ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ ÜYE VE DESTEKÇİLERİ İÇİN
2018/1

KADINLAR SOKAKTA!
2017’de başlayan #MeToo (SenDeAnlat) hareketiyle kadınlar yaşadıkları tacizi
konuşmaya başladılar. Geçen sene ABD, Polonya ve Türkiye’de çok sayıda kadın
sokağa çıkarak, haklarını yüksek sesle talep ettiler.
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Önyazı

Sevgili Destekçilerimiz,

İdil Eser

raporumuz
Şubat ayında 159 ülkedeki insan haklarına dair yıllık bir değerlendirme sunan yıllık
dık.
yayımla
uzu
“2017’den 2018’e Dünyada İnsan Haklarının Durumu” başlıklı raporum
artıran ve
Raporumuzda da göreceğiniz üzere 2017 yılı nefret dolu ve ötekileştiren söylemlerin
ri nedeniyle
ayrımcılığı normalleştiren bir yıldı. Lider ve politikacıların belirli grupları kimlikle
dönemden
bir
açtığı
yol
ra
şeytanlaştırma eğiliminin giderek yaygınlaştığı ve yıkıcı sonuçla
“Geçtiğimiz
geçtik. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty’nin sözleriyle özetlersek,
ş, kabus
yıl dünya krizlere gömüldü; önde gelen liderler bize nefret ve korkudan gözleri kararmı
çok
ancak
endirdi
cesaretl
yenleri
gibi bir toplum vizyonu sundu. Bu durum karanlığı destekle
daha fazla insana da daha umutlu bir gelecek için mücadele etme ilhamı verdi”.
olduğu
Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen protesto hareketlerinde dünya çapında bir artış
(ABD)
ri’nden
Devletle
görülüyor. Kapak konusu olarak seçtiğimiz kadınlar, Amerika Birleşik
haklarını
Polonya’ya, Türkiye’den İspanya’ya dünyanın dört bir yanında sokaklara dökülüyor,
için
talep ediyor. Bedeli ne olursa olsun, adalet karşısında sesini çıkaranların artması gelecek
umut veriyor.
r için onur
Önümüzdeki zorlukları da umudu da açıkça görebildiğimiz bu dönemde, tüm insanla
larının
politika
e
kötülem
lider
ve eşitlik fikrini tekrar tekrar talep etmeliyiz. Dünyada çok sayıda
lemedi.
geliştiri
gündemi belirlemesine izin verdi. Bu yaklaşıma karşın alternatif bir vizyon
çıkarma
Ama artık değişim zamanı. Artık dayanışmayı yeniden inşa etme ve beraber ses
temel
ken
yaklaşır
üne
yıldönüm
70.
zamanı. 2018’de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
olan
parçası
bir
z
haklarımıza her zamankinden fazla sahip çıkmalıyız. Bu mücadelenin ayrılma
siz destekçilerimize çok teşekkür ederiz.
İdil Eser

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü		
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MURAD DZHURAEV’E
SEYAHAT İZNİ

Ekim ayında eski milletvekili Murad
Dzhuraev’e yurtdışında tıbbi tedavi
görebilmesi için Özbekistan’dan ayrılma
izni verildi. “Devlete karşı suçlar”
işlediği gerekçesiyle ilk olarak 12 yıl
hapis cezası alan, ancak cezası keyfi
olarak dört kez uzatılan Dzhuraev, 21 yıl

ŞAİR VE YAYINCI WU MINGLIANG
SERBEST BIRAKILDI

“Yasadışı iş faaliyetleri” şüphesiyle
Ağustos ayında gözaltına alınan Çinli
şair Wu Mingliang ve iş ortağı Peng
Heping, 22 Eylül’de serbest bırakıldı.
Gözaltıların, Mingliang’ın Temmuz
ayında cezaevinde hayatını kaybeden
Nobel Ödülü sahibi Liu Xiaobo’nun
anısına bir şiir antolojisi hazırlamasıyla
bağlantılı olabileceği düşünülüyor.
Verdikleri destekten ötürü Uluslararası
Af Örgütü üyelerine teşekkür eden
Mingliang ve Heping, Çin’de hiç
kimsenin ifade özgürlüğü hakkını
kullandığı için parmaklıklar ardına
konmamasını umut ettiklerini belirtti.
http://bit.ly/2hNHkCM

cezaevinde kaldı. Yetkililer, Kasım
2015’te serbest bırakıldıktan sonra
omurgasıyla ilgili acil cerrahi müdahaleye
ihtiyaç duyan Dzhuraev’in seyahat
etmesine izin vermiyordu. Destekleri için
Uluslararası Af Örgütü’ne ve diğer
kampanyacılara teşekkür eden Murad
Dzhuraev, “…mücadele azmimi
kaybettiğimde…dayanışmanın gücü daha
üstün geldi” dedi.
http://bit.ly/2zoNp4c

İNTERNET ÜZERİNDE
ÜCRETSİZ DERS

© Private
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ABD’nin Teksas eyaletinde bir temyiz
mahkemesi, 26 Ekim’de ölüm cezası
uygulanması beklenen Clinton Young’ın
cezasının ertelenmesine karar verdi. Young,
Doyle Douglas ve Samuel Petrey’in
öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırılarla
ilgili olarak 2003’te ölüm cezasına mahkum
edilmişti. Suçların işlendiği sırada Young, 18
yaşındaydı. Ancak ikinci silahlı saldırıyla ilgili
yeni beyanlar ve kanıtlar, Clinton Young’ın
duruşmasında yanlış veya yanıltıcı tanıklıklara
başvurulduğunu iddia edebilmek için gerekli
zemini sağladı. Bu nedenle dava, birinci
mahkemeye geri gönderildi. Clinton Young,
her iki silahlı saldırıyla ilgili de masum
olduğunu öne sürüyor.
http://bit.ly/2A2fuNQ
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CLINTON YOUNG’IN
ÖLÜM CEZASI ERTELENDİ

İnsan hakları savunucusu olarak
kendinizi ifade edin!
UAÖ’nün insan hakları savunucuları
için internet üzerinde düzenlediği
üçüncü büyük açık derse
hemen şimdi kaydolabilirsiniz. Tüm
dünyadan katılımcılarla çevrimiçi
bağlantı kurabileceğiniz bu dersi boş
vakitlerinizde ve dilediğiniz ilerleme
hızıyla takip edebilirsiniz. Sadece 15
ila 20 saatlik bir çalışma sonucunda
insan haklarını savunma
mücadelesine katılmak için gerekli
bilgiye ve özgüvene sahip olacaksınız.
Dersler İngilizce, Fransızca,
İspanyolca ve Arapça dillerinde
veriliyor. Kayıt olmak için:
http://bit.ly/2AfFYss
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AĞIR ÇALIŞMA CEZASINA
MAHKUM EDİLEN KANADALI DİN ADAMI
SERBEST BIRAKILDI

62 yaşındaki Kanadalı din adamı Lim Hyeon-soo,
9 Ağustos’ta Kuzey Kore’deki çalışma kampından
serbest bırakıldı. Hyeon-soo iki buçuk yıl önce “hükümeti devirmek
için komplo kurmak” suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası ile ağır
çalışma cezasına mahkum edilmişti. İnsani görevlerle en az 100
defa Kuzey Kore’yi ziyaret eden din adamı, “hastalığı nedeniyle
kefaletle” serbest bırakıldı ve Kanada’daki ailesine kavuştu.
Dünyanın her yerinde Hyeon-soo’nun özgürlüğüne kavuşmasını talep
eden Uluslararası Af Örgütü aktivistlerine teşekkürler.
http://bit.ly/2zuWkRr
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MARIA CHIN ABDULAH
ARTIK ÖZGÜR

Malezya’daki seçimlerin özgür
ve adil biçimde yapılmasını
talep eden bir yürüyüş
düzenlediği için gözaltına
alınan ve 10 gün boyunca tek
başına bir hücrede tutulan
Maria Chin Abdullah 28
Kasım’da serbest bırakıldı ve
davası kapatıldı.
http://bit.ly/2ndgidE
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“Harekete geçerek davamı ön
plana çıkardığınız ve Malezya
hükümetine hitaben
yazdığınız tüm mektuplar
için Uluslararası Af
Örgütü’ne çok teşekkür
ederim. Sonraki adımlarımızı
düşünüyoruz.”

6

STELLA NYANZİ KEFALETLE
SERBEST BIRAKILDI ANCAK
SUÇLAMALAR SÜRÜYOR

7 Nisan 2017’de gözaltına alınan ve Uganda
Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’yi eleştirmekle
suçlanan insan hakları aktivisti Stella Nyanzi,
serbest bırakılması için Uluslararası Af Örgütü ve
diğer sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü
kampanyalar sonucunda kefaletle serbest
bırakıldı. Bu iyi haberi memnuniyetle karşılıyoruz,
ancak aynı zamanda kendisine yöneltilen tüm
suçlamaların da düşürülmesini talep ediyoruz.
Stella, Uluslararası Af Örgütü destekçilerine
seslenerek, “Geçirdiğim zor zamanlar boyunca
çeşitli şekillerde gösterdiğiniz dayanışma ve
desteğiniz için hepinize teşekkür ederim” dedi.
http://bit.ly/2zGDNO0

© Reuters
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KIRIMLI TATAR LİDERLER
SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE
SERBEST BIRAKILDI

Kırımlı Tatar liderler İlmi Umerov ve Ahtem
Çiygöz, sırasıyla iki ve sekiz yıllık hapis
cezalarına mahkum edildikten yalnızca
birkaç hafta sonra 25 Ekim’de uçakla
Türkiye’ye getirildi ve serbest bırakıldı.
Ahtem Çiygöz uydurma suçlamalarla iki yıl
gözaltında tutulmuş, İlmi Umerov ise geçen
sene kısa süreliğine psikiyatrik bir merkezde
gözaltında tutulmuştu. Rusya’nın Kırım’ı
işgalini eleştiren her iki lider şu an
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunuyor.
Uluslararası Af Örgütü, Kırımlı Tatar
liderlerin serbest bırakılmalarını
memnuniyetle karşılıyor, ancak bunun yanı
sıra yargılanma korkusu duymaksızın
Kırım’a dönebilmelerini istiyor.
http://bit.ly/2AZqf0D

© Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty
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CESARETİN VARSA

TWEET AT

İspanya’daki terörle mücadele yasaları,
sanal platformlarda ifade özgürlüğü
üzerinde baskı kuruyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün yayımladığı rapor,
İspanya’da çok sayıda sıradan sosyal medya
kullanıcısının yanı sıra müzisyenlerin, gazetecilerin
ve hatta kukla sanatçılarının terörle mücadele yasası
nedeniyle yargılandığını ortaya koyuyor. Bu ürkütücü
uygulama, insanların farklı düşünceleri ifade
etmekten veya tartışmalı konularda şaka yapmaktan
giderek daha fazla korktuğu bir ortam yaratıyor.
Son zamanlarda bu yasa yüzünden başı derde
girenler arasında şarkı sözleri nedeniyle rapçiler
ve siyasi hiciv yapan öğrenciler de var. Bu durum,
internet üzerindeki ifade özgürlüğünün ne kadar
daraldığına işaret ediyor.
İspanya Ceza Kanunu’nun 578. maddesi gereği
“terörü övdüğü” ya da “terör mağdurlarını veya
yakınlarını aşağıladığı” varsayılan kişiler –
kullanılan terimler ne kadar belirsiz olsa da – para
cezası, kamu sektöründe çalışmaktan men ve hatta
hapis cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu maddeyle
suçlananların sayısı 2011’de üç kişiyken, 2017’de
39’a yükseldi ve yalnızca son iki sene içinde yaklaşık
70 kişi mahkum edildi.

SANATSAL İFADE BASKI ALTINDA

“Esprili bir paylaşım nedeniyle
hapse girebileceğime inanamıyorum.”
22 yaşındaki öğrenci Cassandra Vera

Aralık ayında “La Insurgencia” isimli kolektife bağlı on iki
rapçi, GRAPO* silahlı grubunu “övdüğü” düşünülen şarkı
sözleri nedeniyle para cezası aldı. Rapçilerden her biri iki
yıldan daha fazla olmak üzere hapis cezasına mahkum
edildi ve kamu sektöründe çalışmaktan men edildi.
Mahkumiyet karalarına temyiz edildi ancak bu kişiler yasa
gereği kovuşturulan çok sayıda sanatçıdan yalnızca birkaçı.
Rap yapmanın, komik bir ifadeyi tweet atmanın ve bir
kukla gösterisi düzenlemenin ifade özgürlüğü kapsamında
olduğunu savunan Uluslararası Af Örgütü, İspanya’yı bu
son derece katı yasayı yürürlükten kaldırılması ve yalnızca
barışçıl biçimde kendisini ifade eden herkese yönelik tüm
suçlamalar düşürülmesi için çağrıda bulundu.
* GRAPO (1 Ekim Anti-Faşist Direniş Grupları),
2007’den beri eylem gerçekleştirmiyor.

“Bence şarkı söylemek
terörizm değildir.”
Nytı Rukeli, rapçi
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AHED DERHAL
SERBEST BIRAKILMALI
Geçen ay sekiz ay hapis cezasına mahkum edilen
Filistinli aktivist Ahed, İsrail cezaevleri ve gözaltı
merkezlerinde tutulan yaklaşık 350 çocuktan
yalnızca biri. İsrail ordusu her yıl yüzlerce
Filistinli çocuğu kötü muameleye maruz bırakıyor
ve askeri mahkemelerde yargılıyor.
10
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17 yaşındaki Ahed Tamimi, 15 Aralık 2017 tarihinde Nebi Salih’teki
köyünde iki İsrail askerine tokat attığı ve tekmeleyerek askerleri ittiği video
görüntülerinin Facebook’ta yaygınlaşması üzerine ağır cezayı gerektiren
müessir fiil de dahil olmak üzere 12 suçtan yargılanmıştı. Filistinli aktivist
Ahed Tamimi, kendisine yöneltilen 12 suçlamanın dördünden suçlu bulundu
ve sekiz ay hapis ve 5.000 İsrail Şekeli (yaklaşık 1.400 Amerikan Doları)
para cezasına mahkum edildi, hakkındaki 3 yıllık hapis cezası ise ertelendi.
Ahed Tamimi’ye hapis cezası verilmesini değerlendiren Uluslararası Af
Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Magdalena Mughrabi,
“İsrail yetkilileri, Filistinli çocukların haklarını hiçbir şekilde dikkate
almadıklarını ve ayrımcı politikalarından vazgeçmeye niyetleri olmadığını
bir kez daha doğrulamış oldu. İsrail’in de taraf olduğu Çocuk Hakları
Sözleşmesi gereğince bir çocuğun tutuklanması, gözaltına alınması veya
cezaevine konması, sadece son çare olarak başvurulabilecek ve mümkün
olan en kısa sürede tamamlanması gereken bir uygulamadır” dedi.

Siz de müdahale
edin! İsrail Başbakanı
Benjamin Netanyahu’ya
Ahed’in serbest
bırakılması ve Filistinli
çocukların hakları için
yazın!
https://www.
haklaricinyaz.org.tr/
eylem/ahedtamimi

Verilen cezanın, İsrail yetkililerinin işgalleri altında yaşayan Filistinlilerin,
özellikle de çocukların temel haklarını koruma yükümlülüklerini ciddiye
almadıklarını gösteren kaygı verici bir örnek olduğunu söyleyen Mughrabi,
Ahed’in derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu.
11
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GAZETECİLİK
SUÇ DEĞİLDİR

2018’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE
YAŞANAN GELİŞMELER
“Benim 2013
yılında yazıklarımı
bugün hapislik bir
dava konusu haline
getirmek gazeteciliği
cezalandırmaktır. Savaşı,
terörü ve şiddeti değil
barışı savunuyorum.
Barışı savunmaya da
devam edeceğim.”
Hasan Cemal,
Gazeteci ve Yazar

Mesleklerini yaptıkları için tutuklanan
gazetecilerin ve basın çalışanlarının
serbest bırakılmasını ve benzer
tutuklamaların son bulmasını talep
ediyoruz. Çünkü gazetecilik suç değildir!
Siz de kampanyamıza destek olun:
http://bit.ly/2vor1Gg
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Türkiye hala en fazla gazetecinin cezaevine
gönderildiği ülke. Tüm dünyada tutuklu
gazetecilerin yaklaşık üçte biri Türkiye’de. 15
Temmuz darbe girişiminden bu yana 120’den
fazla gazeteci ve basın çalışanı tutuklandı,
180’den fazla medya organı kapatıldı.
Artık gazetelerde ve gündem tartışma
programlarında muhalif seslere neredeyse
hiç yer verilmiyor.
Özgür basın çoğulcu bir toplumun
olmazsa olmazıdır. Bilgi arama ve bilgi
edinme hakkını da içeren ifade özgürlüğü
hakkının bir parçasıdır. Basın ancak
özgür olursa farklı görüşleri dinleyebilir,
farklı kaynaklardan ve bakış açılarından
bilgi edinerek dünya görüşümüzü
şekillendirebiliriz. Basın ancak özgür olursa
her alanda gücü elinde bulunduranları
sorgulayabilir, hesap vermelerini
sağlayabiliriz.

ŞAHİN ALPAY VE MEHMET ALTAN
Anayasa Mahkemesi 11 Ocak 2018 tarihli
kararında, tutuklamanın hukuki olmaması
nedeniyle Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın
haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.
Bu kararın üzerine Alpay ve Altan’ın tahliye
olması bekleniyordu. Ancak İstanbul 26. Ağır
Ceza Mahkemesi, Şahin Alpay ve Mehmet
Altan hakkındaki AYM kararını uygulamadı
ve tahliye taleplerini reddetti. Ancak Anayasa
Mahkemesi’nin ikinci kez “hak ihlali” yönünde
karar vermesinin ardından Alpay, yurtdışına
çıkış yasağı ve konutunu terk etmemek şartıyla
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise Şahin
Alpay ve Mehmet Altan’ın “özgürlük”, “güvenlik”
ve “ifade özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğini
belirterek, Alpay ve Altan’a 21 bin 500 Euro
manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
ALTANLAR VE ILICAK DAVASI
16 Şubat 2018 günü yapılan duruşmada
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Ahmet
Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Şükrü Tuğrul
Özşengül, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı’ya
“ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” verdi.
Mahkeme, Türk Ceza Kanunu’nun cezalarda
indirim yapılmasına olanak tanıyan “takdiri
indirim nedenleri” başlıklı 62. maddesini
sanıkların yargılama sürecindeki tutum ve
davranışları” gerekçe gösterilerek uygulamadı
ve sanıkların cezalarında hiçbir indirim
yapılmadı.
DENİZ YÜCEL TAHLİYE OLDU
367 gündür cezaevinde kalan Die Welt gazetesi
Türkiye muhabiri Deniz Yücel, 16 Şubat’ta
tahliye edildi. Mahkeme, Deniz Yücel hakkında
“terör örgütü propagandası yapmak” ve “halkı
kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla 18 yıla
kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi
kabul ettikten sonra Yücel’in tahliyesine karar
verdi. Gazeteci tahliyenin ardından İstanbul
Atatürk Havalimanı’ndan havalanan Aerowest
Havayolları’na ait özel bir uçakla Berlin’e geçti.

AHMET ALTAN’A
İKİ AYRI SUÇTAN CEZA
Ahmet Altan hakkında verilen ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasının ardından,
Altan’ın yargılandığı bir başka dava da
sonuçlandı. “Terör örgütü propagandası” ve
“cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla
yargılanan Altan, İstanbul 26. Ağır Ceza
Mahkemesi tarafından her 2 iddiadan
suçlu bulundu ve 5 yıl 11 ay hapis cezasına
çarptırıldı.
AHMET ŞIK VE MURAT SABUNCU
TAHLİYE OLDU
Cumhuriyet gazetesi davasının 9 Mart’ta
görülen duruşmasında, Ahmet Şık ile Murat
Sabuncu hakkında tahliye kararı verildi.
Aynı davada tutuklu yargılanan Cumhuriyet
gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ın
tutukluluğunun devamına hükmetti. 16 Mart’ta
görülen bir sonraki duruşmada, Atalay’ın
tahliye talebi yine reddedildi. 20 sanıklı
davada sanıkların “silahlı terör örgütlerine üye
olmamakla birlikte örgüte yardım etme, hizmet
nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçlarından
cezalandırılmaları talep ediliyor.
ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİ GAZETESİ KAPATILDI,
9 GAZETECİ GÖZALTINA ALINDI
28 Mart gece saatlerinde Özgürlükçü Demorkasi
gazetesi polis tarafından basıldı ve gazeteye
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
tarafından el konuldu. Baskında Erdoğan
Zamur, Musa Kaya, İhsan Yaşar, Kasım Zengin,
Kemal Kürt, Cemal Tunç, İrfan Kara, Kemal
Daşdöğen ve Mehmet Emin Sümeli olmak üzere
dokuz gazeteci gözaltına alındı. Gazeteyle
birlikte gazetenin basıldığı Gün Matbaası’na
da el konulması üzerine, Kürtçe yayın yapan
Azadiya Welat fiili olarak basılamadı, sosyal
medya ve fotokopi yoluyla dağıtıldı.
HASAN CEMAL’E HAPİS CEZASI
Hasan Cemal, 2013’te Milliyet gazetesinde
yazdığı “Çekilme Günlüğü” yazıları sebebiyle
“silahlı terör örgütü propagandası yapma”
suçuyla 13 yıla kadar hapisle yargılanmış ve

“Şunun altının çizerek
söylüyorum ben hiçbir
şekilde sevinçli değilim.
Akın Atalay bu komplonun
son tutuklusu olarak
içerideyken sizlerin de
sevinmesini istemiyorum.
Öfkeli olmanızı tercih
ediyorum.”
Gazeteci Ahmet Şık

beraat etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
2. Ceza Dairesi tarafından bozulan kararı
yeniden inceleyen mahkeme, Cemal’in 1 yıl 6
ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar
verdi ve cezanın ertelenemesine hükmetti.

‘NEDEN SERBEST
KALDIĞIMI BİLMİYORUM’
Almanya’dan bir videoyla açıklama yapan
Yücel, “Neden bir yıl önce tutuklandığımı,
bir yıl önce rehin alındığımı bilmiyorum
ve aynı şekilde neden bugün serbest
bırakıldığımı da bilmiyorum. İddianameyi
hala almış değilim. Elbette seviniyorum
ama buruk bir tat var. Tutuklanmamın
hukuk, yasa ve hukuk devleti ile ilgisi
olmadığı gibi serbest bırakılmamın da
bunlarla ilgisi yok” demişti.
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“2017’den 2018’e Dünyada İnsan
Haklarının Durumu” raporumuz, dünyada
insan haklarının ne durumda olduğunu
gösteriyor. Buna göre geçen yıl tüm
dünyada milyonlarca kişi yükselen
şeytanlaştırma politikasının acı sonuçlarını
deneyimledi. Bu politikanın nihai sonuçları
Myanmar’da Rohingya halkına karşı ordu
tarafından düzenlenen korkunç etnik
temizlik kampanyasında açıkça görüldü.
Yalnızca haftalar içerisinde 620.000 kişinin
komşu Bangladeş’e toplu göç etti.
Tüm insanlar için onur ve eşitliği savunan,
insan haklarına zemin oluşturan temel
değerlere yapılan saldırılar ciddi boyutlara
ulaştı. Suudi Arabistan’ın ablukasıyla
Yemen’deki insani felaket korkunç
boyutlara ulaştı. Irak ve Suriye’de süren
çatışmalarda taraflar sivilleri hedef almaya
devam etti.

OLAĞANÜSTÜ HAL HAK İHLALLERİNE
ZEMİN HAZIRLADI, BASKI ARTTI
22 Şubat’ta tüm dünyada kamuoyuyla paylaşılan
“2017’den 2018’e Dünyada İnsan Haklarının Durumu”
başlıklı yıllık raporumuz, geçen yıl Türkiye’de muhalefetin
acımasızca bastırıldığını ve sivil toplumun üzerindeki
baskının arttığını ortaya koyuyor. Rapor, gazeteci, aktivist,
akademisyen, avukat ve insan hakları savunucularının
tutuklandığını; mahkum edildiğini; medyada hedef
gösterildiğini ve KHK’larla derneklerin kapatıldığını
belirtiyor.
Türkiye’de devam eden olağanüstü halin insan hakları
ihlallerine zemin oluşturduğunu belirten rapora göre, keyfi
ve uzun tutuklamaların yanı sıra adil yargılanma hakkı
ihlallerinin geçen yıl da rutin olarak devam ettiği görülüyor.
Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) tarihinde ilk defa bir ülke
direktörü ile yönetim kurulu başkanının tutuklandığını
kaydeden rapor, UAÖ Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser ve
Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç hakkında düzmece
“terör örgütü üyeliği” suçlamalarıyla dava açıldığına ve
Kılıç’ın hiçbir somut delil sunulmamasına rağmen halen
tutuklu olduğuna dikkat çekiyor.
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RAPORDA ÖNE ÇIKAN DİĞER BAŞLIKLAR ŞÖYLE:
•

•
•
•
•

Güneydoğuda 2015 ve 2016 yıllarında uygulanan sokağa çıkma
yasakları nedeniyle evlerinden edilen 500 bin kişiye barınma ve
geçim kaynaklarına erişim sağlanmadı. Ayrıca Diyarbakır’ın Sur
ilçesinde sokağa çıkma yasağı sırasında evlerinden edilenler, tüm
ilçeyi etkileyen kentsel dönüşüm planı kapsamında tahliyeye zorlandı
ve ikinci defa evlerini kaybetti.
Gözaltılarda ve cezaevlerinde işkence, kötü muamele ve hak ihlalleri
iddiaları sürdüancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına kıyasla bu
tür iddialar azaldı.
Kasım ayında Ankara’daki yetkililer düzmece güvenlik gerekçeleriyle
lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks (LGBTİ+) hakları alanında
düzenlenen etkinlikleri sınırsız süreyle yasakladı.
Silahlı grupların ayrım gözetmeyen ve sivilleri hedef alan
saldırılarının devam etti ancak önceki yıllara kıyasla daha az saldırı
gerçekleşti.
Türkiye’nin 3 milyondan fazla kayıtlı Suriyeli mülteci ile dünyanın en
büyük mülteci gruplarından birine ev sahipliği yaptı ve mültecilerin
durumunu iyileştirmeye yönelik yeni girişimler gözlendi. Ancak
Suriyeli olmayan mülteciler, statülerinin belirlenmesi konusunda adil
ve etkin prosedürlere ulaşamadı. Ayrıca Suriye ve diğer ülkelere zorla
geri göndermeler devam etti.

Avrupa ve Afrika’nın çeşitli bölümlerinde
önemli seçim süreçleri boyunca nefret
ve korku atmosferi hakimdi. Avusturya,
Fransa, Almanya ve Hollanda’da bazı
adaylar özellikle göçmenler, mülteciler
ve dini azınlıklara karşı sosyal ve

ekonomik endişeleri korku ve suçlamaya
dönüştürmeye çalıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın
Müslümanların yoğun olduğu çeşitli
ülkelerin tüm vatandaşlarına uyrukları
temelinde ülkeye giriş yasağı getirme
çabaları ise açık bir şekilde nefret içeren
bir hareketti. Çoğu Avrupa lideri göçü
güvenli ve yasal olarak düzenlemenin
getirdiği büyük zorlukla baş etme
konusunda isteksiz davrandı ve mültecileri
kendi kıtalarının kıyılarından uzak tutmak
için sarf ettikleri çabada hiçbir şeyin kabul
edilemez olmayacağına karar verdi. Bu
yaklaşımın kaçınılmaz sonuçları Libya’daki
mültecilerin Avrupa liderlerinin tam bilgisi
dahilinde şok edici biçimde ihlallere maruz
kalmasında açıkça görüldü.
Ama aynı zamanda insanların kendi
hakları ve dünyada görmek istedikleri
değerleri savunma konusunda yılmadan
çaba gösterdiğine de şahitlik edildi. Yeni
ve şiddetli tehditler protesto ruhuna yeni
soluk kazandırdı. Polonya’da yargının
bağımsızlığına yapılan ciddi tehditler

çok sayıda insanı sokaklara döktü.
Hindistan’da yükselen İslamofobi ve
Müslümanlar ve Dalitleri linç etme
dalgaları “Benim adıma değil” sloganını
kullanan insanların öfke ve protestosuyla
karşılaştı.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
70. yaşına bastığı 2018 yılına girerken
açıkça görüyoruz ki hiçbirimiz insan
haklarımız güvence altında olduğuna kesin
gözüyle bakmamalıyız. Hükümetlerimizi
protesto etmek veya eleştirmek için özgürce
bir araya gelebileceğimizi kesinlikle
varsaymamalıyız. Yaşlandığımızda veya
çalışamaz hale geldiğimizde sosyal
güvencemiz olacağını, bebeklerimizin
temiz ve insan sağlığına uygun hava
soluyacakları şehirlerde büyüyeceğini
veya gençler olarak mezun olduğumuzda
bir ev sahibi olmamızı sağlayacak işler
bulacağımızı da kesin görmemeliyiz. İnsan
hakları mücadelesi hiçbir zaman ve hiçbir
yerde kesin olarak kazanılmaz. Cepheler
sürekli değişir, bu nedenle hiçbir zaman
rahat olmaya yer yoktur.

2017’DE DÜNYA:
HAKLARIMIZ GÜVENCE ALTINDA DEĞİL
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KADINLAR HAKLARINI
TALEP EDİYOR

2017’nin en önemli
olaylarından biri, ABD merkezli
olan ancak tüm dünyada
katılım gösterilen büyük Dünya
Kadınlar Günü yürüyüşüydü.
Tarihteki en büyük
protestolardan biri haline
gelen bu hareket, küresel
ölçekte #MeToo (#BenDe)
sloganıyla cinsel istismar
ve tacizin ulaştığı boyutlara
dikkat çekmekte başarılı oldu.
16
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ABD’li Hollywood yapımcısı Harvey
Weinstein ve eğlence dünyasındaki
diğer isimlere karşı cinsel taciz ve
tecavüz iddiaları üzerine, dünya çapında
milyonlarca kadın cinsel şiddet deneyimleri
konusundaki sessizliklerini bozmak için
internette #MeToo etiketini kullandı.
Bu mağdurların suçlanmasına karşı
çıkılması ve faillerin hesap vermesi için
bir slogan haline geldi. Yıl içerisinde Avrupa’da Ocak ayındaki Kadın Yürüyüşü
ve Polonya’da hükümeti güvenli ve yasal
kürtaja erişimi daha fazla engellememeye
zorlayan Kara Pazartesi protestoları dahil
olmak üzere - binlerce kişiyi harekete
geçiren kadın ve feminist hareketleri
yaşandı.
Orta Doğu ülkelerinde de kadın hakları
hareketlerinin uzun süren mücadeleleri
yıl boyunca bazı olumlu gelişmelerle
sonuçlandı. Ürdün, Lübnan ve Tunus’ta
tecavüzcülerin mağdurlarla evlenmeleri
durumunda yargılanmaktan kaçmalarını

(veya ceza indiriminden faydalanmalarını)
önlemek üzere kanunlarda değişiklik
yapıldı. Ürdün “mağdurun yasadışı veya
tehlikeli bir hareketinin neden olduğu
öfke krizi halinde”, kadın bir akrabasını
öldürmekten suçlu bulunan erkekler için
ceza indirimine olanak tanıyan hükmü
uygulamadan kaldırdı.
Tunus parlamentosu kadın ve kız
çocuklarının toplumsal cinsiyete dayalı
şiddetten korunması için bir takım
yükümlülükler getiren Kadına Yönelik
Şiddeti Önleme Kanunu’nu kabul etti
ve Cumhurbaşkanı Tunuslu bir kadının
Müslüman olmayan bir erkekle evlenmesini
yasaklayan kararı kaldırdı. Katar’da,
Katarlı olmayan erkeklerle evli Katarlı
kadınların çocuklarına geçici oturma
izni tanıyan bir kanun taslağı onaylandı
ancak ayrımcılık devam etti ve kadınların
uyruğu ve vatandaşlıklarını çocuklarına
geçirmesine izin verilmedi.

Suudi Arabistan’da Eylül ayında, 2018
yılının ortasından itibaren kadınların araba
kullanmasına izin veren bir kraliyet emri
yayınlandı, ancak bunun uygulamada nasıl
gerçekleşeceği konusunda soru işaretleri
vardı. Nisan ayında yayınlanan diğer bir
kraliyet emri ile tüm devlet kurumlarına,
mevcut yönetmelikler gerektirmedikçe,
kadınların erkek bir vasinin izni olmadığı
durumda devlet hizmetlerine erişimden
mahrum bırakılmaması talimatı verildi.
Ancak bu emre göre, kadınların yurtdışına
seyahat etmesi, pasaport alması
veya evlenmesi gibi konularda açıkça
vasinin onayını gerektiren düzenlemeler
uygulamada kalmaya devam etti.
Önümüzdeki yıl bizlere, kendimize nasıl bir
toplumda yaşamak istediğimizi somamız
ve insan hakları düşüncesine daha da
güçlü bir bağlılıkla sahip çıkmamız için
hayati bir fırsat sunuyor. 2017’nin kadın
dayanışmasından ilham almalı ve bu
fırsatı kaçırmamalıyız.
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AB-TÜRKİYE
MÜLTECİ ANLAŞMASININ
2. YILI

GÖZDEN IRAK,
GÖNÜLDEN IRAK

“Avrupa Birliği liderleri ve Türk liderler, dünyanın en hassas durumdaki insanlarının
bazılarının haklarını ve onurunu pazarlık konusu ederek daha da dibe batmıştır.
Mülteciye mülteci takası fikri sadece tehlikeli ve insanlık dışı değil, aynı zamanda
devam eden insani krize karşı uzun vadeli kalıcı bir çözüm önermemektedir.”
Iverna McGowan
UAÖ Avrupa Kurumları Ofis Başkanı
18
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2011 yılından itibaren Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayısı
milyonlarla ifade edilir oldu. Suriye’nin yanı sıra Afganistan,
Pakistan, Irak ve Afrika ülkelerinden de yüzlerce sığınmacı gelmeye
devam etti. Türkiye’de sunulan kamusal hizmetlerin yetersizliği,
kötü koşullar ve en önemlisi sığınmacıların geldikleri ülkelerdeki
şiddet ortamının artması ve kalıcılaşması, sığınmacıların Avrupa
ülkelerine gitme çabalarını arttırdı.
2015 yılında Avrupa’ya düzensiz yollarla ulaşan sığınmacı ve
göçmenlerin sayısı yaklaşık 1 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu, tüm
zamanların en yüksek sayısıydı. Geçişlerin önemli bir kısmı Türkiye
üzerinden gerçekleşti.
18 Mart 2016 tarihinde yetkililer bir mutabakat metni üzerinde
anlaşmaya vardıklarını açıkladılar. Anlaşma, şimdiye kadar
sığınma alanında eşine rastlanmayan şekilde mültecilerin haklarını
gasp eden unsurlar içeriyordu: Düzensiz yollarla Türkiye üzerinden
Avrupa topraklarına ulaşan mülteci ve göçmenler Türkiye’ye
iade edilecek, karşılığında da Türkiye Avrupa’ya bir mülteciyi
gönderecekti. “Birebir Formülü” olarak adlandırılan bu anlaşmaya
insan hakları örgütlerinden sert tepkiler geldi.

AB-Türkiye anlaşması,
Avrupa’nın göçle ilgili mevcut
‘gözden ırak, gönülden ırak’
politikasını eksiksiz biçimde
özetliyor. Bu anlaşmayla
binlerce insan, Türkiye’ye geri
gönderilmek üzere Yunanistan
adalarında çok kötü koşullar
altında tutuluyor. Avrupalı
liderler, artık kapılarının
eşiğinde beklemeyen bu
insanların içinde bulunduğu
korkunç durumu rahatlıkla
görmezden geliyor, bu durumu
bir başarı olarak kutluyor.

UAÖ Avrupa Kurumları Ofis Başkanı Iverna McGowan, “Türkiye
mültecileri Suriye’ye zorla geri göndermiştir ve ülkedeki
mülteciler yeterli ev imkanı olmaksızın umutsuz koşullar
içinde yaşamaktadırlar. Yüzbinlerce mülteci çocuk resmi
eğitime erişememektedir” değerlendirmesinde bulunmuş
ve Türkiye’nin, sığınmacıların geri gönderilebileceği güvenli
bir ülke kabul edilmesi için geçerli bir sebep olmadığını
belirtmiştir.
İkinci yılına giren AB-Türkiye anlaşması, Yunanistan adalarına
ulaşan mülteci ve göçmenlerin sayısının önemli ölçüde
azalmasını sağladı. Ancak hala binlerce mülteci, Avrupa’ya
ulaşmak için güvenli ve yasal alternatifleri bulunmadığından,
tehlikeli yolculuklara çıkmaya ve AB-Türkiye anlaşmasının
engel olmayı amaçladığı insan kaçakçılarına başvurmaya
devam ediyor. Öte yandan binlerce sığınmacı Yunanistan
adalarında mahsur halde, önlerindeki belirsiz geleceği görmeye
çalışıyor. Adalarda halihazırda, yaklaşık 13.000 erkek, kadın
ve çocuk bulunuyor. Birçoğu aşırı kalabalık kamplarda kalıyor,
önemli sayıda mülteci ise güvenliklerini ve emniyetlerini
tehlikeye atan, elverişsiz koşullardaki çadırlarda kalıyor.
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SURİYE’DEKİ SAVAŞ
7. YILINDA
Suriye’de krizin başladığı 2011’den bugüne
kadar 400 binden fazla insan hayatını kaybetti,
çok daha fazla sayıda insan yaralandı ve
5.6 milyon mülteci dünyanın farklı ülkelerine
dağıldı. 75 binden fazla insan Suriye hükümeti
tarafından zorla kaybedildi, 8 binden fazlası
ise silahlı muhalif gruplar ile kendisini İslam
Devleti (İD) olarak adlandıran silahlı grup
tarafından kaçırıldı.

DOĞU GUTA 6 YILDIR
KUŞATMA ALTINDA
Uluslararası Af Örgütü, altı yıldır kuşatma altındaki Doğu
Guta’da sivillerin bombalanmasının savaş suçuna tekabül
ettiğini belirtti. Son dönemde Suriye hükümeti, Rusya’nın
da desteğiyle ve kasıtlı olarak kendi vatandaşlarını hedef
alıyor. Her gün kasıtlı biçimde ve art arda gerçekleştirilen bu
saldırılar, açıkça savaş suçu oluşturuyor.
“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, sivil bölgelerin
kuşatma altına alınması ile sivilleri hedef alan saldırıların
durdurulmasının yanı sıra insani yardımın sınırsız erişimine
izin verilmesi çağrısında bulunan kendi kararlarını yerine
getirmelidir. Rusya da dahil olmak üzere daimi üyeler, kitlesel
zulmün sonlandırılması ve onarılmasına yönelik adımları
engellememelidir.”

Doğu Guta’daki sağlık çalışanları
yaşadıkları felaketi anlatıyor:

Uluslararası Af Örgütü’nün Şubat ayında görüştüğü Doğu
Guta’daki bir sağlık merkezi yöneticisi, içinde bulundukları
durumu şu sözlerle anlattı:
“Kuşatma altında tutulan Doğu Guta’daki durum bir trajedi.
Doktorlara gelince, Allah yardımcıları olsun. Ellerinden geleni
yapıyorlar ama ekipman ve malzemeleri yok ve Doğu Guta’daki
hastaneler ağır bombardımanların hedefi oluyor.”

“Ayrıca, yetersiz beslenme vakaları çocuklar ve yetişkinler
arasında oldukça yaygın. Emziren anneler bile yetersiz
beslenme nedeniyle bebeklerini emziremiyor, çoğunlukla
yiyecek olarak sadece arpa mevcut ve onu da ekmek yapmak
için kullanıyoruz. Emzirmeleri için kadınlara destek olabilecek
ek besinler bulunmuyor.”

Siz de Suriye ve Rusya hükümetlerine
saldırılara son vermeleri ve Doğu Guta
üzerindeki kuşatmayı derhal kaldırmaları
için çağrıda bulunun, Acil Eylemimize
destek verin:

https://bit.ly/2H0B0Hk

Suriye’de yedi yıldır devam eden çatışmalara dikkat çeken Uluslararası Af
Örgütü, uluslararası topluma sorumluluklarının gereğini yerine getirerek,
milyonlarca Suriyelinin acılarını sonlandırmak için acilen harekete geçilmesi
çağrısında bulunuyor.
Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarını
uygulayarak sivil bölgelerdeki kuşatmanın kaldırılması, sivilleri hedef alan
saldırıların durdurulması ve insani yardımın sınırsız erişimine izin verilmesi
çağrısında bulunuyor. Rusya da dahil olmak üzere daimi üyeler, kitlesel zulmün
sonlandırılması ve onarılmasına yönelik adımları engellememelidir.
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Hollanda’da
Suriye’deki saldırıların
durdurulması için
düzenlenen 2016
yılındaki bir eylem
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TUTUKLU 1 GÜN DAHA,
ADALETSİZ 1 GÜN
DAHA DEMEK
Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Şubesi’nin 9. Olağan Genel
Kurulu 24-25 Mart 2018’de İstanbul’da gerçekleşti. Zor bir
sürecin ardından tekrar üyelerimizle birlikte olmanın sevincini
yaşadık, yeni yönetim kurulumuzu seçtik. Farklı ülkelerden gelen
temsilcilerin desteği ile dayanışmayı büyüttük.
UAÖ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Müzeyyen Nergiz’in açılış
konuşmasını yaptığı genel kurulumuz yoğun bir gündeme ev
sahipliği yaptı. Direktörümüz İdil Eser’in önümüzdeki sürece
dair notlarının ardından, genel kurul, sadece insan haklarını
savunduğu için yargılanan arkadaşlarımızın tanıklık ve
tecrübelerini paylaştığı, Hak Savunucularına Özgürlük adlı panel
ile devam etti.
Ardından, aylardır haksız yere özgürlüğünden mahrum olan
yönetim kurulu başkanımız, arkadaşımız, Taner Kılıç’ın eşi
Hatice Kılıç, Taner’in genel kurula yönelik yazdığı mektubu
okudu.

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) tüm dünyada kampanya ve eylemler düzenleyerek, aylardır
haksız bir şekilde cezaevinde tutulan Taner Kılıç’ın doğumgününü kutladı ve hapisteki
300. gününe dikkat çekti.
UAÖ Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, 49 yaşına girdiği 11 Mart 2018
tarihinde parmaklıklar ardındaydı. Taner, suçsuzluğunu kanıtlayan bağımsız
kanıtlara rağmen, aylardır tutuklu olarak yargılanıyor. Ancak UAÖ aktivistleri, Taner’in
doğumgününü kutlamak için tüm dünyada bir kampanya düzenleyerek Taner’e özgürlük
talep etti.
Taner’in tutuklanmasının 300. gününde ise dünyanın her yerinde UAÖ aktivistleri
sokağa çıkarak, hiç kimsenin insan haklarını savunduğu için cezaevine konmaması
gerektiği mesajını yineledi. Eylemler kapsamında Belçika’da bir grafiti çalışması
yapıldı, Şili’de bir araya gelinerek mumlar yakıldı, İsviçre’de 300 balon uçurulduve
Mali’de fotoğraf çekimi yapıldı.
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Taner, kendisine destek verenlere
cezaevinden bir mektup
yollayarak,“İnsan cezaevindeyken
sanki en yakınları tarafından bile
unutulacakmış gibi hissediyor. Ben
ise bilakis Af Örgütü sayesinde
Türkiye’de ve dünyada tanındım,
takip edildim… Bu nedenle benimle
dayanışma gösteren herkese, tüm
dünyadan destekçilere ve gönüllülere
teşekkür ederim. Her zaman dua ve
düşüncelerimdesiniz” sözleriyle
teşekkür etti.

Ben Uluslararası Af Örgütü’ne, sizlere bu dönemde benimle
gösterdiğiniz muazzam dayanışma için çok teşekkür etmek
istiyorum. … Benimle, eşim ve çocuklarımla tam bir
duygudaşlık içinde dertlenildiğini gördüm, hissettim. Aile
ziyaret eden, telefonla hatırlarını soran, bana ve aileme
mektup ve kartlarıyla moral veren Amnesty üyeleri sayesinde
sıkıntılarımız çok hafifledi. Sıcak güneş, yağmur ve dondurucu
soğuk altında adıma yapılan eylemlerin fotoğrafları insan
hakları alanında uluslararası dayanışmanın önemini ve
değerini bana yeniden gösterirken oldukça moral de verdi.

UAÖ Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Gauri Van Gulik ve
Uluslararası Sekretarya Kıdemli Direktörü Colm Ó Cuanacháin’in
de bulunduğu uluslararası temsilciler, hak savunucuları ile ilgili
yürütülen uluslararası kampanya ile ilgili bilgi paylaşımında
bulundu, dayanışma çağrısını yineledi.
Sivil toplumun daraldığı ve hak savunucularına yönelik
baskıların arttığı, Nijerya, Macaristan ve Polonya’dan
Uluslararası Af Örgütü temsilcilerinin yer aldığı panele
Türkiye’den Şebnem Fincancı Korur konuşmacı olarak katıldı.
Birinci gün, yönetim kurulu adaylarının kendini tanıtması ile son
buldu.
Genel Kurul’un ikinci günü, 2017 faaliyet raporunun
açıklanmasını takiben, üyelerin gelecek döneme ilişkin
önerilerini sundukları bir açık oturum ile devam etti ve
üyelerimiz yönetim kurulu ve diğer kurullar için oy kullandı.
Sayıma geçildiğinde, gözler projeksiyonla yansıtılan oy
çetelesindeydi.
Günün sonunda, rekabetin yüksek olduğu seçim sonucunda,
farklı uzmanlık alanları olan genç ve dinamik bir yönetim kurulu
belirlendi. Yönetim Kurulu önümüzdeki dönem için strateji
belirlemek için ilk toplantısını Nisan ayı içerisinde yapacak.
Dayanışmayla…
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İFADE- BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA
İZLEDIĞİMİZ DAVALAR
Cumhuriyet Gazetesi Davası

Davanın 6. ve 7. duruşmaları 9 Mart ve 16 Mart
tarihlerinde gerçekleşti.
9 Mart tarihli duruşmada iddia makamı
ve savunma makamı tanıklarının bir kısmı
dinlendi. Mahkeme ara kararında, Ahmet
Şık ve Murat Sabuncu’nun tahliyesine karar
verdi ve esas hakkındaki mütalaasını sunmak
üzere dosya, Savcı’ya tevdi edildi. Bir sonraki
duruşma tarihi 16 Mart olarak belirlendi.
16 Mart tarihli duruşmada ise Savcılık makamı
esasa dair mütalaasını açıkladı. Mütalaada
sanıkların tümünün hizmet nedeniyle görevi
kötüye kullanma suçundan beraatlarına; Ahmet
Şık, Akın Atalay, Hikmet Çetinkaya, Orhan
Erinç, Önder Çelik, Musa Kart, Mustafa Kemal
Güngör, Hakan Kara, Güray Öz, Bülent Utku,
Aydın Engin, Kadri Gürsel ve Murat Sabuncu’nun
örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek
ve isteyerek yardım etme suçundan ayrı ayrı
cezalandırılmalarına; Turhan Günay, Bülent
Yener ve Günseli Özatalay’ın örgüte üye
olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek
yardım etme suçundan beraatına ve Akın
Atalay’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Mahkeme bir sonraki duruşma tarihlerini 24-27
Nisan 2018 olarak belirledi. 24-27 Nisan
tarihleri arasında Silivri’de gerçekleşecek
duruşmada sanıklar ve müdafileri esasa ilişkin
savunmalarını yapacaklar.

CEZASIZLIK PROGRAMI KAPSAMINDA
İZLEDIĞİMİZ DAVALAR
Berkin Elvan Davası

Davanın son duruşması 27 Şubat’ta görüldü.
Duruşmada tanıklar dinlendi.
Sanık polisle olay günü aynı grupta görev yapan
tanık polisler aradan geçen dört yıl sonra ilk
kez Mahkeme tarafından dinlendiler. Aradan
geçen süre gözönünde bulundurulduğunda,
tanık polislerin olayla ilgili fazla ayrıntı
hatırlamamaları, Mahkeme heyeti tarafından
yöneltilen birçok soruya da “hatırlamadıkları”

24
BÜLTEN [ 2018/1 ]

yönünde cevap vermeleri beklenebilecek
bir sonuç oldu. Mahkeme ara kararında,
görüntülerin Jandarma Kriminal Büro’ya
gönderilmesi talebini kabul ederken, sanığın
tutuklanması talebi reddedildi. Bir sonraki
duruşma 10 Mayıs 2018’de görülecek.

Lütfillah Tacik Davası

8 Mart’ta gerçekleşen davanın 11. duruşması

sadece 1 dakika sürdü. Aynı gün, davanın
görüldüğü Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
tutuklu dosyalarının bulunduğu gerekçesiyle
duruşma uzun süre bekletildi. Duruşmaya
başlandığında, Mahkeme heyetinin duruşmayı
erteleyeceğini bildirmesiyle, Lütfillah Tacik
avukatı ve davaya müdahil bir diğer avukatın
herhangi bir talepte bulunmaları mümkün
olmadı. Duruşma, 3 Temmuz 2018 tarihine
ertelendi.

Özgür Gündem Dayanışma –
Fincancı, Nesin ve Önderoğlu
Davası

Altınca duruşma 18 Nisan’da gerçekleşti.
Duruşmada Mahkeme, Ahmet Nesin’in
ifadesinin alınması için yazılan talimatın
cevabının beklenmesine karar verdi.
Bu nedenle duruşma, 9 Ekim tarihine ertelendi.

Zaman Gazetesi Davası

Zaman gazetesinin üçüncü duruşması 5 Nisan
2018 tarihinde gerçekleşti. Dava sanıklarından
Şahin Alpay hakkında verilen 20 Mart 2018
tarihli ihlal kararı doğrultusunda, Alpay iki celse
arasında ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.
22 sanığın tutuklu olduğu 31 sanıklı davanın

üçüncü duruşmasında ise tahliye kararı
verilmedi. Duruşmada Savcı, esas hakkındaki
mütalaasını açıkladı.
Savcı esas hakkındaki mütalaasında,
Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay,
Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Ahmet Turan
Alkan, İhsan Duran ve Orhan Kemal Cengiz’in
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile
cezalandırılmalarını istedi. Mütalaada diğer
sanıkların bir kısmının “silahlı terör örgütüne
üye olmak”, diğer bir kısmının ise “örgüte üye
olmamakla birlikte yardım etmek” suçundan
cezalandırılmaları talep edildi.
Mahkeme ara kararda tutuklu sanıkların
tutukluluğunun devamına, gazeteci olan 11
sanığın dosyasının ayrılmasına ve bu dosyanın
duruşmasının 10 Mayıs’ta Çağlayan’da
görülmesine karar verdi.

Altan Kardeşler ve Ilıcak

12 ve 16 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen
duruşmalar sonunda, gazeteciler Ahmet Altan,
Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile diğer dört
sanığın yargılandığı davada karar verildi.
Mahkeme gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet
Altan ve Nazlı Ilıcak diğer tutuklu üç sanık
ile birlikte “ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası” cezalandırılmasına, tutuksuz sanığın
ise beraatına karar verildi. Mahkeme, TCK’nın
cezalarda indirim yapılmasına olanak tanıyan
“takdiri indirim nedenleri” başlıklı 62.
maddesini “sanıkların yargılama sürecindeki
tutum ve davranışları”nı gerekçe göstererek
uygulamadı ve sanıkların cezalarında hiçbir
indirim yapılmadı.

örgütüne üye olmamakla beraber adına suç
işlemek” ile suçlanıyor.
Davanın 20 Mart tarihli 3. duruşmasında
Mahkeme (imza atma) adli kontrol
uygulamasının kaldırılmasına ve sanıkların
6’sı hakkında verilen yurtdışı çıkış yasağının
devamına karar verdi.
Bir sonraki duruşma 13 Eylül 2018 tarihinde
görülecek.

Hak Savunucuları Davası

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülmekte olan davanın üçüncü duruşması 31
Ocak günü gerçekleşti.
Bu duruşmada Mahkeme, Taner Kılıç’ın
tahliyesine karar verdi. Dosya Savcısı aynı
gün bu karara itiraz etti. İtirazı üst mahkeme
sıfatıyla değerlendiren bir sonraki numarada
yer alan 36. Ağır Ceza Mahkemesi Taner Kılıç’ın
tutuklanmasına karar verdi.
Davaya bakan 35 Ağır Ceza Mahkemesi 1
Şubat tarihinde verdiği kararla, 36. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin kararına uyarak Taner Kılıç’ın
yeniden tutuklanmasına hükmetti. Böylece bir
gün arayla aynı mahkeme aynı dosyada, aynı
delillerle iki aksi yönde karar vermiş oldu ve
Taner Kılıç tahliye edilmeden yeniden tutuklandı.
Bir sonraki duruşma 21 Haziran 2018’de
görülecek.

Davalar ile ilgili daha ayrıntılı
bilgiye https://www.amnesty.org.tr/
dava-gozlem adresinden ulaşılabilir.

Kanaat, Öğreten, Çelik ve
diğerleri Davası

Gazete çalışanları Mahir Kanaat, Tunca Öğreten,
Ömer Çelik, Derya Okatan, Eray Sargın ve Metin
Yoksu hakkında; Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak’ın sosyal medyada
paylaşılan e-maillerinin haber yapılması
nedeniyle dava açıldı. Davada Mahir Kanaat
“terör örgütüne üyelik” ile Derya Okatan, Eray
Sargın, Metin Yoksu ve Ömer Çelik “terör örgütü
propagandası” ile Tunca Öğreten ise “terör

25
BÜLTEN [ 2018/1 ]

SAYILARLA
KADINLARA YÖNELİK
SANAL İSTİSMAR
HER

4KADINDAN1’İ

Sekiz ülkede yapılan ankette
görüşülen 4.000 kadının yüzde
23’ü sanal istismara uğradığını
söylüyor

%41

İstismara uğrayan kadınların
yüzde 41’i fiziksel güvenlikleri
için kaygı duyuyor

%26

İstismara uğrayan kadınların
yüzde 26’sı kişisel veya
kimliklerini belli eden
ayrıntıların kendi rızaları
olmaksızın paylaşıldığını söyledi

%55

Kadınların yüzde 55’i sanal
istismara uğradıktan sonra
stres, kaygı veya panik atak
nöbeti yaşıyor

%59

İstismarın yüzde 59’u kadınların
hiç tanımadıkları kişiler
tarafından gerçekleştiriliyor
*Anket, Uluslararası Af Örgütü için
Ipsos MORI araştırma kuruluşu
tarafından yapıldı
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#ZEHİRLİTWITTER
“Bir kadın olarak istismara uğradım, ırkım ve siyahi bir
kadın olmam nedeniyle bu istismar katmerlendi. Beyaz bir
kadına ‘k*ltak,’ bana da ‘z*nci k*ltak’ diyorlar. Hangi kimliği
seçebiliyorlarsa onu seçiyor ve sana karşı kullanıyorlar.
Toplum dışına itilen bir grup için hangi küfrü bulabiliyorlarsa
onu kullanıyorlar.” (ABD’li gazeteci Imany Gandy)
Uluslararası Af Örgütü’nün yayımladığı
#ZehirliTwitter: Kadınlara yönelik sanal şiddet
ve istismar başlıklı rapor, Twitter’ın kadın ve
LGBT+’lara yönelik şiddet ve istismara karşı
yeterli ve etkili şekilde yanıt veremediğini
ortaya koyuyor.
Twitter daha önce defalarca platformun bu
tür şiddet ve istismardan arındıralacağına
dair söz vermişti. Fakat hala birçok kadın
ve LGBT+ birey ölüm ve tecavüz tehditleriyle
ırkçı ve homofobik küfürlere maruz kalıyor.
Uluslararası Af Örgütü, Twitter’dan defalarca
bu tür şikayetlere nasıl cevap verildiğini
sormasına rağmen, Twitter elindeki bilgileri
kamuoyuna açıklamayı reddediyor. Bu da
şikayetlerin nasıl ele alındığı konusunda
düşünmeyi zorlaştırıyor.
Rapordaki bulgulara katılmadığını belirten
Twitter, “toplumdan nefreti ve önyargıyı
silemeyeceğini” savundu ve gerekli önlemleri
aldığını öne sürdü. Ancak Uluslararası Af
Örgütü Teknoloji ve İnsan Hakları Araştırmacısı
Azmina Dhrodia “Twitter defalarca toplumdaki
nefret ve önyargı gibi daha kapsamlı bir
meseleye odaklanarak dikkatleri kendi
sorumluluklarından uzaklaştırmaya çalıştı.
Onlardan istediğimiz dünyanın sorunlarını

çözmeleri değil. Kadınları hedef alan
istismarın Twitter’da yer bulamayacağını
net bir şekilde gösterecek somut değişimler
yapmalarını istiyoruz” değerlendirmesinde
bulundu.

“FARK YARATACAK
ŞEYLER, VATANDAŞLARIN
YAPTIĞI KÜÇÜK
ŞEYLERDİR.”
Wangari Maathai (1940-2011)
2004 Nobel Barış Ödülü sahibi Kenyalı aktivist

İstismarın etkileri
Tüm ticari işletmelerin olduğu gibi Twitter’ın
da insan haklarına saygı gösterme
yükümlülüğü var. Ayrımcılık ve şiddetten uzak
yaşama hakkı ile ifade ve düşünce özgürlüğü
hakkı da buna dahil. Buna karşılık, Twitter’ın
kullanıcılara yönelik şiddet ve istismarla
gerektiği gibi mücadele etmemesi kadınların
platform üzerindeki sesinin bastırılmasına
neden oluyor.
Uluslararası Af Örgütü, farklı ırka, etnik
kökene veya dini azınlığa mensup olan
kadınlar ile LGBT+ bireylerin, ikili cinsiyet
sistemini reddeden bireylerin ve engelli
kadınların hem daha fazla istismar edildiğini
hem de belli bir çeşit istismarın hedefi
olduğunu belgeledi. Bu durum, halihazırda
toplum dışında itilen seslerin kamusal
konuşmalardan tümden dışlanması sonucunu
doğurabilir.
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“TANER, AYNI DURUMDA
OLAN BİRÇOK KİŞİDEN
YALNIZCA BİRİ VE BASKILAR
SIRASINDA SİVİL TOPLUMUN
BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE
DAĞITILMASININ GÜÇLÜ
BİR SEMBOLÜ.”
Gauri van Gulik
Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü

TANER KILIÇ VE DİĞER
HAK SAVUNUCULARI İÇİN
ADALET TALEP EDİN!
Taner Kılıç, insan haklarını savunan bir
avukattır. 9 Haziran 2017 tarihinde asılsız
suçlamalarla cezaevine gönderilen Taner,
“silahlı terör örgütü üyeliği” ile suçlanıyor.
Taner ve diğer 10 hak savunucusu, terör
bağlantılı suçlarla yargılanıyor. Bu 11 kişi
hayatlarını insan haklarını savunmaya adadı.
Onlara yönelik bu absürt suçlamalar kabul
edilirse 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya
kalacaklar.
İnsan haklarını savunmak suç değildir,
olamaz.

Siz de harekete geçin, Taner
ve diğerleri için imza verin:
http://bit.ly/2ER8nX4
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