşı 

yapılan temyiz başvurularının kararı otomatik 

askıya alma etkisini yeniden uygulamaya 

koymalıdır. Yunanistan ve diğer AB ülkeleri, 

18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye anlaşması 

gereğince Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğu 

bahanesiyle sığınmacıları Türkiye’ye geri 

göndermemelidir: Türkiye, mülteciler ve 

sığınmacılar için güvenli bir ülke değildir.”

YUNANİSTAN’DAKİ MAHKEME KARARLARI,

SIĞINMACILARIN TÜRKİYE’YE

ZORLA GERİ GÖNDERİLMELERİNİN

ÖNÜNÜ AÇIYOR

“Olağanüstü hal 

koşulları altında 

Türkiye’deki 

mültecilerin 

geri gönderilme 

tehlikesi arttı”
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TAHİR ELÇİ’Yİ

ÖZLEMLE ANIYORUZ

Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Tahir Elçi’nin vurularak 

öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçti. Hayatı boyunca birçok hak 

ihlaliyle birlikte faili meçhullerin ortaya çıkarılması için de mücadele 

eden Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili bugüne kadar yürütülen 

soruşturma, ölümünün bir faili meçhul olarak kalma tehlikesine işaret 

ediyor. 

Tahir Elçi’nin öldürülmesine dair soruşturma başından 

itibaren sorunlu bir şekilde yürütüldü. Olayın hemen ardından 

gerçekleştirilmesi gereken olay yeri incelemesi cinayetin 

işlenmesinden iki gün sonra ve usule uygun olmayan bir şekilde 

yapıldı. Olay yerindeki yüzlerce atış izine rağmen sadece birkaç mermi 

kovanı muhafaza altına alındı ve Elçi’nin vurulduğu bölgeye yakın 

bulunan deliller “çatışma” gerekçe gösterilerek toplanmadı. Elçi’nin 

ateşli silah mermisinin vücuduna girdiği yer herhangi bir doku 

örneği alınmadan yıkandığı için atış mesafesinin tayini ve barutun 

cinsine dair analizler için veri elde edilemedi. Cinayetin çözülmesi 

için hayati öneme sahip olan kamera kaydında 13 saniyelik kesinti 

olduğu belirlendi. Bu, kayda dışarıdan müdahale olduğu şüphesini 

destekliyor. Dosyada bugüne kadar tek bir şüpheli tespit edilmedi. 

Görüntü kayıtlarında Tahir Elçi’nin vurulduğu yöne ateş ettikleri 

görülen polis memurları dahi şüpheli sıfatıyla soruşturulmadı, bu 

kişilerin ifadeleri alınmadı. Ve bugüne kadar soruşturmada dört 

müfettiş görevlendirildi, iki başsavcı atandı ve üç savcı değişti.

Tahir Elçi hayatını hakikat, adalet ve insan haklarına adadı. Gözaltına 

alınanların, faili meçhullerin, işkenceye uğrayanların ve zorla 

kaybedilenlerin haklarını savunmak için kendi hayatını tehlikeye 

attı ve Türkiye’de işlenen insan hakları ihlallerine uluslararası 

kamuoyunun dikkatini çekti. Bu sebeple defalarca susturulmaya 

çalışıldı. Nihayetinde 28 Kasım 2015’te, Diyarbakır’da “silah, 

çatışma, operasyon istemiyoruz” taleplerini dile getirdiği bir basın 

açıklamasının hemen ardından vurularak öldürüldü. 

Tahir Elçi’yi özlüyoruz ve onu özlemle anıyoruz. 

Ölümünden sorumlu olanların adalet önüne getirilmesi için 

mücadelemizi sürdüreceğiz. 

Kaynak: Soruşturmaya ilişkin bilgiler Hafıza Merkezi’nin sitesinden alınmıştır. 

http://hakikatadalethafiza.org/tahir-elci-icin-ne-yapildi-tahir-elci-icin-ne-yapilmadi/
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Dünyanın en büyük insan hakları hareketi olan 

Uluslararası Af Örgütü, 1961’den bu yana, ihlallere 

tanıklık ediyor, bastırılmış ve unutulmuşlara umut 

veriyor ve insan haklarına saygı duyulan bir dünya 

için kararlılıkla kampanyalar yürütüyor. Bu küresel 

hareketin mumu 15 yıldır Türkiye’de de yanıyor.  

Türkiye’de Uluslararası Af Örgütü üyelerinin varlığı 

aslında daha eskilere dayanıyor. İlk kez 1970’li 

yılların ortalarında İstanbul’da kurulan girişim 

grubumuz 1980 darbesi sonrasında diğer tüm sivil 

toplum hareketleri gibi sonlandırıldı. 1995 yılında 

İstanbul’daki üyelerimiz tarafından yeni bir girişim 

grubunun kurulmasıyla Türkiye’de çalışmalarımız 

tekrar başladı. İki yıl sonra Ankara ve İzmir’de 

TÜRKİYE ŞUBESİ
15 YAŞINDA

Silahlar Denetlensin Eylemi - 2006

Kore Türkiye’ye Biber Gazı Sevkiyatını Durdur Eylemi - 16 Ocak 2015

Kadına Yönelik Şiddete Son Eylemi - 8 Mart 2009

İsrail Gazze’de Ablukayı Sonlandır Eylemi - 3 Temmuz 2010
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Çin’de İhlallere Son Eylemi 

Guantanamo Kapatılsın Eylemi - 11 Ocak 2007

Çocuk Asker Kullanımına Son Verin Eylemi - 22 Ekim 2010

Mısır’da Ölüm Cezasına Son Eylemi - 12 Nisan 2014

LGBTİ Hakları İnsan Haklarıdır Eylemi

17 Mayıs 2012

gruplar kuruldu. Üyelerimiz bu yıllarda, Çin’de 

yaşanan ihlallere karşı eylemler gerçekleştirdi, 

İstanbul Piyalepaşa’da dünyanın farklı yerlerinde 

zorla kaybedilen kişiler için Dünya Kayıplar Ormanı’nı 

oluşturdu ve mültecilerin insan haklarıyla ilgili 

çalışmalar yürüttü. 

Üyelerimizin birçok girişiminin ardından nihayet 2002 

yılında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi resmi 

olarak kuruldu. O günden bu yana kadına yönelik 

şiddetle mücadele, işçi hakları, silah ticaretinin 

denetlenmesi, işkenceyle mücadele, ifade özgürlüğü 

ve toplanma özgürlüğü, mülteci hakları, cezasızlık 

ve LGBTİ+ hakları alanlarında ve daha birçok 

başka alanda küresel hareketin bir parçası olarak 

kampanyalar yürütmeye devam ediyoruz. 

15. yılımıza kurucu üyemiz ve Yönetim Kurulu 

Başkanımız Taner Kılıç’ın tutuklu olduğu, direktörümüz 

İdil Eser ve bir diğer kurucu üyemiz Özlem Dalkıran 

ile birlikte hak savunucusu meslektaşlarımızın, 

arkadaşlarımızın asılsız suçlamalarla yargılandığı bir 

ortamda girdik. 

Ama pes etmiyoruz. Uluslararası Af Örgütü’nün dikenli 

telle sarılı yanan mumu eski bir Çin atasözünden 

esinlenilmişti: “Karanlığı lanetlemektense bir mum 

yakmak daha iyidir.” Sizlerin desteğiyle, ihlalleri 

aydınlatmaya ve ihlallere karşı  mücadele etmeye 

devam edeceğiz. 
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MISIR LGBTİ+’LARI HEDEF ALAN ZULME 

SON VERMELİ

Mashrou’ Leila’nın 22 Eylül’de Kahire’de verdiği bir 

konserde gökkuşağı bayrağı açılması sonrasında 

Mısır’ın her yerinden en az 76 kişi eşcinsel olduğu 

için ya da varsayılan cinsel yönelimleri nedeniyle 

tutuklandı. Güvenlik güçlerinin tutukladığı kişilerin 

çoğu, çevrimiçi arkadaşlık uygulamalarıyla tuzağa 

düşürüldü. Bu süreçte, Mısır parlamentosunda 60’dan 

fazla vekil, ülkede ilk kez açıkça eşcinseller arasındaki 

cinsel ilişkinin suç haline getirilmesini öngören son 

derece ayrımcı bir yasa teklifi sundu.

2001’de Nil nehri üzerinde bir gemide bulunan “Queen 

Boat” adlı gece kulübüne yönelik toplam 52 kişinin 

gözaltına alındığı baskından bu yana, son aylarda 

Mısır’da uygulanan baskı, varsayılan cinsel yönelimleri 

nedeniyle insanları hedef alan en vahim olaydır. 

Kimse cinsel yönelimi nedeniyle ya da LGBTİ+’larla 

dayanışma gösterdikleri için cezalandırılamaz.

Mısır’da Eylül ayından beri 70’den fazla LGBTİ+ 

benzeri görülmemiş bir baskı ile tutuklandı ve 40’tan 

fazlası altı yıla kadar varan cezalara mahkum edildi. 

Kahire’de bir mahkeme 16 erkeği “ahlaksızlık” 

suçlamasıyla (sonrasında üç yıl denetimli serbestlik 

ile devam edecek olan) üç yıl hapis cezasına mahkum 

etti.

Mahkum edilen erkeklerin en az beşi, Eylül ayında 

tutuklandıktan sonra zorla anal muayeneye maruz 

bırakıldı. Zorla anal muayene, uluslararası hukuk 

gereğince, işkence ve diğer kötü muamele yasağını 

ihlal eder. Mısır yetkilileri, 16 erkeğe verilen cezaları 

iptal etmeli ve onları derhal koşulsuz olarak serbest 

bırakmalıdır.

Mısır’daki bu son mahkumiyet kararları tam da insan 

olmanın kendisini kalbinden vuruyor ve yetkililerinin 

LGBTİ+’ları hedef alan zulmüyle daha geniş anlamda 

insan hakları üzerinde uyguladıkları baskının bir 

başka örneğini oluşturuyor. İnsanların varsayılan 

cinsel yönelimleri ne olursa olsun eşit muamele görme 

hakları ihlal ediliyor.

Bugün ve her gün tekrar ediyoruz:

LGBTİ+ hakları insan hakkıdır. Cinsiyet kimliği veya 

cinsel yönelimi ne olursa olsun, herkes eşit haklara 

sahiptir.

Birçok insan telefonundaki arkadaşlık uygulamalarını yeni biri ile tanışmak için kullanır, 

değil mi? Mısır yetkilileri, cinsel yönelimini suç olarak gördükleri insanları yakalamak için 

kullanıyor. Gökkuşağı bayrağının açılmasının kriminal bir vaka olarak soruşturulması da 

son derece absürt.
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18 yaşındaki Taibeh Abbasi, annesi ve iki 

erkek kardeşiyle beraber her an Afganistan’a 

sınır dışı edilebilir. 

Anne ve babası Afgan olan Taibeh 

Abbasi İran’da doğdu. 2012’de annesi ve 

kardeşleriyle birlikte sığınmak için Norveç’e 

geldi. Taibeh, önümüzdeki yaz liseden 

mezun olacak ve en büyük hayali doktor 

olmak. Okulundan ve arkadaşlarından 

ayrılmak istemiyor. Fakat şu an çok büyük 

bir korku içinde çünkü hiç görmediği 

Afganistan’a geri gönderilebilir.  

Norveç hükümeti ailenin sınır dışı 

edilmesini Afganistan’ın güvenli bir ülke 

olduğunu iddia ederek meşrulaştırıyor. 

Fakat Norveç’in bu iddiası hem Uluslararası 

Af Örgütü’nün hem de diğer birçok örgütün 

bulgularıyla çelişiyor.

Taibeh, Afganistan’a gitmeye ilişkin 

korkularını şöyle ifade etti:

“Huzurlu bir hayatımız olmayacak… 

Bir kadın olarak ben özellikle tehlikede 

olacağım. Eğitim ve kariyer hayallerim 

darmadağın olacak. Afganistan’da hayatın 

nasıl olduğunu hayal etmek zor. Orada 

ne kendim ne de erkek kardeşlerim için 

bir gelecek görüyorum. Aklıma gelen tüm 

görüntüler olumsuz. Bugün Afganistan’da 

çocuklar -özellikle kız çocukları- insan 

kaçırma, tecavüz, zorla çalıştırma ve 

daha başka birçok felakete maruz kalıyor. 

Geri gönderilirsem ben de onlardan biri 

olabilirim.”

Taibeh Abbasi’nin okulundaki öğrencilerin 

Ekim ayında Trondheim’da düzenlediği 

gösteriye 1.500’den fazla insan katıldı. 

Okul arkadaşlarının, Taibeh ve ailesinin 

geri gönderilmesini durdurmak üzere 

yürüttükleri kampanyayı biz de Uluslararası 

Af Örgütü olarak destekliyoruz.

AFGANİSTAN

HİÇ KİMSE İÇİN GÜVENLİ DEĞİL. 

Taibeh’in ve geri gönderilme tehlikesi 

altında olan diğer tüm Afganların 

yanındayız. Norveç’i, Afganistan’a tüm 

geri göndermeleri acil olarak durdurmaya 

ve tüm dünyaya Afgan sığınmacıları geri 

göndermenin tehlikeli, ahlak dışı ve hukuk 

dışı olduğu mesajını vermeye çağırıyoruz. 

Norveç hiç kimsenin sığınmacıları 

önemsemediğini sanıyor. Bize katılın, 

ne kadar yanıldıklarını gösterelim: 

haklaricinyaz.org.tr

#AbbasiStays #TellNorway

Norveç, en çok sayıda sığınmacıyı 

Afganistan’a geri gönderen Avrupa 

ülkelerinden biri. 

Bu yalnızca kendi 5 milyonluk 

nüfusuna oranla değil, toplam 

sayılara bakıldığında da böyle. 

Afganistan yetkililerine göre 

2017 yılının ilk dört ayında ülkeye 

geri göndermelerin %32’si (304 

kişiden 97’si) Norveç tarafından 

gerçekleştirildi.

Yasal anlamda uluslararası olarak 

bağlayıcı geri göndermeme 

(non-refoulement) ilkesi, Avrupa 

ülkelerinin hiç kimseyi ağır 

insan hakları ihlallerine maruz 

kalma tehlikesi olan bir ülkeye 

geri gönderemeyeceği anlamına 

geliyor. Sığınmacıları özellikle de 

şiddetin tırmandığı bir zamanda 

Afganistan’a geri göndermek, 

uluslararası hukuku açıkça ihlal 

etmektir.

        NEREDE ATIYORSA 
EVİMİZ DE ORASIDIR
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ACİL EYLEMLER

Acil Eylemler, insan hakları ihlal edilen ve durumu acilen harekete geçilmesini gerektiren bireyler için gerçekleştirdiğimiz 

hızlı ve kısa süreli imza kampanyalarıdır. Acil eylemlerimiz kuruluşumuzdan bu yana binlerce kişinin hayatında değişim 

yarattı. Atacağınız imzanın gücüne inanın, acil eylemlerimize katılın: 

AcilEylem.Org.Tr 

AKADEMİSYEN DR. AHMET RIZA CELALİ ÖLÜM 

CEZASINA MAHKUM EDİLDİ 

İsveç’te yaşayan İran doğumlu akademisyen Dr. Ahmet Rıza Celali, İran’a yaptığı 

bir iş ziyareti sırasında tutuklandı ve bütünüyle adaletsiz bir yargılama sonrasında 

“yeryüzünde yolsuzluğu yaymak” suçlamasıyla ölüm cezasına mahkum edildi. 

Celali’nin mahkumiyet kararı, avukatı veya ailesine erişiminin olmadığı hücre 

hapsi esnasında işkence altında vermeye zorlandığı “itiraflara” dayanıyor. 

Celali, bir düşünce mahkumudur ve derhal serbest bırakılmalıdır. İran yetkililerini 

Celali’ye verilen hüküm ve cezayı derhal bozmaya ve kendisini derhal serbest 

bırakmaya çağırıyoruz. Celali’nin eşine ve iki çocuğuna kavuşabilmesi için siz de 

imzanızla katılın. 

İYİ HABER

ABD’Lİ MERCELLUS 

WILLIAMS’IN İNFAZI 

DURDURULDU 

48 yaşındaki Marcellus Williams’ın, 

1998 yılındaki bir cinayetten dolayı 22 

Ağustos’ta Missouri’de infaz edilmesi 

bekleniyordu. Bir Afro-Amerikan olan 

Williams, neredeyse tamamı beyazlardan 

olan bir jüri karşısında yargılandı. 

Williams, kendisini suçla ilişkilendiren 

hiçbir adli tıp delili veya görgü tanığı 

olmadan bir muhbirin verdiği bilgi üzerine 

cinayetle suçlandı. Uluslararası Af Örgütü 

Williams’ın infazının durdurulması ve 

hakkında verilen ölüm cezasının bozulması 

için bir acil eylem başlatmıştı. 

Missouri eyalet valisi, infazın planlandığı 

gün, Marcellus Williams’ın infazına 

ilişkin yürütmeyi durdurma kararı çıkardı. 

Ayrıca davanın yeniden incelenmesi ve 

cezanın hafifletilmesi konusunda öneride 

bulunması için bir soruşturma kurulu 

atanmasına karar verdi.  

FİLİSTİN PARLAMENTOSU ÜYESİ 

HALİDE CERRAR İDARİ GÖZALTINDA 

Filistin parlamento üyesi Halide Cerrar ve Filistin Kadın Komiteleri Başkanı Khitam 

Saafin herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın 2 Temmuz’da gözaltına 

alındı. Saafin, üç aylık idari gözaltı süresini İsrail’deki HaSharon cezaevinde 

tamamlamasının ardından 1 Ekim’de serbest bırakıldı. Seçilmiş bir parlamento 

üyesi olan Halide Cerrar ise hala İsrail’deki HaSharon cezaevinde tutuluyor.

İsrail yetkililerini, Halide Cerrar’ı ve idari gözaltında tutulan tüm kişileri derhal 

serbest bırakmaya ve idari gözaltı uygulamasını sonlandırmak üzere gerekli 

adımları derhal atmaya çağırıyoruz. 
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