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GİRİŞ 
 

MAZLUMDER Dünya İnsan Hakları Raporu, 
2003 yılından bu yana düzenli olarak çıkardığımız ve 
dünya genelinde yaşanan hak ihlallerini bir yıl boyunca 
ilgili ülkeleri takip ederek hazırladığımız bir rapordur. 
Başta ülkemiz olmak üzere tüm uluslararası toplumu in-
san hakları ihlalleri konusunda bilgilendirme ve bilinç-
lendirme amacı taşımaktadır. Türkiye’de ve dünyada ya-
şanan insan hakları ihlallerinin raporlaştırıldığı “ilk ve 
tek” çalışma olan bu rapor, ahlaki temelde “hak” ve 
“adaleti” üstün tutmadıkça çifte standarttan kimsenin 
kurtulamayacağını ve insan haklarının kimsenin teke-
linde olamayacağını vurgulamaktadır.  

Dünya genelindeki gelişmeleri dünyayı altı bölgeye 
ayırarak incelemiş, bu sene altı bölgede toplam 56 ülke 
takip edilerek rapora dahil edilmiştir. 

 





 
 

 
 
 
 
GENEL DEĞERLENDİRME 
 
Raporun hazırlanmasındaki amaç; 

yerel kamuoyu ve uluslararası toplumu 
dünyada yaşanan hak ihlallerinden haber-
dar etmek, teori-pratik bütünlüğü içeri-
sinde insan hakları çalışmalarına kaynak 
hazırlamak, insanların içerisinde yaşadık-
ları dünyaya ve diğer insanlara karşı so-
rumluluk bilinçlerini geliştirmek ve bu 
bilinçle çözüm için teşvik edici bir unsur 
olmaktır. İnsan Hakları alanında çalışan 
bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının ve 
uluslararası organizasyonların gündemle-
rinde bulunan ve ne yazık ki zamanla 
kanıksanan hak ihlallerine karşı, daha 
etkili çözüm yollarının bulunması gerekli-
liğine olan inancımız ve sorumluluk bilin-
cimiz elinizdeki raporun hazırlanmasının 
en önemli sebeplerinden biridir. Zira belli 
başlı bölgelerde yıllardır hüküm süren 
ihlallerin mevcudiyeti ve geçmiş yıllardaki 
başarısız girişimlerden tezahür eden yıl-
gınlık, bu ihlallere yönelik çalışmalarda 
nafilelik güdüsünü meydana getirmekte 
ve daha sonraki çalışmalardan da bir so-
nuç alınmasını engellemektedir. İnanıyo-

ruz ki ne kadar büyük ve ne kadar köklü 
de olsa; bir haksızlığa, bir ihlale karşı 
durmak ve insanları adalete çağırmak her 
şeyden önce kendimize karşı yükümlü 
olduğumuz bir görevdir. 

2007 Yılı içerisinde yaşanan temel 
hak ihlallerinin bir hülasası olan bu ra-
porda; dünyanın siyasi, ekonomik ve sos-
yal gidişatından uluslararası ilişkiler ve iç 
siyaset kapsamında yaşanan çatışmalara; 
savaşlardan katliamlara; ekonomik ve 
sosyal haklardan ifade özgürlüğüne kadar 
değişik konularda dünyanın bir yıllık 
karnesini bulmak mümkündür. 

Dünya genelinde hakim olan ve gide-
rek yayılmakta olduğu için bir kısım aka-
demik çevrelerce tarihin sonunun geldiği 
tezlerinin ortaya atılmasına sebep olan 
ekonomik ve siyasi sistem, güvenlik ve 
özgürlük algılamalarında süregelen çifte 
standartı aşamamaktadır. Dünyanın bir 
kısmı için mevcut olan haklar, diğer bir 
kesim tarafından talep edildiğinde fazla 
görülmekte; bazı kesimlerin güvenlik ve 
özgürlük haklarının temini için diğer 
insanların hayatlarına ve hürriyetlerine 
ipotek konulmaktadır. Algılamadaki çifte 
standart öyle bir boyuta ulaşmıştır ki gücü 
elinde bulunduranlar tarafından tehlike-
li(!) olarak addedilen insanların üzerine 
getirilecek her türlü baskı unsuru ve kont-
rol mekanizması, yine aynı kesim tarafın-
dan kendileri için bir hak olarak görülme-
ye başlanmıştır. Bu tanımlama dahilinde 
değerlendirilebilecek anlayış örneklerini 
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makro planda, dünya politikalarında söz 
sahibi devletlerin diğerleri üzerine geliş-
tirdikleri politikalarda; mikro planda ise 
birçok ülkede güç erklerini elinde bulun-
duran sömürge dönemi kalıntısı azınlık 
elitlerin halk üzerinde sağlamaya çalıştığı 
tahakkümde izlemek mümkündür. Şüp-
hesiz bu anlayış, her ne kadar farklı un-
surlar ile donatılmış ve farklı coğrafyalara, 
kültürlere ve kimliklere ait kılınmış olursa 
olsun; fıtraten iyilik üzerine yaratılmış 
olan insanların tamamının doğuştan eşit 
olduğu prensibi ile bağdaşmamaktadır. 
Bu haliyle mevcut dünya sistemi, güvenlik 
ve özgürlük alanındaki çiftestandardı 
aşamadığı sürece, dünya geneline yayılan 
çatışmalar sona ermeyecek ve tarih, olsa 
olsa tekerrür edecektir.  

Yeterli ekonomik güce sahip olmayan 
insanların sosyal haklardan istifadelerinin 
giderek zorlaşmaya başladığı ve bu insan-
ların yaşamak için ihtiyaç duyduğu en 
temel gereksinimlerin sağlanması husu-
sunda yaşanan problemlerin gün geçtikçe 
arttığı bir gerçektir. Ekonomik anlamda 
adil dağıtılmayan kaynaklar ilk önce böl-
geler arası, sonra ülkeler arası ve son ola-
rak da aynı ülkede yaşayan insanlar arası 
gelir dağılımını bozmaktadır. Üzerinde 
hak sahibi olduğu kaynaklara ulaşmakta 
problem yaşayan/yaşatılan insanların eko-
nomik özgürlükleri ellerinden alınarak, 
adil olmayan statükonun devamı arzulan-
makta ve insanlar bir ömür boyu ezilmeye 
mahkûm bırakılmaktadır. 

Basın özgürlüğü alanında mevcut ih-
laller bu sene de yaygın biçimde gözlenen 
hak ihlallerinin başında gelmiştir. Gazete-
cilerin tutuklanması ve hatta öldü-
rülmeleri, basın ve yayın organlarına yö-
nelik sansür uygulamaları, siyasi sebep-
lerle kapatılan yahut baskı altına alınan 
medya organları bu tip ihlallerde çokça 
rastlanan vakalar arasındadır. Özellikle 
baskıcı yönetimlerin her türlü muhalif sesi 
bastırma refleksleri, kitle iletişim araçları-
nın engelleyemeyecekleri bir şekilde güç 
kazanması ile had safhaya ulaşmıştır. İn-
ternet erişiminin bu tip yönetimlerin kont-
rol edemeyecekleri boyutlarda artan ula-
şım ağı, insanların hem maruz kaldıkları 
haksızlıkları dünyanın geri kalanına ulaş-
tırmasını, hem de sahip oldukları yaşam 
standardını sorgulayarak daha fazla hak 
talep etmesini sağlamaktadır. Hak ve 
özgürlük bilincinin artmasıyla zulme uğ-
rayan halklar daha fazla talepkar olmakta, 
ne yazık ki baskıcı yönetimler de zulümle-
rini aynı oranda artırarak baskı yön-
temlerini çeşitlendirmektedir. İnternet 
erişimi üzerine konulan kısıtlamaların 
özellikle 2007 içerisinde dünyanın birçok 
farklı bölgesinde arttığı gözlenmiştir. Bu 
konuya farklı bir açıdan yaklaşıldığında 
ise milyonlarca insanın iletişim için kul-
landığı bazı internet sitelerinin baskıcı 
devlet yönetimleri ile anlaşarak, rejime 
karşı muhalif unsurların gizli iletişim ve 
yazışma bilgilerini paylaştıkları görülmek-
tedir. Ne yazık ki bu tip gelişmeler, ileti-
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şim araçlarını insan hakları mücadelesinde 
faydalı bir unsur olması hasebiyle talep 
eden insanların, bu araçların sunucuları-
nın aynı hak bilincine sahip olmayabilece-
ğini unutmaması gerektiğini göstermek-
tedir.  

Belli başlı bölgelerde yıllardır sürege-
len silahlı çatışmalar, yaşanan sivil kayıp-
lar, masum insanların öldürülmesi, soykı-
rımlar ve genel olarak yaşam hakkına 
yönelik ihlaller bu sene de hız kesmeden 
devam eden problemler olarak ön plana 
çıkmıştır. Silah ticareti, yer altı kaynakları-
nın paylaşımına yönelik sömürgeci zihni-
yetin uzantısı mücadeleler, güç ilişkileri 
arasında sıkışmış bölge halkları ve yerel 
gruplar arasında yaşanan çatışmalar yaşam 
hakları ihlallerinin en önemli bileşenleri 
olarak görülmektedir. 

ABD’nin 11 Eylül sonrası soyun-
duğu rol ve bu minvalde geliştirdiği Orta-
doğu’ya sözde demokrasi götürme ve 
halkları özgürleştirme politikaları sonu-
cunda binlerce insan ölmeye devam et-
mektedir. ABD’nin Irak’taki mevcudiyeti 
bu sene de yaşlı, çocuk demeden binlerce 
insanın hayatına mal olmuştur. Sözde 
demokrasi yıllardır gelmek bilmemiş, bir 
taraftan mezhep çatışmaları senaryoları 
kurgulanır ve sahnelenirken diğer taraftan 
ülke kaynakları uluslararası firmalara 
pazarlanmış, bir halkın tarihi, kimliği ve 
varlığı üzerinde çirkin oyunlar oynanmış-
tır. Savaşın başladığı günden bu yana ülke 
içerisinde toplam 4.2 milyon insan evini 

terketmiş, bunlardan 2 milyon kadarı en 
yakın çevre ülkelere iltica ederken, 2 mil-
yondan fazla insan ülke içerisinde daha 
güvenli bölgelere sığınmıştır. Tarih, 20. 
yüzyılın en büyük insan göçü olan Filis-
tinli mültecilerden bu yana yaşanan en 
büyük mülteci krizine sahne olmaktadır. 
Kiralık askerlerin işlediği cinayetler, mah-
kemeler ve yargı organlarında gözlenen 
adaletsizlikler, hapishanelerde insanî ol-
mayan koşullarda tutulan ve işkence gö-
ren on binlerce insan ve genel olarak ça-
tışmalarda kaybedilen yüzbinlerce sivil 
2007 yılına dair Irak manzarasını özetler 
nitelikte başlıklardır. Tüm bu gelişmelere 
rağmen ABD yönetimi Irak’ta işlerin iyiye 
gittiğini iddia edebilmekte ve çekilmenin 
kaos ile sonuçlanacağını öne sürerek çe-
kilme takvimi açıklamayı reddetmektedir. 
Raporda kısaca incelemeye çalıştığımız 
ABD’nin Irak elçisi Ryan Crocker’ın 
hazırladığı rapor, işgalci devletin gözüyle 
Irak’ı yorumlamakta ve geleceğe dair 
önemli ipuçları vermektedir. 

Guantanamo tutuklularının yaşam 
koşullarında ne yazık ki bu sene de hiçbir 
gelişme yaşanmamıştır. ABD hükümeti, 
Guantanamo’daki terör zanlılarının Ame-
rikan vatandaşı olmadığı ve tutuklu kam-
pının Amerikan topraklarında yer almadı-
ğı gerekçesiyle tutukluların Amerikan 
mahkemelerince yargılanamayacağını 
savunmaktadır. Küba’da bulunan 
Guantanamo kampında halen 300’ün 
üzerinde tutuklu, terör şüphesiyle alıko-
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nulmaktadır. Tutukluların çoğu hakkında 
herhangi bir dava açılmış değildir. Mah-
kumların uluslararası antlaşmalarca sahip 
olduğu haklara ne zaman kavuşacağına 
ilişkin hiçbir açıklama yapılmamıştır. 
Tutuklular aileleriyle görüştürülmemekte, 
mahkemeye çıkarılmamakta, ne için orada 
bulunduklarına dair bilgilendirilmemekte, 
işkenceye uğramakta ve aşağılanmaktadır.  

11 Eylül modern insan hakları tarihi 
açısından bir dönüm noktası olarak görü-
lebilir. Zira bu tarihe kadar uygulanan 
politikaların meşruiyet aracı olarak kulla-
nılan argümanlar dünyanın birçok bölgesi 
için değişmiş, tüm bunların yerine her 
zaman her yerde geçerli bir gerekçe olarak 
İslamofobia ve terör algısı getirilmiştir. 
Bu sene de; gerek ABD, gerek Avrupa’da 
birçok devlet, uygulanan baskı politikala-
rının meşrulaştırıcı aracı olarak İslamî 
terör ve köktendincilik gibi 11 Eylül son-
rası gündeme getirilen uydurma kavram-
ları ön plana çıkarmıştır. Yaşanan olaylar 
ve geliştirilen politikalar sadece devletler 
nezdinde değil, aynı zamanda halklar 
arasında da Müslüman kimliğinin sorgu-
lanmasına yol açmış, bu akımdan sadece 
Müslümanlar değil tüm azınlıklar nasibi-
ni almıştır. Bu gün Avrupa’nın birçok 
ülkesinde uygulanmaya başlanan baskı 
politikaları ve azınlıklara yönelik geliştiri-
len asimilasyon araçları medeniyetler ça-
tışması tezini körüklemekte; halkları bir-
birinden ayırmakta ve bir arada, birbirinin 
hakkına riayet ederek yaşama kültürünü 
baltalamaktadır. Farklı kültürden insanla-

ra karşı çifte standart uygulanması ve 
azınlıklara yönelik insanî olmayan uygu-
lamalar, devlet politikalarından toplumsal 
ilişkilere sıçrayarak günlük hayata yayıl-
mıştır. Özellikle ABD, İngiltere, Fransa, 
Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde göz-
lemlenen bu tip ihlaller Batı merkezli 
insanî değer tanımlamalarına karşı 11 
Eylül sonrası doğan kuşkuyu derinleştir-
miş ve aynı zamanda bu bölgelerde yaşa-
yan farklı dine, dile ve etnik kökene men-
sup insanların geleceklerine dair endi-
şelerin de yoğunlaşmasına sebep olmuş-
tur. 

Orta Asya ve Kafkaslar bölgesinin 
uzun zamandır yoğun hak ihlallerine şahit 
olan bölgesi Çeçenistan, bu sene de sivil 
ölümlere, kaybolan insanlara, devlet terö-
rüne, işkencelere yani insani olmayan 
uygulamalara sahne olmuştur. Aynı böl-
gede bulunan Azerbaycan, Özbekistan, 
Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan, 
doğu ve batı bloğu arasındaki tarihi he-
saplaşmaların devamına sahne olmaktadır. 
İnsanlar yerel yönetimler ve uluslararası 
güçler arasında ezilmekte, can kayıpları 
yaşanmakta, adaletsiz rejimler kendilerini 
koruma telaşı ile halklar üzerindeki bas-
kıyı artırmakta, insanların dini özgürlük-
leri ellerinden alınmakta ve sosyal hayat 
daraltılmaktadır. Basın ve yayın özgürlü-
ğünün kısıtlanması, adil olmayan seçimler 
ve tek adam yönetimlerinin denetim ve 
kontrol mekanizmaları bölgede bulunan 
rejimlerin karakteristik özellikleri haline 
gelmiştir. 
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Bölgenin yanı başında biraz güneye 
doğru ilerlediğimizde kanayan bir yara 
olarak Sincan Uygur Özerk Bölgesi karşı-
mıza çıkmaktadır. Dinlerinden, dillerin-
den ve kimliklerinden koparılmaya çalışı-
lan kırk milyon insan bu bölgede yaşam 
mücadelesi vermektedir. Topluca bir 
asimilasyon dalgası Uygur gençlerini 
kuşatmış durumdadır. Son on yılda takip 
edilen sistematik devlet politikası ile böl-
gedeki Çinli nüfus, üç yüz binden yedi 
milyona çıkarılmıştır. Tarihlerinden ve 
kültürlerinden koparılmaya çalışılan, hak-
sız yere tutuklanan, işkence gören ve her 
taraftan devletin müdahale ve kontrolüyle 
kuşatılmış bulunan insanlar yıllardır var 
olma mücadelesi vermektedir. Doğu Tür-
kistanlılar düşünce, ifade ve din hürriyeti 
alanlarında tamamıyla kuşatılmış durum-
dadır. Siyasi haklar, eğitim hakkı, çalışma 
hakkı, mülkiyet hakkı, haysiyet ve itibarı 
koruma, adalet, göç ve iltica gibi haklar 
bu halk için söz konusu değildir. Doğu 
Türkistan’da devlet memurlarının, öğren-
cilerin ve işçilerin ibadethanelere girmeleri 
yasaklanmıştır. 

İnsanlığın büyük imtihanı kara kıta 
Afrika… Gözler önünde yitirilen insaf, 
merhamet ve hakkaniyet duyguları önün-
de, bu sene de Afrika’nın açlığa, sefalete 
ve savaşa terk edildiği yani imtihanın 
kaybedildiği kara bir yıl olarak tarihe 
geçmiştir. Yüzyıllar boyu sömürülen, 
milyonlarca insanını sadece renkleri farklı 
olduğu için yitiren, insanlığı ayaklar al-

tında ezilen ve sahip olduğu yeraltı ve yer 
üstü zenginliklere rağmen açlığa terk 
edilen Afrika’nın geçirdiği şu son yıl, acı 
tarihin halen tekerrür etmekte olduğunu 
göstermiştir. Sömürge çağının sona erdi-
ğine inananlar, tarihî bir hata yapmakta-
dır. Sömürge dönemi sona ermemiş, sa-
dece şekil ve tarz değiştirmiştir. Çekilen 
askeri güçlerin yerine, uluslararası şirket-
ler gelmiş; emperyal devletler ile yapılan 
bağımsızlık antlaşmalarına eklenen mad-
deler ile yönetimlerin elleri kolları bağ-
lanmış ve tüm ekonomik faaliyetler bu 
şirketlerin imtiyazına terk edilmiştir. Dü-
zenlenen darbeler ve insanlar arasına örü-
len suni duvarlar Afrika’nın ihtiyacı olan 
yardımdan ne kadar uzak ve ters istika-
mette dış müdahalelere sahne olduğunu 
göstermektedir. Bu sene de binlerce insan 
açlık ve açlığın sebebiyet verdiği hastalık-
lardan dolayı hayatını kaybetmiş birçok 
bölgede yaşanan çatışmalar masum insan-
ların hayatlarına mal olmuş, mülteci 
kampları yine binlerce siville dolmuş, 
diğer taraftan AIDS ve HIV virüsü hız 
kesmeden yayılmaya devam etmiştir.  

İsrail’in bütün bir halkı hapis hayatı 
yaşamaya mahkum eden duvarı, Hamas 
ve El-Fetih arasında devam eden çatışma-
lar, uluslararası yardımları kesilen Hamas 
hükümetine yönelik çifte standart ve son 
olarak Annapolis toplantısı 2007 yılı bo-
yunca Filistin başlığı altında sıralayabile-
ceğimiz gelişmelerdendir. Yapımında 
tarihi eserlere, tarım arazilerine ve özel 



 

  MAZLUMDER 14 

mülklere zarar verilen duvar, Filistin 
halkını dünyadan tecrit etmekte, hastala-
rın hastahaneye, öğrencilerin okullarına 
ulaşmalarını engellemekte, akrabaları 
birbirinden ayırmakta ve Filistinliler için 
hayatı felce uğratmaktadır. 2007 yılı Ka-
sım ayı sonunda Amerika’da gerçekleşen 
Annapolis toplantısı tarihte benzerlerini 
defalarca yaşadığımız diğer barış müzake-
releri gibi sonuçsuz kalmaya mahkum 
görünmektedir. Yaşanan olayların gerçek 
taraflarının bu müzakerelerde bu-
lunmaması ve yapılan görüşmelerde belirli 
tarafların taleplerinin daha ağır basması 
bu tür müzakereleri çıkmaza sokmaktadır. 
Ortadoğu sorununu eşitlikçi, insani ve 
adalete dayalı bir yaklaşımdan değerlen-
dirmeyen hiçbir düşüncenin, oluşumun ve 
çabanın bu coğrafyaya barış getiremeye-
ceği anlaşılmalıdır. 

2007 bize dünyanın merhamete, hak-
ka ve adalete olan ihtiyacını bir kez daha 
göstermiştir. Güçlünün güçsüzü ezme-
sinden, insanların vahşice katledilme-
sinden, sadece ve sadece insan olduğumuz 
için sahip olduğumuz değerlerin ayaklar 
altında ezilmesinden, insanlığın bir tarafta 
refah içinde yaşarken diğer tarafta açlıktan 
ölenleri seyredebilmesinden, çifte stan-
dartlı devlet politikalarından ve insanın 
insana yaptığı bunca zulümden dolayı 
inancımızı yitirmemeli, yılgınlığa kapıl-
mamalıyız. Bilakis adalet çağrımızı ve 
merhamet davetimizi daha yüksek hay-
kırmaya başlamalıyız. Unutmamalıyız ki 

geçirdiğimiz şu bir saniye içerisinde dün-
yanın herhangi bir yerinde hükümetler 
devrilmekte, suikastler düzenlenmekte, 
insanlar hapishanelerde işkence altında 
can vermekte, yaşanan çatışmalarda yaşlı 
çocuk denilmeden siviller öldürülmekte, 
genç kızlara tecavüz edilmekte; kısaca 
insanlık ayaklar altında ezilmektedir. Ezi-
len sadece mazlumların değil, zulme se-
yirci kalanların da insanlığıdır. Hakka, 
adalete ve merhamete yürüyen yeni bir yıl 
ümidiyle… 

 
Mazlumder İstanbul Şubesi 

 



 

TÜ
RK
İY

E 
 





 
 
 

 
  
 
TÜRKİYE 

 
 
 
 

 

1.  KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ ve GÜVENLİĞİ 
 

a. Yaşam Hakkı İhlalleri 
2007’nin ilk yarısında Güneydo-

ğu’daki terör olaylarındaki kısmî azalma, 
ikinci yarıda yine artmıştır. Mayıs ayı 
içerisinde Ankara Ulus, Anafartalar Çar-
şısı’na düzenlenen canlı bomba saldırısı 
sonucunda 9 kişi ölürken 100 civarında 
kişi de yaralanmıştır. Eylül ayı içerisinde 
ise Beytüşşebap’ta yolcu otobüsünün ta-
ranması sonucunda 13 kişi hayatını kay-
bederken iki kişi yaralanmış, gerek güven-
lik güçlerine yönelik yapılan saldırılarda, 
gerekse güvenlik güçlerinin yasadışı ör-
gütlerle girdiği çatışmalarda onlarca gü-
venlik görevlisi hayatını kaybetmiş ve 
yaralamış, ayrıca birçok örgüt mensubu 
öldürülmüştür. Şırnak, Gabar Dağı’nda, 
Hakkari Dağlıca’da terör örgütü üyele-

rince gerçekleştirilen saldırılarda çok sayı-
da asker hayatını kaybetmiştir. Dağlıca 
saldırısından sonra kaybolan 8 askerin 
sonraki günlerde PKK tarafından esir 
alındığı ortaya çıkmıştır. Bir hafta sonra 
serbest bırakılan bu askerlerin Van Askeri 
Mahkemesi’nce tutuklanması ise akıllarda 
soru işareti bırakan bir gelişmedir. 

2007 yılında da kolluk kuvvetlerinin 
“dur ihtarına uyulmadığı” gerekçesiyle 
ölçüsüz güç kullanımı gözlenmiş,  ölüm 
ve yaralanmalarla neticelenen olaylar tespit 
edilmiştir. 

Mevzuatın gereği gibi işletilmeme-
sinden ve insan tacirlerine yönelik yeterli 
yaptırım uygulanmamasından kaynakla-
nan mülteci dramları bu yıl da gündem-
deki yerini korumaya devam etmiştir. 
Mülteciler Hukuku alanında yapılması ve 
işlevsel hale getirilmesi gereken düzenle-
melerin gecikmesiyle sınırlar, ölümlerin, 
mayın yaralanmalarının mekanı olmaya 
devam etmiştir. Yabancılar şubelerindeki 
personel ve fizikî şartlardaki eksiklikler 
acilen giderilmeli, görevli personel (taşra 
birimleri başta olmak üzere) ellerindeki 
malzemenin “insan” olduğu konusunda 
bilinçlendirilmeli, gerekirse rehabilitasyon 
ve eğitim sürecinde Sivil Toplum Kuru-
luşları ile işbirliğinden kaçınılmamalıdır. 
Tatilciler için deniz, güneş, kum gibi 
güzellikler  çağrıştıran Ege Denizi, mül-
teciler için “transit mezarlık” ya da yitik 
insanların kayıp hayatları anlamına gel-
mektedir.  
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İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere 
ilgili tüm birimler, konu ile ilgili düzen-
leme ve tedbirler konusunda acilen hare-
ket etmeli, en azından bundan sonra yaşa-
nılması muhtemel elim hadiselerin önüne 
geçilmelidir. 

19 Ocak’ta İstanbul'da yayın yapan 
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Hrant Dink, gazetesinin önünde silahlı 
saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiştir. 
Ermeni Diasporası’na 1915 olayları için 
'soykırım' kelimesini içermeyen daha yu-
muşak muhalefet yürütmeleri çağrısında 
bulunan Dink, Ekim 2005'te 'Türklüğe 
hakaret'ten 6 ay hapis cezası almış, ayrıca 
301. maddeden hakkında davalar açılmış, 
bu davalar sırasında bazı odaklarca hedef 
haline getirilmiştir.  Olayda tetikçi olduğu 
iddia edilen küçük yaştaki zanlı O.S. erte-
si gün Samsun’da yakalanmış, fakat soruş-
turmanın kapsamı genişletildiğinde Da-
nıştay saldırısından, Ümraniye bombala-
rına, Cumhuriyet gazetesine atılan bom-
badan, ölme ve öldürme üzerine yeminler 
ettirilen illegal oluşumlara kadar cevapları 
hala netleşmemiş birçok soru ve karmaşık 
ilişkiler yumağı ortaya çıkmış,  hadiseler 
daha da vahim hale gelmiştir. 

2007’ye damgasını vuran bir diğer 
cinayet de Malatya Zirve Kitapevi çalışan-
larına yapılan saldırı olmuştur. 18 Ni-
san’da Hıristiyanlık konulu kitaplar basan 
Zirve Yayınevi'nde çalışan biri Alman 3 
kişinin, boğazları kesilerek öldürülmesi ile 
ilgili belirsizlik halen devam etmektedir. 

Sosyal Hukuk Devleti olmanın asgarî 
gereklerinden birisinin de; devletin kendi 
zarar vermeme yükümü ile yetinmeyip, 
yaşam hakkı başta olmak üzere temel 
hakların korunması konusunda diğer 
zararların da engellenmesi için tedbir 
alması gereğidir hiç şüphesiz. 

Bariyer kazaları, yol hataları vb se-
beplerle meydana gelen trafik kazalarında 
çok sayıda insan hayatını kaybetmiş veya 
sakat kalmıştır.  

Tadilat vb çalışmalar  sırasında ih-
mallerden kaynaklanan düşme, yanma, 
göçük altında kalma, yanlış tedavi, iş ka-
zası gibi olaylarda da birçok insanın ya-
şam hakkının ihlal edildiği, vücut bütün-
lüğünün zarar gördüğü tespit edilmiştir.  

 

b. Haksız Gözaltılar 
 Derneğimize yapılan haksız gözaltı 

başvuruları bu yıl da devam etmiştir. Gö-
zaltı olaylarında CMK hükümlerine göre, 
aranması gereken “kuvvetli şüphe” krite-
rinin şartları oluşmadan gözaltı işlemleri 
yapılmış, GBT işlemleri bahane edilerek 
(bazı olaylarda vatandaşın kimlik ibrazı 
talebine rağmen memurca kimlik ibrazı 
yapılmadan) kişiler gözaltına alınıp özgür-
lüklerinden mahrum bırakılmıştır.  

Antalya, Kocaeli ve yurdun birçok 
yerinde icra edilen “Başörtüsüne Özgür-
lük” talepli basın açıklamalarından bazıla-
rına kolluk kuvvetleri tarafından müdaha-
le edilerek, çoğunluğu kadın ve çocuklar-
dan oluşan birçok kişinin gözaltına alındı-
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ğı, İstanbul Kadıköy’de çay bahçesinde 
ailesiyle vakit geçiren bir avukatın, avukat 
kimliğini göstermesine rağmen gözaltına 
alınarak darp edildiği gibi birçok olay 
tespit edilmiştir. 

Güvenlik kuvvetlerinin, meşru yol-
larla taleplerini dile getiren ve herhangi 
bir şiddet eylemi içermeyen basın açıkla-
ması, toplantı, yürüyüş vb. etkinliklere 
müdahalesi, katılımcıların gözaltına alın-
ması ve ilgililer hakkında 2911 sayılı yasa-
ya muhalefetten dava açılması ifade ve 
örgütlenme özgürlüğünün önündeki en-
gellerden biri olmaya devam etmiştir.  

 
c. İşkence ve Kötü Muamele 
İşkence ve kötü muamele olayları ile 

ilgili sayısal düşüş, umut verici bir gelişme 
olarak gözlenmiştir. Söz konusu olaylar ile 
ilgili olarak bilinçlenen insanların açacak-
ları olası davalara karşı kendini geliştiren 
kolluk kuvvetlerinden bir kısmının, -
şikayetlere engel olabilmek adına- henüz 
karakola götürmeden gözaltı işlemi esna-
sında şiddet uyguladığı, şikayet halinde 
ise  yaralanmaların “şahsın gözaltına alını-
şı esnasında polise mukavemeti ile oluştu-
ğu” savunmasının yapıldığı gözlenmiştir.   

Gayriinsanî şartlarda, çok cüz’î maaş 
ve yoğun mesai ile çalışan polis memurla-
rının özlük haklarının yeniden düzenle-
mesi, başta izin  ve mesai saatleri olmak 
üzere tespit edilecek konularda iyileştir-
melerin ivedilikle yapılması önem taşı-
maktadır. 

Derneğimize birçok birimden sözlü 
başvuru yapan polis memurları tarafından 
, aşırı iş yükü, mesai saatlerindeki düzen-
sizlik ve sınırsızlık, yasal izinlerini kulla-
namama, mâlî problemler gibi birçok 
sıkıntıların olduğu, bu sıkıntılar netice-
sinde psikolojik travma yaşayan arkadaşla-
rının bulunduğu, çürüğe alınma endişesi 
ile kurum psikologlarına dahi başvurama-
dıkları, haklarında soruşturma açılma 
ihtimali olduğundan resmî başvuru yapa-
madıkları dile getirilmiştir.  

İnsanca muamele beklemenin ön şar-
tının insanca yaşam şartlarına sahip ol-
maktan geçtiğini açıktır. Konu ile ilgili 
gereken iyileştirmenin yapılması ve yaşa-
nılan hak ihlallerinin acilen giderilmesi 
gerekmektedir.  

 

d. Cezaevleri 
Cezaevleri konusunda yapılan şika-

yetler devam etmiştir. Özellikle F Tipi 
cezaevlerinde yıllardır devam eden tecrit 
ve bu tecritin yol açtığı kalıcı sağlık prob-
lemlerinin (fiziksel yada psikolojik) oluş-
ması, yapılan başvuruların çoğunluğunu 
oluşturmaktadır. Genel olarak ele alındı-
ğında cezaevlerinde yönetimin farklı uy-
gulamaları neticesinde tutuklu ve mah-
kumların hayatlarının ciddi anlamda etki-
lediği –olumlu ya da olumsuz- tespit e-
dilmiştir. Bu da keyfî kısıtlama ve baskıla-
rın varlığı, uygulayıcı kişilere göre tutum-
ların değişkenlik gösterdiği anlamına 
gelmektedir.  
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Özellikle F Tipi cezaevlerinde, siyasî 
suçlulara yönelik süreklilik taşıyan sert 
idarî tedbirler ve ağır disiplin cezaları ile 
birçok haktan mahrum kaldıkları gözlen-
miştir. Açık görüşme yasağı, telefon ve 
mektup yasağı, hücre cezası gibi disiplin 
cezaları sürekli ve çok sık bir şekilde uy-
gulanmakta, bir sindirme aracı olarak 
kullanılmaktadır. Cezaevlerinde tutuklu-
lara yönelik dayak ve işkence iddiaları 
devam etmiştir. 

 

2. DÎNÎ İNANÇLARI NEDENİYLE  
    HAKLARI İHLAL EDİLENLER 
2007 yılında inançlarının gereğini ye-

rine getirdikleri gerekçesiyle birçok insan 
hak ihlaline uğramış, mağdur edilmiştir. 
Kamu kurumları, üniversiteler ve hatta 
açık liselere kadar her alanda başörtüsü 
yasağı zorbalığı devam ettirilmiş, kişiler 
eğitim ve çalışma haklarından mahrum 
bırakılmıştır. 2007 yılı içerisinde başörtü-
sü yasağını protesto etmek için biraraya 
gelen gruplara kolluk güçlerince müdaha-
le edilmiş, gözaltı uygulaması yapılmış, 
başörtülü olduğu gerekçesiyle ödüle hak 
kazanan öğrenciler kürsüden indirilmiş, 
salondan çıkarılarak rencide edilmiştir.   

İlk ve ortaöğretim kurumlarında 
mecburi ders olarak okutulan “Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi” dersi müfredatı ile 
ilgili sorunlar 2007 yılında da devam  
etmiş, bazı Alevi vatandaşlar, “Din Kültü-
rü ve Ahlak Bilgisi” dersi müfredatının 
kendi inançlarını yansıtmadığı gerekçesiy-

le  çocuklarının bu dersten muaf tutulması 
talebiyle yargıya başvurmuşlardır. 

Kesintisiz sekiz yıllık zorunlu eğitim 
sebebiyle İmam Hatip Liselerinin orta 
kısımları ve Kuran Kurslarına 12 yaşından 
küçükler devam edememiş, Kuran oku-
nan yerlerde –hatta camilerde- yapılan 
aramalarla ilgili başvuru alınmış,  her 
kurban bayramında yaşanan  kurban deri-
si toplama yetkisinin THK’da olması ile  
ilgili sorunların ise önceki yıllar kadar 
olmasa da bazı yerlerde devam ettiği tespit 
edilmiştir. 

Ayrıca sakallı olduğu gerekçesiyle as-
kerî hastanede tedavisi yapılmayan gaziler, 
kılık kıyafeti nedeniyle çocuğuna refakati 
kabul edilmeyen anneler ve  daha birçok 
uygulama maalesef bu yıl da yaşanılan din 
ve inanç özgürlüğü ile ilgili hak ihlalleri 
olarak istatistiklerde, haberlerde ve rapor-
larda yerini almıştır. 

 

3. EĞİTİM HAK ve ÖZGÜRLÜĞÜ 

On yılı aşkın süredir, yasal hiçbir da-
yanak olmaksızın uygulanan başörtüsü 
yasağı devam etmektedir. ÖSS sınavında 
verilecek olan fotoğraftan başlamak üzere 
eğitimin her basamağında dayatılan kayıt-
sız şartsız baş açıklık ilkesinin mağdurları, 
bu hukuksuzluğun giderilmesi için acilen 
çözüm beklemekte, gasp edilen haklarını 
alabilmek için uzun soluklu etkinlikler 
tertip etmektedirler. Başörtülü oldukları 
için Açık Liseye devam etmek zorunda 
kalan öğrencilerin önüne “sınavlarda ba-
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şınızı açacaksınız” söylemiyle çıkılması ise 
problemin boyutlarını anlatmak için yeter-
lidir. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kı-
zı Kübra Gül’ün Bilkent Üniversite-
si’ndeki mezuniyet törenine başörtülü 
olarak katıldığı ve mezuniyet belgesini bu 
şekilde aldığı gerekçesiyle Bilkent Üni-
versitesi hakkında soruşturma açılması 
manidardır.  

Uygulamalar, “hangi kızlar okula” 
sorusunu bir kez daha akıllara getirmek-
tedir. 

 

4. İFADE ve ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  
İfade Özgürlüğü alanındaki sorunla-

rın 2007 yılında da aşılamadığı tespit e-
dilmiştir.Bazı yayın organları yaptıkları 
yayınlar nedeniyle baskıya maruz kalmış, 
kapatılmış ve yazarlar hakkında davalar 
açılmıştır. 

İfade özgürlüğü alanında yaşanan en 
önemli olaylardan biri, hiç şüphesiz Nokta 
dergisine yapılan baskın ve bu baskın 
neticesinde derginin kapatılması olmuş-
tur. Nisan ayının başlarında Nokta Dergi-
si’nde Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Özden Örnek’e ait olduğu iddia edilen 
darbe günlüğünün yayınlanmasının ar-
dından, derginin Genelkurmay Başkanlı-
ğı’nın talepleri doğrultusunda baskına 
uğradığı ve bazı evrakına el konulduğu 
haberleri gündeme bomba gibi düşmüş-
tür. İlerleyen günlerde baskıların artarak 
devam etmesi üzerine dergi sahibi tarafın-

dan kapatılmış, genel yayın yönetmeni 
Alper Görmüş hakkında dava açılmıştır. 

Mart ayı içerisinde ise Gündem Ga-
zetesi PKK propagandası yaptığı gerekçe-
siyle kapatılmıştır.  

Atatürk’e hakaret içeren videolar ya-
yınlandığı gerekçesiyle uluslararası video 
paylaşım sitesi Youtube’nin Türkiye’deki 
yayını yıl içerisinde birkaç defa durdu-
rulmuştur.  

Örgütlenme özgürlüğü alanında ge-
nelde ihlallerin azaldığı gözlemlenmiştir. 
Yaşanan ihlallerin ise birkaç olayla sınırlı 
olduğu, genelde 2911 sayılı kanunun 4. 
maddesinin bilinmemesinden ve anlaşıla-
mamasından kaynaklı toplantı, basın açık-
laması ve faaliyetlerin “bildirim yapılma-
dığı” gerekçesiyle engellenmesi noktasın-
da müdahalelerinden oluştuğu tespit e-
dilmiştir.  

 

5. DİĞER ALANLARDAKİ İHLALLER 
2007 yılında vuku bulan ve insan 

haklarını ihlal eden birçok olay mevcuttur. 
Bunlardan en önemlilerinden biri  hiç 
şüphesiz cumhurbaşkanlığı seçimleri sü-
recinde yaşanan olaylardır. Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri öncesinde Genel Kurmay 
Başkanlığı’nın internet sitesinde gece 
yarısı yayınlanan e-muhtıra ile cumhur-
başkanlığı seçimi sürecinin, laikliğin tartı-
şılması konusuna odaklandığını ileri sü-
rülmüştür. Bu durumun Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından endişe ile izlendiği 
belirtilerek, "Unutulmamalıdır ki, Türk 
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Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır 
ve laikliğin kesin savunucusudur. Ayrıca, 
Türk Silahlı Kuvvetleri yapılmakta olan 
tartışmaların ve olumsuz yöndeki yorum-
ların kesin olarak karşısındadır, gerekti-
ğinde tavrını ve davranışlarını açık ve net 
bir şekilde ortaya koyacaktır. Bundan 
kimsenin şüphesinin olmaması gerekir'' 
denilmesi, ardından  aralarında meslek 
örgütlerinin de bulunduğu birtakım grup-
larca yapılan çalışmalarla ülke gündemi-
nin gerilmesi, hiçbir hukukî gerekçeye 
dayanmadan cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinin ilk turunun Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilişi dikkatle izlenmiştir.   

Bir taraftan derin ilişkiler, derin işler, 
derin listeler, derin örgütlenmelerin de-
vamı, diğer taraftan sivil anayasa çalışma-
ları konusunda hukukçu(!) sıfatına sahip 
siyasî ve akademisyenlerin tepki ve tehdit-
leri ibretle ve hatta şaşkınlıkla takip edil-
miştir.  

“Ergenekon” tarzı örgütlenmeler, 
Hrant Dink’e yapılan silahlı saldırı, e-
muhtıra, Yaş kararlarıyla ordudan ihraç 
edilen personeller, Nokta dergisi baskını, 
Malatya Zirve Yayınevi saldırısı, Anafar-
talar bombalı saldırısı, Şemdinli davası ile 
ilgili gelişmeler yıla damgasını vuran 
önemli olaylardan sadece birkaçı olarak 
karşımıza çıkmıştır. 

 

NETİCE  
Mevzuat değişikliklerine rağmen bü-

rokratik oligarşinin eski sisteme devamda 

direnişi, uzayan yargı süreçleri, adalet ve 
hukukun üstünlüğü anlayışının yeterince 
yerleşmemesinden kaynaklanan problem-
ler –kısmî azalmaya rağmen- maalesef 
devam etmekte olup, başörtüsü yasağı 
uygulaması, kat sayı eşitsizliği, güvenlik 
tedbiri gerekçesiyle yapılan haksız gözaltı 
uygulamaları, hasta hakları ihlalleri, 301 
madde vb. uygulamalar, cezaevlerinden 
gelen başvurular, mülkiyet hakkı ihlalleri, 
anayasaya aykırılık oluşturan keyfî müda-
haleler, kadın ve çocuğa yönelik şiddet 
uygulamaları, maganda kurşunlarının yol 
açtığı ölümler, bazı kamu kurumlarında 
ve öğrenci yurtlarındaki parmak izi uygu-
laması ayıbı  vb. konularla ilgili başvurular 
bu yıl da gündemimizi meşgul etmiştir.  

14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe 
giren 5681 sayılı yasa ile, Polis Vazife ve 
Salâhiyetleri Kanununda yapılan değişik-
likle, polisin zor ve silah kullanma yetkisi-
nin sınırları genişletilmiştir. Şiddeti ve 
suçu önleyebilmek adına güvenlik güçle-
rinin yetkileri genişletilirken, güvenlik ile 
özgürlük dengesinin iyi gözetilmemesi 
vahim neticelerin doğmasına sebebiyet 
verebileceği unutulmamalıdır. Güvenlik 
gerekçesiyle yapıldığı belirtilen düzenle-
meler ile kişi hak ve  özgürlükleri ötelen-
miştir, ikinci plana atılmaya çalışılmıştır. 
Sınırsız durdurma yetkisi ile durdurulan 
kişiler kimi zaman keyfi gözaltı uygula-
maları ile muhatap olmuş, sorgulanmış, 
kimi zaman darp edilmiş,  memurlar tara-
fından, haklarında yapılabilecek olası 
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şikayetleri önleyebilmek için de çoğu za-
man “memura mukavemet ettikleri” iddi-
ası ile mağdurlar hakkında suç duyu-
rusunda bulunulmuştur.  

Devam etmekte olan failimeçhuller 
ve töre cinayetleri, dînî yada etnik sebepler 
ileri sürülerek körüklenmeye çalışılan 
toplumsal çatışma ortamları, halen düşün-
ceyi ifadenin suç olarak görülmesi, yargı 
sisteminin bu tür davalarla meşgul edil-
mesi yaşanılan problemlerden sadece bir-
kaçı olarak tespit edilmiştir.  

Yargının siyasallaşması, söz konusu 
mekanizmanın dağıttığı adaleti tartışmalı 
hale gelmesine sebep olmaktadır. Kimi 
zaman yetkili makamlarda bulunan kişi-
lerce yapılan “gerek duyulan hallerde 
yargının bağımsız ve tarafsız olamayaca-
ğı”, laiklik vb. kavramların korunması 
adına adalet terazisinin bir tarafına hüküm 
makamının bastırabileceği, “yeri geldiğin-
de halk iradesinin askıya alınabileceği” 
gibi talihsiz  açıklamalar tarihe ve hafıza-
lara not edilmiştir.   

Önümüzdeki tablo Türkiye’nin İn-
san Hakları karnesinin hala olması gere-
kenin çok gerisinde olduğunu göstermek-
tedir. Bu durumun sebeplerinin etraflıca 
araştırılması,  değinilen ve tespit edilecek 
başkaca hususlarla ilgili çözümlerin bulu-
narak uygulamaya geçirilmesi toplumsal 
barış ve huzurun sağlanabilmesi için ö-
nemlidir. 
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2007 yılında, Almanya’da yabancı 

düşmanlığı sebebiyle gerçekleştirilen sal-
dırılar geçen yıla göre artış göstermiş ve 
ülke genelinde aşırı sağcılar tarafından 
düzenlenen 66 olay yaşanmıştır. Özellikle 
eski Doğu Almanya’da ekonomik sorun-
lar nedeniyle aşırı sağcı görüşler ve ya-
bancı düşmanlığının hızla yayılmaya baş-
ladığı gözlemlenmiştir. Ayrıca Al-
manya’da bu yıl basının ve bireysel özgür-
lüklerin önünü tıkayacak uygulamalarda 
görülen artış, ifade özgürlüğü kapsamında 
önümüzdeki dönemlerde yaşanacak geliş-
meler açısından endişe vericidir.  

 

Irkçılık -Yabancı Düşmanlığı 
Almanya’da aşırı sağın saldırılarına 

karşı başta Türk Cemaati ve Almanya 
Yahudi Konseyi olmak üzere azınlıkların 

temsilcileri Federal Hükümet’in bir an 
önce harekete geçmesini ve aşırı sağ şid-
dete karşı önlem almasını talep etmişler-
dir. 

Polis teşkilatının verdiği bilgilere gö-
re Berlin metrosunda Mart ayında, 3 kişi, 
Uganda asıllı 46 yaşındaki bir yolcuya 
saldırmıştır. Ayrıca aynı gün yine 
Wismar’da (Mecklenburg-Vorpommern) 
kimliği belirlenemeyen üç saldırgan, 28 
yaşındaki Sudanlı bir öğrenciye saldırmış-
tır. Yine Mart ayında kimliği belirleneme-
yen saldırganlar Bayern Diespeck’teki 
Yahudi mezarlığına saldırıda bulunmuş 
ve saldırı sonucu tarihi mezarlığın bir 
kısmı zarar görmüştür.1 

Ağustos ayında Saksonya Mügeln'de 
bir sokak festivalinde Hintliler 50 
neonazinin saldırısına uğramıştır. Alman 
gençler ellerindeki sopa ve kesici aletlerle 
8 Hintliyi kovalarken canlarını kurtarmak 
isteyen Hintliler yine bir Hintli'nin işlet-
tiği pizzacıya sığınmış, polisin sert müda-
halesi ile olaylar son bulurken, 8 Hintli ve 
iki polis yaralanmıştır.2  

Ağustos ayında (Rheinland Pfalz) 
Guntersblum'da iki Afrikalı dövülerek 
hastanelik edilmiştir. Mainz yakınların-

                                                 
1  http://www.jungleworld.com/seiten 

/2007/11/9541.php 
2  http://www.spiegel.de/politik/deutschland 

/0,1518,500884,00.html, http://www.rp-
onli-
ne.de/public/article/aktuelles/panorama/deuts
chland/472764 (Hetzjagt über die İnder in 
Mügeln) 
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daki kasabada düzenlenen şarap festiva-
lindeki olayı bir hafta sonra basına açıkla-
yan eyalet hükümeti, "Saldıranların aşırı 
sağcılar olduğu kesinleşti" açıklamasını 
yapmıştır. Altı kişiden oluşan aşırı sağcı 
grup Sudan (26) ve Mısır'lı (39) iki ya-
bancıyı evlerine giderken takip edip köşe-
ye sıkıştırmışlardır. Öfkeli kalabalık; "İşi-
nizi bitireceğiz" diye tehditler savurarak 
iki Afrikalıyı kırık cam şişeleri ile ya-
ralamışlardır.3  

Berlin'in Friedrichshain ilçesindeki 
bir döner büfesinde döner yiyen iki Al-
man genci içkili iki aşırı sağcı tarafından 
dövülmüştür. Berlin polisi solcu gençleri 
döven aşırı sağcıların 22 ile 25 yaşlarında 
olduğunu ve saldırıdan kısa bir süre sonra 
yakalanarak gözaltına alındıklarını bildir-
miştir.  

Saksonya Eyaleti'ndeki Chemnitz 
kentinde yine kimliği belirsiz bir kişi 40 
yaşındaki Afganistanlı mülteci bir kadına 
önce sözle, sonra da fiziksel olarak saldır-
mıştır. Kadın mülteci, saldırıdan sıyrık-
larla kurtulmuştur.4 

Rostock kenti yakınlarında bulunan 
Bützow'da Pakistan kökenli bir vatandaşa 
ait döner büfesi tahrip edilmiştir. Olaya 
müdahale eden polis 15 kişiyi gözaltına 
almıştır. Pakistanlının verdiği ifadeye göre 

                                                 
3  Neozais schlugen Afrikaner- http://www.rp- 

onli-
ne.de/public/article/regional/niederrheinsued/
krefeld/nachrichten/krefeld/410951 

4  http://www.rponline.de/public/article 
/aktuelles/ politik/deutschland/473589 
(Afghanin die treppe heruntergestossen) 

polis saldırganlara bir buçuk saat kadar 
müdahale etmemiştir.  

Berlin yakınlarındaki Bernau kasaba-
sında yaşayan dönerci Hasan Keklik (21) 
yabancı düşmanı neonaziler tarafından 
"Yabancı olman, dayak yemene yeter" 
denilerek hastanelik olana kadar dövül-
müştür. 5 

Mausbach'da arkadaşını ziyarete gi-
den Barış Selalmaz (17) bir grup aşırı 
sağcı Alman gencinin saldırısına uğramış-
tır. Başından ve belinden ağır yaralanan 
genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştır.  

Almanya'nın doğusunda bulunan 
Frankfurt (Oder) kentinde bir Türk dö-
nerci saldırıya ve ırkçı hakarete uğramış-
tır. İsmi açıklanmayan 34 yaşındaki Türk, 
işyerinin önünde müşterilere sataşan üç 
kişiyi uyarmış, bu sırada alkollü olduğu 
belirtilen kişilerden biri dönerciyi yum-
ruklamaya başlamıştır. Aynı zamanda 
saldırganın yanında bulunan diğer kişiler 
de hakaret etmiş, tekrar gelip dükkânı 
ateşe vereceklerini söylemişlerdir. Kısa bir 
süre sonra ise altı kişilik bir grup dönerci 
dükkânının önüne gelmiş, olay polisin 
devreye girmesiyle daha fazla büyümeden 
önlenmiş ve bir kişi gözaltına alınmıştır. 

Thüringen Eyaleti'ndeki Bad Sulza 
kentinde ise kimliği belirlenemeyen iki 
kişi döner satılan Asya Büfesi'ne yanıcı 
madde atmıştır. Maddi hasarın meydana 

                                                 
5  http://www.hurriyet.de/?navi=nazi& ban-

ner=0 
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geldiği büfenin camına aşırı sağcı slogan-
ların yazılı olduğu bildiriler yapıştırılmış 
ve gamalı haç işaretleri çizilmiştir. Aynı 
kentte başka bir Asya Büfesi'nin camları 
kırılmıştır.  

Berlin'de döner büfesi işleten Reşit 
Özer, aşırı sağcıların saldırılarına iki yıl 
dayanabilmiş ve dükkânını kapatmıştır. 
Özer, Berlin'in doğusundaki Lichtenberg 
semtinde bulunan döner büfesinde dört 
kez kendisinin, bir kez de çalışanının aşırı 
sağcıların saldırısına uğradığını belirtmiş-
tir.  

 

Ayrımcılık – İslamofobya 
Berlin Senatosu’nun Göç ve Uyum 

Sorumlusu Günter Piening’e göre başör-
tüsü tartışmasında Almanya’da üç genel 
tutum hakimdir. Güney Almanya, öğret-
menlerin başörtüsüyle derse girmesini 
yasaklamaktadır. Berlin ve ona yakın bir 
çizgi izleyen Schleswig-Holstein, tüm dini 
cemaatlere eşit muameleyi ilke edinen bir 
çizgi izlemeye çalışmaktadır. Bir de başör-
tüsü yasağını okulların kendi takdir yetki-
sine bırakan ve yukarıda sayılan eyaletle-
rin dışında kalan tüm eyaletlerin izlediği 
uygulama vardır.6 

Frankfurt kentinde hakimin, koca-
sından dayak yiyen Faslı kadının boşanma 
davasını Kuran'ı gerekçe göstererek hız-
landırmayı reddetmesi, medyanın 
İslamofobya kışkırtmasına neden olmuş-

                                                 
6  http://www.qantara.de/webcom/show 

_article.php/_c-677/_nr-7/_p-1/i.html 

tur. Der Spiegel dergisi kapağında "Mek-
ke Almanya-Sessiz İslamlaşma" başlığını 
kullanırken, haber başlığı için "Şeriat 
kanunlarıyla mı yönetiliyoruz?"7 manşetini 
atmıştır. Der Spiegel kapakta kullandığı 
kolajda da karanlığı simgeleyen siyah 
zemin üzerine yerleştirilmiş başkent Ber-
lin'deki ünlü Brandenburg Kapısı'nın 
resmine yer vermiş, resmin sağ üst köşe-
sine ay yıldız fotoğrafı koymuştur.  

Ekim ayında Frankfurt’ta aşırı sağcı-
lar, yapılacak camii inşaatına karşı pro-
testo gösterisi yapmıştır. Yaklaşık 200 kişi 
“Almanya’nın İslamlaşmasına hayır” slo-
ganlarıyla yürümüşlerdir. 8   

Duesseldorf Mahkemesi Nordrhein-
westfälischen Lisesi’nde Türk asılı Müs-
lüman bir sosyal pedagogun okulda bas-
ket şapkası takmasını yasaklamıştır. Avu-
kat Peter Voigt başörtüsü yasağından 
sonra müvekkilinin şapka taktığını, şapka-
nın nötr olduğunu, hiçbir sembolü ifade 
etmediğini söylemiştir.9 

Almanya'nın en önemli yayın kuru-
luşlarında çalışan 17 gazeteci hakkında 
CIA'in gizli işkence uçaklarıyla ilgili ha-
ber yaptıkları için soruşturma başlatılmış-
tır. Soruşturma kapsamında Almanya'nın 
ARD televizyonu, Die Welt, Der Spiegel, 

                                                 
7  http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/0,1518, 

473658,00.html 
8  http://www.islamophobiawatch.com/ 

islamophobia-watch/category/germany 
9  http://www.focus.de/politik/deutschland/ 

urteil_aid_64998.html, 
http://www.opferperspektive.de/ 
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Süddeutsche Zeitung, Die Zeit ve Die 
Welt'in muhabir ve editörleri yer almak-
tadır. Hakkında soruşturma başlatılan 
haftalık haber dergisi Der Spiegel'in baş 
editörü Stefan Aust, soruşturmanın basın 
özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu 
söyleyerek bununla ilgili hukuki adım atıl-
ması çağrısında bulunmuştur. Gazetecile-
rin hapse girmesiyle sonuçlanması ihtimali 
olan soruşturmaya, Alman hükümetinin 
CIA'in gizli uçuşlarıyla bağlantılı olduğu 
yönündeki haberlerin yol açtığı belirtil-
mektedir. CIA'in gözaltına aldığı esirleri 
işkence ve kötü muamelenin yaygın oldu-
ğu ülkelere naklederken Alman toprakla-
rını da kullandığı bilinmektedir. 10   

 
Özgürlüklerin Kısıtlanması 
Almanya Federal İçişleri Bakanlığı 

internet üzerinden elektronik postaların 
takibi, telefon görüşmelerinin dinlenmesi 
ve bunların altı ay boyunca kaydedilmesi 
gibi konuları içeren bir yasa tasarısı hazır-
lamıştır. Tasarı; milletvekilleri, kilise tem-
silcileri ve savunma avukatları gibi bazı 
grupların hariç tutularak, ülkedeki diğer 
bütün insanların iletişim araçlarının gizli-

                                                 
10  http://www.heise.de/newsticker/meldung 

/93791 (Sorgen um die Pressefreiheit in 
Deutschland),  
http://www.haksozhaber.net/news_detail.ph
p?id=1752 Gazetecilere işkence uçağı sor-
gulaması–03.08.2007, 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0
,1518,517232,00.html 

ce takip edilmesini öngörmektedir.11 Yasa 
tasarısını Berlin'de 15 bin kadar kişi "Özel 
hayattan elinizi çekin" sloganlarıyla pro-
testo etmiştir. 12  Özellikle hukukçular, 
tasarının federal meclisten geçmesi duru-
munda "özel hayatın gizliliği" prensibinin 
büyük yara alacağına dikkat çekmiştir. 
Karlsruhe şehrinde bulunan Federal Ana-
yasa Mahkemesi Başkanı Hans-Jürgen 
Papier tasarının yasalaşması halinde ken-
dilerine başvuru yolunun açık olduğunu 
söylemiştir. Papier, Deuschlandfunk 13 
Radyosuna verdiği demeçte, bu konuda 
Avrupa Birliği nezdinde girişimde bulu-
nulabileceğini vurgulamıştır.14  

                                                 
11  So stimmten die Bundestagsabgeordneten 

ab-
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,
516518,00.html,"Ein Schritt in Richtung 
Überwachung"http://www.spiegel.de/netzw
elt/web/0,1518,515081,00.html 

12  Bürgerrechtler demonstrieren gegen 
Schnüffel-Staat-
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,
515693,00.html, 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/9
8747 

13  "Ein Überfall, der demokratisch nicht 
legitimiert 
ist"http://www.dradio.de/dkultur/sendunge
n/interview/655863/ 

14  Telekulak Almanları gerdi 
http://www.eurozaman.com/euro/detaylar.d
o?load=detay&link=18609 “Der 
Speicherwahn führt in den 
Überwachungsstaat" 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,
517575,00.html, 



 

2007 Dünya İnsan Hakları Raporu  31 

Almanya’da elektronik pasaport uy-
gulaması yürürlüğe girmiştir. Yeni düzen-
lenecek bütün Alman pasaportlarında 
pasaport sahibinin biyometrik fotoğrafının 
yanı sıra parmak izinin kayıtlı olduğu 
küçük bir çip de yer alacaktır. Hükümet 
yetkilileri bu uygulamanın güvenlik ge-
rekçesiyle başlatıldığını ve vatandaşlara ait 
verilerin titizlikle korunacağını duyur-
muştur. Almanya Yeşiller Partisi’nden 
Hans Christian Ströbele ve Berlin Eyale-
ti’nin kişisel bilgilerin korunmasından 
sorumlu temsilcisi Alexander Dix elektro-
nik pasaportun oluşturduğu risklere tepki 
göstermişlerdir. Avrupa Birliği’nin konu-
ya ilişkin yönergesine göre bütün Avrupa 
Birliği ülkeleri en geç 2009 yılı Haziran 
ayına kadar elektronik pasaport uygula-
masını başlatmak zorundadır. 15 

Almanya’da Mart ayında yeni göç ya-
sası kabul edilmiştir. Yeni yasada aile 
birleşimi kapsamında Almanya'ya getirile-
cek yabancı eşlerin asgari yaşının 18 ol-
ması ve gelecek kişilerin az düzeyde Al-
manca öğrenmeleri şart koşulmuştur. 
Almanya Federal İçişleri Bakanı 
Wolfgang Schauble, Almanya'da doğup 
büyüyen Türk gençlerinin yaklaşık yarısı-
nın Türkiye'den eş seçtiğini  ve uyum 
probleminin bundan kaynaklandığını 
savunmuştur. Bakana göre hiç Almanca 

                                                 
15  Almanya’da yürürlüğe giren elektronik 

pasaport uygulaması Avrupa’da bir ilk. 
http://www.gurbetport.com/site/modules.ph
p?name=News&file=articleNew&sid= 
14911&flag=haberDevam 

konuşulmaması uyum için zorluklar oluş-
turmaktadır. Schauble'a göre görücü usu-
lü evlilik, "uyumu" güçleştirip, çıkmaza 
sokmuştur. Bu nedenle de Bakan 
Schauble, mümkün olduğunca "görücü 
usulü evliliğin" önüne set çekerek, özel-
likle Türkler'in uyumuna destek vermeyi 
hedeflediğini iddia etmiştir. Göç yasasın-
daki değişikliklere bazı dernek ve kuru-
luşların sert tepki göstermesine ve 21 ayrı 
yabancı derneğin, Başbakan Angela 
Merkel'e açık bir mektup göndermelerine 
neden olmuştur. 16 

Balıkesir eski milletvekili Turhan 
Çömez’in Almanya’da yaptığı görüşmeler 
sırasında Gelsenkirchen kentinde yaşayan 
Ayşe Yaman adlı Türk kökenli anne elin-
den alınan çocuğu için yardım istemiş, 
böylelikle Almanya’da göçmenlerin yaşa-
dığı başka bir sıkıntıya dikkat çekilmiştir. 
Yaşadığı zor durum ve stres nedeni ile 
sadece bir kez kızını döven anne, 
Osnabrück Gençlik Dairesi tarafından 
çocuğundan ayırılmıştır. Kızını geri almak 
için başlattığı bütün hukuki süreç aleyhine 
işleyen anne Ayşe Yalman, çocuğunun 
Katolik koruyucu aileye verildiğini ve 9 
aydır kendisiyle görüştürülmediğini söyle-
miştir. Alınan bilgilere göre Alman Genç-
lik Dairesinin elinde 3 bine yakın Türkiye 
kökenli çocuk bulunmaktadır. Gençlik 
Daireleri Almanya’nın yeni asimilasyon 

                                                 
16  http://www.haber7.com/haber.php?haber 

_id=230592 
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politikası hakkında soru işaretleri oluştur-
maktadır.17 

 

 

 
 
 

 
  
 
FRANSA 

 
 
 
 

 

Göçmen Sorunları 
Fransa geçen yıl göçmenlerle ilgili 

büyük yankılar uyandıran olaylara sahne 
olmuştu. Yaşanan olayların ardından ne 
yazık ki bu yıl içerisinde göçmen sorunla-
rının çözüme kavuştuğu gözleneme-
mektedir. Çözüm noktasında gereken 
adımların atılmaması bir yana göçmenlere 
yönelik baskılar artmış; hükümet temel 
hakları dahi ihlal ederek uyguladığı baskı 

                                                 
17  http://www.haber7.com/haber.php?haber 

_id=284861, 
http://www.postgazetesi.com/c/ho.asp?id=7
489 

politikası ile göçmenleri sindirmeye çalış-
mıştır. 

Hükümetin yabancı göçmenlerin aile 
birleşiminde DNA testlerini gündeme 
getirmesi polemik konusu olmuştur. Üs-
telik yaklaşık 1000 Euro olduğu söylenen 
DNA testlerinin göçmen adayı tarafından 
ödenmesi gerekeceği de belirtilmiştir. 
DNA testlerinin gündeme getirilmesi sol 
partiler, uluslararası insan hakları kuru-
luşları ve bilimadamları tarafından eleşti-
rilmiştir.18 

Ülkede bu sene göçmen yasa tasarısı 
kabul edilmiştir. Kabul edilen tasarı aile 
birleşmesi dolayısıyla ülkeye gelecek göç-
menlerin yaşadıkları ülkelerdeki Fransız 
temsilciliklerinde dil ve uyum sınavından 
geçmelerini öngörmektedir. Yine tasarıya 
göre göçmenler, ailelerini Fransa'ya geti-
rebilmek için asgari ücretten yaklaşık 1.5 
misli daha fazla aylık kazanca sahip oldu-
ğunu ve gelecek aile bireyleri için gerekli 
büyüklükte bir konutta oturduğunu ka-
nıtlamak zorunda kalacaktır. Tasarıya 
göre ülkeye gelecek aile bireyleri "uyum 
sözleşmesi" adı altında bir belgeye imza 
atacaklar ve ülkeye yeteri kadar uyum 
göstermemeleri halinde devlet tarafından 
kendilerine verilen "aile yardımı" kesile-
cektir. Yeni tasarı yeni gelecek göçmenler 
için Fransa'ya gelmeden önce yine dil ve 
uyum kursları verilmesini öngörmektedir. 
Tasarıya göre aile birleşmesi için başvuran 

                                                 
18  http://www.ntvmsnbc.com/news/ 

420261.asp 



 

2007 Dünya İnsan Hakları Raporu  33 

kişi için bekleme süresi 12 aydan 18 aya 
çıkarılmıştır.19 

 

İslam’a ve Müslümanlara Saldırılar 
Fransa’nın kuzeyinde bulunan Arras 

bölgesindeki ülkenin en büyük askerî 
mezarlıklarından birinde yer alan ellinin 
üzerinde Müslüman mezarlığına ırkçı 
gruplar tarafından saldırı düzenlenmiş ve 
mezarlar üzerine Nazi sloganları ve sem-
bolleri çizilmiştir. 1. Dünya Savaşı sıra-
sında Fransa; Cezayir ve Tunus’tan top-
lanan Müslüman askerleri de savaştığı 
cephelere göndermişti. Fransa’nın sömür-
gesi olan bu ülkelerden cepheye gönderi-
len 600 bin kadar askerden 78 bini öl-
müştü. 20  Ülkedeki askerî mezarlıklarda 
bulunan Müslümanlara ait mezarların 
ekseriyeti 1. Dünya Savaşı’nda ölen bu 
askerlere aittir. 

Öte yandan Paris Asliye Ceza Mah-
kemesi, Fransa’nın haftalık politik hiciv 
dergisi Charlie Hebdo’ya karşı açılan 
tartışmalı Hz. Muhammed karikatürleri 
davasında beraat kararı vermiştir. Mah-
keme davaya neden olan karikatürlerin 
Müslümanlara hakaret anlamına gelme-
diğini belirterek, karikatürlerin yayım-

                                                 
19  http://www.cnnturk.com/DUNYA/haber 

_detay.asp?PID=319&HID=1&haberID 
=396056 

20  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/ 
6573669.stm 

lanmasının ifade özgürlüğü kapsamına 
girdiği sonucuna varmıştır.21 

Avrupa ve ABD’de yaşayan Müslü-
manlara yönelik önyargının hızla artmakta 
olduğu kamuoyu yoklamaları ve araştır-
malarla da doğrulanmaktadır. 22  Bu ön-
yargı beraberinde Avrupa’nın İslamlaş-
ması ya da Araplaşması endişelerini de 
taşımaktadır. Bu tip düşüncelerin bir 
sonucu olarak Fransa, kriterlerine uygun 
Müslüman din adamı yetiştirmek üzere 
harekete geçmiştir. Üniversitelerin dini 
eğitim verme isteği, Laiklik Yasası’na 
aykırı olduğu gerekçesiyle geri çevrilmiş, 
bunun üzerine Paris'teki Katolik Ensti-
tüsü, Müslüman din adamlarının da eğiti-
mini üstlenmiştir. Ülkedeki kimi dini 
örgütler bu işbirliğini eleştirmekte ve bu 
uygulamanın sonuç vermeyeceğini savun-
maktadır.23 

 
Çocuk İstismarı 
Ekim ayında Çad ve Sudan’ın ara-

sında sorunlu bölge olan Darfur sınırında 
103 çocuğun tedavi bahanesiyle Fransa’ya 
kaçırılması girişimiyle ilgili soruşturma 
sonuçlanmıştır. Tutuklanan 9 Fransızın 
“çocuk kaçırmak” ve “dolandırıcılık” ile 
suçlandığı bildirilmiştir. Çocuklardan 
bazılarının, evlat edinmek isteyen Fransız 
                                                 
21  http://www.ntvmsnbc.com/news/ 

403466.asp 
22  Harris Interactiv şirketinin araştırma sonu-

cudur. 
23  http://www.cnnturk.com/DUNYA/haber 

_detay.asp?PID=319&HID=1&haberID 
=395321 
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ailelere, bazılarının ise organ mafyasına 
satıldığı ileri sürülmektedir. Bu skandal 
başta Çad olmak üzere Afrika’da birçok 
ülke halkı tarafından protesto edilmiştir.24 

Maalesef 2007 yılında çocuklara yö-
nelik suçlar sadece bu üzücü olayla sınırlı 
değildir. Fransız polisi Ekim ayı içerisin-
de 300’ün üzerinde çocuk pornografisi 
ticareti yapan şüpheliyi gözaltına almıştır. 
Aralarında işçi, öğretmen, asker ve şirket 
yöneticisi gibi değişik meslek ve yaş grup-
larından kişilerin de bulunduğu belirtilen 
şahıslardan birçoğunun suçunu itiraf etti-
ği bildirilmiştir.25 

 
Cezaevlerinin Durumu ve  
Bireysel Silahlanma 
Avrupa Konseyi’ne bağlı İşkence ve 

Kötü Muameleyi Önleme Komitesi, 
Fransa’ya cezaevlerinin durumu konu-
sunda kötü not vermiştir. Komite, ülke-
deki cezaevlerinde özellikle psikiyatri 
alanında mahkumlara gerekli tıbbî deste-
ğin verilmediğini savunmaktadır. Hazır-
lanan raporda psikiyatrik sorunları olan 
mahkumların sağlık durumunun insan 
onuruyla bağdaşmadığı belirtilmiştir. 
Hasta mahkumların hastanede tedavi 
edilmek yerine, hücrede tecrit edildiği 
ifadesi de raporda yer almıştır. Bunların 
yanısıra Fransa’daki cezaevlerinin çok 

                                                 
24  http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/ 

7070882.stm 
25  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/ 

7040839.stm 

kalabalık olduğu da vurgulanan hususlar 
arasındadır. 

İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan 
bir araştırmaya göre dünyadaki silahların 
4’de 3’ü bireysel silahlanma için kullanıl-
makta, siviller dünyadaki polis ve asker-
lerden çok daha fazla silahlanmaktadır. 
Yapılan araştırmada en çok bireysel sila-
hın bulunduğu ülkeler arasında Fransa 
üst sıralarda yer almaktadır.26 

  
 

                                                 
26  http://www.ntvmsnbc.com/news/ 

418589.asp 
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YUNANİSTAN 

 
 
 
 

 

Göçmen Politikaları ve  
Göçmenlerin Durumu 
Avrupa Parlamentosu’na sunulan ra-

porda27 Yunanistan’a yönelik kaçak göç-
men politikası ile ilgili ağır suçlamalar 
göze çarpmaktadır. İfadelere göre Yunan 
polisi, Yunan adalarına yasadışı yollardan 
giren göçmenleri yıldırmak amacıyla tüy-
ler ürpertici yöntemlere başvurmaktadır; 

• Göçmenlerin kurşuna dizilir gibi göz-
leri bağlanmakta ve havaya ateş ederek 
temsili infazlar gerçekleştirilmektedir.  

• Göçmenlerin kafaları nefessiz kalana 
dek su dolu kovaya batırılmaktadır.  

• Sopa ile dövülen bazı göçmenlerin 
kaburgaları kırılmaktadır.  

• Polis, göçmen kayıklarını devirmekte, 

                                                 
27  “Acı Ama Gerçek” isimli rapor. 

bazen de göçmenler, Türk kıyılarına 
yakın bir yerde ya da ıssız bir ada ya-
kınlarında denize atılmaktadır. 

• Ayrıca rapora göre Yunanistan’daki 
göçmen kamplarında da yaşam koşul-
ları insanlık dışı boyutlara ulaşmış du-
rumdadır. 
Eylül ayında da Çanakkale’nin Ayva-

cık ilçesinde 4’ü çocuk 11 Afganistan 
uyruklu kaçak göçmen, denizde boğulma 
tehlikesi geçirdikleri sırada Türk sahil 
güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış; 
kaçakların Yunanlılar tarafından şişme 
botla denize bırakıldıkları öğrenilmiştir.28 

Diğer yandan AB üyesi 25 ülkede ya-
şayan 21 milyon kadar göçmenin enteg-
rasyonuna dair hükümet politikalarının 
irdelendiği AB destekli bir araştırmaya 
göre göçmenlerin yerleşebilmesi, uyum 
sağlayabilmesi ve hayat standartlarını 
ortalama seviyeye yükseltebilmesinde 
Yunanistan listenin son sıralarında yer 
almaktadır. Yunanistan ile beraber AB 
üyesi Doğu Avrupa ülkeleri de, göçmen-
lere siyasette tanınan hakların yetersiz 
olması nedeniyle listenin aynı sıralarında 
yer almaktadır.29 

 

Basın Hak ve Özgürlüğü 
Yunanistan Parlamentosu’nun 19 

Temmuz’da onayladığı yeni lisans yasa-
sında, özel radyoların programlarının 
                                                 
28  http://www.ntvmsnbc.com/news/ 

421377.asp 
29  http://www.ntvmsnbc.com/news/ 

423004.asp 
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Yunanca ağırlıklı olması, radyo istasyonla-
rının en az 60 bin Euro tutarında yatırım 
yapmış olmaları, 24 saat yayın yapmaları 
ve en az 5 kişiyi istihdam etmeleri gerek-
tiği gibi maddeler yer almıştır. Yasanın 
özellikle istihdam konusu ve programların 
Yunanca ağırlıklı olmasıyla ilgili maddele-
rine Gümülcine ve İskeçe’de Türkçe ya-
yın yapan radyoların uyum sağlamasında, 
bugünkü koşullarda aşılması mümkün 
olmayan sıkıntılar doğmasının söz konusu 
olduğu görülmektedir. Öte yandan Ulus-
lararası Basın Enstitüsü IPI, yeni yasanın 
azınlık yayın kuruluşlarını ve azınlık üye-
lerinin haber alma olanaklarını olumsuz 
etkileyeceğine dikkati çekmiş ve Yunanis-
tan’a azınlık haklarına ilişkin uluslararası 
yükümlülüklerini hatırlatmıştır. 

Ülkede basın-yayın çalışanları Mayıs 
ayında Atina Gazeteciler Sendikası’nın 
çağrısı üzerine genel greve gitmiştir. Sen-
dika, sosyal sigorta fonlarının kötü yöne-
tildiğini savunmuş ve Yunan basını sosyal 
sigorta fonlarına aracı kurumlar aracılığıy-
la yüksek fiyattan devlet tahvilleri satıldı-
ğını, yetkili makamların ise müdahale 
etmediğini iddia etmiştir.30 

 

Polis Şiddeti 
Yunanistan’da Haziran ayı içerisinde 

bir polisin gözaltındaki iki Arnavut genci 
dövdüğünü ve şüphelileri birbirlerine 

                                                 
30  http://www.cnnturk.com/DUNYA/ ha-

ber_detay.asp?PID=319&HID= 
1&haberID=343898 

tokat atmaya zorladığını gösteren görün-
tüler ülkede büyük tepki çekmiştir. Bu 
olaydan birkaç hafta sonra bu kez de Yu-
nan Alfa televizyonu, Asyalı bir göçmenin 
dövüldüğü görüntüleri yayınlamıştır. 
Atina'da bir karakolda tutulan gencin 
neden dövüldüğü ise tesbit edilememiştir. 
İnsan hakları örgütleri daha önceki yıllar-
da da Yunan polisini ülkedeki göçmenlere 
kötü davranmakla suçlamıştı.31 

 

Kapkaç ve Yolsuzluk 
AB ülkelerinde yapılan suç, güvenlik 

ve emniyet araştırmasında 32  kapkaç ve 
yolsuzlukta Yunanistan ilk sırada yer 
almıştır. Yapılan araştırmada alkol tüketi-
miyle şiddet arasında doğrudan bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştır-
mada Avrupa'da yaşayan göçmenlerin 
nefret suçlarına (ırkçı saldırılar) hedef 
olma oranı yüzde 10 olarak tespit edilmiş-
tir. Kendilerini dinlerine bağlı olarak ta-
nımlayan göçmenler arasında ise bu ora-
nın yüzde 12'ye çıktığı belirtilmiştir. 

 
 

                                                 
31  http://www.ntvmsnbc.com/news/ 

411445.asp 
32  BM desteğiyle Gallup Avrupa tarafından 

yapılan araştırma. 
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İSPANYA 

 
 
 
 

 

Görüşmeler… Saldırılar… ETA 
İspanya’da hükümet, ETA ile görüş-

meler yaptığı gerekçesiyle tepki çekmekte-
dir. ETA örgütünün 2006 Aralık ayında 
2 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla 
ateşkesi bozması sonucu bu konudaki 
tepkiler başgöstermeye başlamıştı. İspanya 
Başbakanı Zapatero, saldırının ardından 
ETA ile diyalog sürecini askıya almış ve 
İspanya halkından özür dilemişti. Şubat 
ayında binlerce İspanyol, Madrid’de dü-
zenledikleri gösteride hükümeti hedef 
almış ve ETA ile barış görüşmelerinin 
kesilmesini istemiştir.33 

 
İnanç Özgürlüğü ve İnanca Saygı 
Avrupa'daki Müslüman öğrencilerin 

eğitim hayatı, inançları gereği dile getir-

                                                 
33  http://www.ntvmsnbc.com/news/ 

399039.asp 

dikleri talepler sebebiyle tartışılmaktadır. 
Bu konuda İspanya’da bu yıl özellikle 9 
yaşındaki Faslı Şeyma Saydani gündem 
konusu olmuştur. Şeyma, Katolonya böl-
gesindeki okuluna türbanıyla gittiği için 
uzaklaştırma cezası almış, yerel hükümet 
yetkilileri "Şeyma'nın eğitim hakkı ku-
rumsal ilkelerin önünde gelir" kararını 
vererek 9 yaşındaki kızın okuluna dönme-
sine karar vermiştir. 

Şeyma okula dönmüş ancak tartışma-
lar dinmemiştir. Sosyalist Başbakan Jose 
Luis Rodriguez Zapatero'nun hükümeti 
devlet okullarında türban uygulamasına 
karşıdır, ayrıca Muhalefet de türbanın 
Fransa'da olduğu gibi yasal düzenlemeyle 
yasaklanması görüşündedir.34 

Öte yandan İspanya'da Mart ayında 
gösterime giren 'Teresa, İsa'nın vücudu' 
adlı filmde kullanılan film afişleri ve film-
deki bazı sahneler ile Extremadura Özerk 
Yönetimi Kültür Kurulu'nca yayımlanan 
bir katalogda; Hz. İsa'yı sembolize eden 
bir fotoğraf Katolik kilisesinin tepkisini 
çekmiş; İspanya'daki Katolik kilisesinin 
en üst düzey temsilcisi olan Piskoposlar 
Konferansı, Katolik inancına, imajına ve 
işaretlerine saygı gösterilmesini talep et-
miştir.35 

                                                 
34  http://www.cnnturk.com/DUNYA/ ha-

ber_detay.asp?PID=319&HID=1 
&haberID=396596 

35  http://www.cnnturk.com/DUNYA/ ha-
ber_detay.asp?PID=319&HID 
=1&haber ID=316629 
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Ötenazi Tartışmaları 
İspanya'nın güneyindeki Granada 

kentinde 10 yıldır felç nedeniyle yatalak 
durumda olan 51 yaşındaki bir kadının 
solunum cihazının yasal izinle kapatılarak 
ölüme terk edilmesi ötanazi tartışmalarını 
yeniden başlatmıştır. Ötanazinin yasadışı 
olduğu ve ölüme yardımcı olana yedi aya 
kadar hapis cezasının verildiği İspanya'da, 
“tedaviyi reddetme hakkı” adı altında, 
hastanın kendi yaşamına son vermesine 
yasal olanak sağlanmaktadır. İspanya'da 
geçmişte makineye bağlı olarak yaşayan ve 
ötanazi talepleri reddedilen iki kişi, farklı 
tarihlerde, farklı yöntemlerle arkadaşları-
nın veya bazı sivil toplum örgütlerinin 
yardımıyla yaşamına son vermiş, bu ölüm-
ler ülkede önemli tartışmalara yol aç-
mıştı.36 

 

Madrid Saldırıları Zanlıları 
İspanya'nın başkenti Madrid'de 11 

Mart 2004'te düzenlenen ve 192 kişinin 
ölümüne yol açan terör saldırılarıyla ilgili 
yargılanan 29 sanıktan 16'sı savcılığın 
suçlamalarının “adil” olmadığı gerekçe-
siyle Mayıs ayında açlık grevine başlamış-
tır. Davanın görüldüğü Ulusal Mahke-
me'nin başkanı Javier Gomez Bermudez 
sanıkların açlık grevi yapmalarının "kasten 

                                                 
36  http://www.cnnturk.com/DUNYA 

/haber_detay.asp?PID=319&HID=1 
&haberID=315927 

ve kendi rızaları ile alınmış bir karar" 
olduğunu belirtmiştir.37 

 
 

                                                 
37  http://www.cnnturk.com/DUNYA/ haber 

_detay.asp?PID=319&HID=1&haberID
=348347 
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HOLLANDA 

 
 
 
 

 

Hollanda’da 2007 yılı, insan hakları 
açısından devlet politikalarında aşırılıkla-
rın yerini nispeten daha makul bir çizgiye 
bıraktığı yıl olmuştur. 2006 yılının sonla-
rında hükümet dağılmış ve erken seçim-
lere gidilmişti. Seçim döneminde hemen 
hemen bütün partiler göçmenlik ve enteg-
rasyon gibi toplumu ayrıştırıcı konulara 
değinmek yerine, daha çok ekonomik ve 
sosyal konularla ilgilenmiştir. Seçim son-
rasında tek başına hükümet kurmaya 
yetecek bir çoğunluğa hiçbir partinin 
erişememesi sonrasında başlatılan koalis-
yon çalışmaları sırasında, kilit noktayı, 
ülkede 30 bin civarında bulunan "yasadışı 
göçmenler" konusu oluşturmuştur. Hatta 
bu konumdaki göçmenlere af getirilmesi 
üzerinde uzlaşılamaması hükümetin ku-
rulmasını aylarca geciktirmiştir.  

Bir önceki hükümet döneminde ya-
bancılara ve Müslümanlara karşı şahin 
politikalar geliştirilerek yıllar içerisinde 
verilen birçok hak geri alınmış, ülke özel-
likle de Müslümanlar için yaşanılması güç 
bir hale gelmişti. Hükümet politikası 
olarak Müslümanlara karşı bu tutum 
nispeten yumuşasa da, İslami değerler ve 
Müslümanlar hakkında sarf edilen haka-
retler ve tahrik edici sözler karşısında 
yasal mücadele yoluna başvurulduğunda, 
mahkemelerin sözde düşünce özgürlü-
ğünü dini değerlere önceleyen kararlar 
alması nedeniyle bir sonuç alınamamakta-
dır. Diğer alanlardaki temel problemler; 
eğitim ve çalışma alanında karşılaşılan 
ayrımcılık, göçmenlerin yasal haklarının 
verilmemesi veya ellerinden alınması ve 
ülkenin ABD işgallerine verdiği destek 
olarak sınıflandırılabilmektedir.  

 

Göçmenlerin Çifte Vatandaşlık  
Hakkının Geri Alınması  
Hükümet, Ekim ayında yabancıların 

sahip olduğu çifte vatandaşlık hakkını 
elinden alan bazı düzenlemeler getirece-
ğini açıklamıştır. Buna göre Hollanda'da 
doğup büyüdüğü için doğrudan vatandaş-
lık hakkına sahip olan yabancı kökenlile-
rin çocukları 18 yaşına geldiğinde, ya 
ebeveynlerinin ülkesinin ya da Hollanda'-
nın vatandaşlık hakkını tercih etmek zo-
runda kalacaklar, çifte pasaport taşıma 
hakları olmayacaktır. Ayrıca Hollanda 
vatandaşlığı almak için başvuran yabancı-
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lardan kendi ülkelerinin vatandaşlığından 
çıkmaları istenecektir. Ocak ayında Ba-
kanlar Kurulu’nda görüşülmesi beklenen 
düzenlemenin 2008'in ortalarına doğru 
yasalaşması halinde çoğunluğunu Türkle-
rin ve Faslıların oluşturduğu bir milyona 
yakın göçmeni etkilenmesi beklenmekte-
dir.38 

 
Türk Vatandaşlarına Yönelik  
Çifte Standart 
Hollanda, ülkeye gelen yabancılardan 

aldığı oturum harcına yüzde 800 oranında 
zam yapmıştır. Türk vatandaşı olan ya-
bancılar da bu yüksek harcı ödemek zo-
runda kalmıştır. Avrupa Birliği Komis-
yonu’nun; “zam uygulamasının Türk 
vatandaşlarının 1/80 OKK'dan kaynakla-
nan haklarını engellediğini” ifade ederek 
hükümeti uyarmasına rağmen uygulama 
devam etmiştir. Türkler İçin Danışma 
Kurulu (IOT) isimli sivil toplum örgütü 
bu uygulama aleyhine Avrupa Adalet 
Divanı’na başvurmuştur.  

Türk vatandaşı olan yabancıların ya-
şadığı diğer bir ihlal ise 1 Ocak 2007'de 
yürürlüğe giren Genel Uyum Yasası gere-
ğince, uyum kursu ve sınavına katılma 
mecburiyetidir. Türkiye ve AB Ortaklık 
Anlaşması nedeniyle bu yasanın Türklere 
uygulanamayacağı belirtilmektedir.39  

                                                 
38   http://www.zamanhollanda.nl/haberdetay. 

asp?id=976  
39  http://www.gurbetport.com/site/modules. 

php?name=News&file=articleNew&sid 
=14277&flag=haberDevam  

Göçmenlerin Uyum Kursuna  
Katılma Zorunluluğu  
Ocak 2007'den itibaren 1960 yılın-

dan sonra ülkeye gelen 16 ila 65 yaş ara-
sındaki bütün göçmenlerin 3 yıl sürecek 
olan uyum kursuna katılmaları mecburi 
kılınmıştır. Ayrıca 1600 Avro tutan kurs 
ücretini de kursiyerler karşılamak zorun-
dadır. Yasaya göre Hollandaca dil dersi 
ağırlıklı toplumsal uyum ve dil kurslarını 
takip etmek zorunda olan ülkedeki bütün 
yabancılar, 3 yıl içerisinde kursu tamam-
layamadıkları taktirde belediyeler tarafın-
dan bazı maddî yaptırımlarla karşı karşıya 
kalacaktır.40  

 

Zorunlu Dil Sınavı  
Hollanda'ya aile birleşimi çerçeve-

sinde sürekli yerleşmek üzere, aralarında 
Türkiye'nin de bulunduğu Batılı olmayan 
ülkelerden gelecek yabancılar için, kendi 
ülkelerinde girmek zorunda oldukları 
Hollandaca dilbilgisi sınavlarının 15 Mart 
2008'den itibaren daha da zorlaştırılacağı, 
Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı tara-
fından Aralık ayında açıklanmıştır. Başa-
rılı olunamadığı takdirde yeniden sınava 
girme hakkı tanınmasına rağmen, her 
seferinde harç parası yeniden ödenmek 
zorundadır.41 

                                                 
40   http://www.zaman.com.tr/webapp-

tr/haber.do?haberno=483517 
41   http://www.gurbetport.com/site/modules. 

php?name=News&file=articleNew&sid=
15238&flag=haberDevam 
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Yaşlı Göçmenlere Yönelik  
Sınırlamanın Kalkması  
Hollanda'da sosyal ödenek alan 57,5 

yaş ve üstü göçmenlerin ülke dışında geçi-
rebildikleri tatil süresinin 13 haftadan 4 
haftaya indirilmesi kararı askıya alınmıştır. 
Önceki karara göre ödenek alan yaşlılar 
sadece 4 hafta ücretli izin hakkına sahipti-
ler. Şimdi ise 13 hafta süreyle yurtdışında 
kalabileceklerdir.42 

 
Göçmenlerin İş Yaşamındaki Yeri  
Merkezi İstatistik Dairesi'nin (CBS) 

ülkedeki işsizlik oranları hakkında yaptığı 
açıklamaya göre, yabancı kökenliler ara-
sındaki işsizlik oranı, yerli halka göre üç 
kat daha fazladır. Buna göre yabancı kö-
kenliler arasındaki işsizlik oranı yüzde 
15,5, yerliler arasındaki oran ise 4,3'dür.43 
Hollanda toplumundaki yabancıların 
oranına göre, işletmelerde her 6 personel-
den birisinin yabancı olması gerekmekte-
dir; ancak ticarî ve resmî kuruluşların 
yüzde 81'inde bu oran oldukça düşüktür. 
Bu kuruluşların yüzde 13'ünde hiçbir 
yabancı personel bulunmamaktadır.44 Bu 
durumun nedenleri arasında eğitim dü-
zeylerinin düşük oluşu ve işverenlerin 
yabancılara karşı önyargılı olmaları göste-
rilmektedir.  

                                                 
42    http://www.gurbetport.com/site/modules. 

php?name=News&file=print&sid=13982  
43   http://www.zamanhollanda.nl/haberdetay. 

asp?id=454 
44   http://www.zamanhollanda.nl/haberdetay. 

asp?id=622 

Göçmenlerin Siyasete Katılımı  
Şubat ayında kurulan Jan Peter 

Balkenende başkanlığındaki yeni hükü-
mette bir ilk gerçekleştirilerek, Adalet 
Bakanlığı Devlet Sekreterliği'ne getirilen 
Nebahat Albayrak45 ilk Türk ve Müslü-
man yabancı Sekreter olurken, Fas asıllı 
Ahmed Aboutaleb46 ise Sosyal İşler Dev-
let Sekreterliği'ne getirilen ilk Müslüman 
olmuştur. Devlet Sekreterleri de kabinede 
bakan konumunda yer almakta ve görev 
alanıyla ilgili konularda bakan yetkilerini 
taşımaktadır. Böylelikle ilk defa bir göç-
men siyasetçi Hollanda siyasetinde karar 
mercii olan bir konuma erişmiş bulun-
maktadır. Ayrıca Mart ayında yapılan, 12 
eyalette 564 üyenin belirlendiği seçimlerde 
18 Türk aday seçimi kazanmıştır.47 

 

Yasadışı Göçmenlere Af  
Hükümet Haziran ayında 2001 yılın-

dan önce sığınma başvuruları reddedilmiş 
ve ülkede yasadışı bir şekilde yaşayan 
göçmenlere bir defaya mahsus olmak 
üzere af getirmiştir. Af kararıyla yaklaşık 
30 bin göçmen oturum izni kazanmıştır. 
Bir önceki hükümet döneminde bütün 

                                                 
45  http://www.haber7.com/haber.php?haber 

_id=219574 
46  http://www.islamonline.net/servlet/ 

Satellite?c=Article_C&cid=11715290940
38&pagename=Zone-English-
News/NWELayout  

47   http://www.gurbetport.com/site/modules. 
php?name=News&file=print&sid=13139 
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yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi 
kararı alınmıştı.48 

 
Polis Karakolunda Ölüm  
Ekim ayında Hollanda doğumlu Fas 

asıllı 22 yaşındaki Bilal Bajaka polis kara-
kolunda bir polis memuru tarafından 
silahla vurularak öldürülmüştür. Polis 
memuruna bıçaklı saldırıda bulunmayıp 
teşebbüs ettiği iddia edilen ve psikolojik 
sorunları dolayısıyla tedavi gördüğü belir-
tilen gencin öldürülmesi sonrasında Fas 
asıllı gençler tarafından birçok araç yakıl-
mıştır. Polis karakolunda gerçekleşen 
ölümle ilgili soruşturma başlatıldığı açık-
lanmıştır.49 

 
Gazetecilerin İzlenmesi   

Temmuz ayında Avrupa Gazeteciler 
Federasyonu (EFJ), Hollanda hüküme-
tinden ülkedeki gazetecilerin izlenmesi 
olaylarının boyutlarını araştırması çağrı-
sında bulunmuştur. Federasyonun bu 
çağrısı Sosyal İşler Bakanlığı yetkililerinin 
GPD haber ajansının bilgisayarına girdik-
lerini ve gazetecilerin çalışmalarını izle-
diklerini itiraf etmek zorunda kalmaları 
sonrasında gelmiştir. Skandal, bakanlık 
yetkililerinin henüz yayımlanmamış bir 
haber hakkında şikayette bulunmaları 

                                                 
48  http://www.worldbulletin.net/news_detail. 

php?id=5218&uniq_id=1196832357 
49   http://www.earthtimes.org/articles/show/ 

124985.html 

sonrasında ortaya çıkmıştı.50 
 

Hollanda ve BM'ye Srebrenica  
Katliamı Davası  
Hollanda'da bir mahkeme, Hollanda 

devleti ve Birleşmiş Milletler aleyhine 
Srebrenica katliamı mağdurlarının aileleri 
tarafından Temmuz ayında açılan davayı 
Kasım ayında sonuçlandırmıştır. Mah-
keme, mağdur ailelerinin Hollanda dev-
leti ve BM aleyhine dava açabileceklerine 
karar vermiştir. Savcılığın, BM'nin yasal 
dokunulmazlığa sahip olduğu argümanına 
karşılık mahkeme, “görevi soykırımı en-
gellemek olan BM'nin bir soykırım dava-
sında dokunulmazlığa sahip olmasının 
amaçlarıyla ve uluslararası yüküm-
lülükleriyle bağdaşmadığı” sonucuna 
varmıştır.51  

 

Mülteciler   
Ocak ayında Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi, Somalili bir mültecinin iltica 
talebinin reddedilmesi üzerine açtığı da-
vada, Hollanda hükümetini haksız bul-
muştur. Mahkeme, kişinin Somali'de 
tehlikede olduğu için reddedilemeyece-
ğine ve ret kararının Avrupa İnsan Hak-
ları Konvansiyonu’nun ihlali olduğuna 

                                                 
50   http://www.kuna.net.kw/NewsAgencies 

PublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1855175
&Language=en 

51   http://www.worldbulletin.net/news_detail. 
php?id=14105&uniq_id=1196831650  
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karar vermiştir. Vatandaşlık ve Göçmenlik 
Servisi'nin, ilticacının tehlikede olduğunu 
kanıtlamasını gerektiren kuralın, işkence 
ve gayri insanî ceza verilmesi yasağının 
ihlali olduğu belirtilmiştir. Mahkeme, 
ülkenin iltica başvurularında bir ülkenin 
güvenli olup olmadığıyla ilgili bir kararı 
tek başına kendi kurumlarına dayanarak 
veremeyeceğini, uluslararası kuruluşlar-
dan da görüş alması gerektiğini belirtmiş-
tir.52 

 

Eğitim Alanında Yaşanılan Ayrımcılık  
Eğitim alanındaki en temel sorun ya-

bancı kökenlilerin çocuklarının ilkokul 
son sınıfta girdiği CITO 53  Centraal 
Instituut Voor Toetsontwikkeling) sınav-
larında başarılı olmalarına rağmen daha 
düşük seviyeli okullara gönderilmesidir. 
Amsterdam genelinde yapılan “etnik kö-
ken ve okul tavsiyeleri” isimli araştırmaya 
göre, başarılı sonuçlar almalarına rağmen 
kendi okulları tarafından daha düşük 

                                                 
52   http://www.radionetherlands.nl/ 

currentaffairs/dut070112mc  
53  Kısa adı CITO olan "Centraal Instituut 

Voor Toetsontwikkeling" (Merkezi Sınav 
Geliştirme Enstitüsü), ilkokul 8. grup öğ-
rencilerine uygulanan bir sınavdır. Öğrenci 
bu sınavdan elde ettiği sonuca göre, okul 
yönetiminden, hangi orta dereceli okula gi-
deceğinin tavsiyesini almaktadır. Okul yö-
netiminin verdiği bu tavsiyeye göre, öğren-
ciler, ya çıraklık okullarına ya da üniversite-
ye hazırlıkların yapıldığı orta dereceli okul-
lara gönderilmektedir. 

 

seviyeli okullara tavsiye edilen öğrencile-
rin oranı, yerliler arasında yüzde 28 iken, 
Faslılar’da yüzde 41, Surinamlılar’da 
yüzde 34, Türkler’de ise yüzde 44'e kadar 
çıkmaktadır.54 

Hollanda Türk Eğitim Merkezi 
(STOC)'ne göre göçmenlerin eğitiminde 
karşılaşılan sorunlar şunlardır: Eğitim 
Bakanlığı’nın yakın zamana kadar okul-
lara yabancı öğrenciler için verdiği iki katı 
ödenek bu öğrenciler için harcanmamıştır. 
Okulların başarı sıralamalarının etkilen-
memesi için yabancı kökenli öğrencilerin 
bu sınavlara girmesi engellenmiştir. Özel-
likle de Afrika kökenli öğrenciler sınavlar 
öncesinde ilgisizliğe terkedilmiştir. Öğ-
renci velileri dil yetersizliğinden dolayı 
haklarını yeterince arayamadığı için okul-
ların tavsiyesine uymak zorunda kalmış-
tır.55 

 

ABD İşgallerine  
Destek ve İşkence İddiaları  
Hollanda 2003 yılında ABD öncülü-

ğünde gerçekleştirilen Irak işgaline asker 
desteği vererek katılmıştır. 2006 yılının 
Kasım ayında Hollanda'nın önde gelen 
gazetelerinden biri olan De Volkskrant, 
Hollanda askeri ve istihbarat görevlileri-
nin 2003 yılında Iraklı Tutukluları sorgu-
larken işkence yaptıkları iddialarına yer 

                                                 
54   http://www.zamanhollanda.nl/haberdetay. 

asp?id=496 
55  http://www.zamanhollanda.nl/haberdetay. 

asp?id=530 
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vermiştir. İddialara göre Hollanda asker-
leri tarafından gerçekleştirilen insanlık 
dışı uygulamalardan bazıları şöyledir: 
tutukluların gözlerini bağlamak, aşırı 
dozda gürültüye maruz bırakmak, suya 
batırıp çıkarmak, başlarına çuval geçir-
mek, elektrikli coplar kullanmak, uzun 
süre uykusuz bırakmak.56 

İddiaların basında yayınlanmasının 
akabinde Savunma Bakanlığı işkence 
iddialarıyla ilgili soruşturma yapılması 
talimatı vermiştir. 2007'nin Haziran ayın-
da açıklanan komite raporunda, yeterli 
delil olmadığı gerekçe gösterilerek asker-
ler aklanmıştır. Raporda, askerlerin yetki-
leri olmayan bir sorguyu gerçekleştir-
dikleri belirtilerek, “bu metotlar tutuklu-
lara aşırı bir baskı vermiş olmasına karşın 
işkence olarak sınıflandırılmamaktadır” 
sonucuna varılmıştır.57  

ABD ve NATO'nun Afganistan'da 
gerçekleştirdiği saldırılara asker desteği 
veren Hollanda, askerlerin 2008'in ya-
zında bitecek olan görev süresini Kasım 
ayında 2 yıl daha uzatacağını açıklamıştır. 
Şu zamana kadar Afganistan'da 12 Hol-
landa askeri ölmüştür.58 

 

Müslümanlar ve İslamofobya  
Ekim ayında Merkezî İstatistik Bü-

rosu'nun (CBS) açıkladığı verilere göre, 

                                                 
56   http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/ 

6159676.stm 
57  http://news.xinhuanet.com/english/2007-

06/18/content_6259463.htm  
58  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/ 

7121818.stm  

ülke nüfusunun yüzde beşini Müslü-
manlar oluşturmaktadır. Toplam 857 bin 
olan Müslüman içerisinde, Türklerin 
sayısı 325 bin (yüzde 38), Faslıların 260 
bin (yüzde 31), Surinamlıların 34 bin, 
Afganlıların 31 bin, Iraklıların sayısı ise 
27 bindir. Sonradan Müslüman olan veya 
bir batı ülkesinden gelen Müslümanların 
sayısı ise 12 bin civarındadır.59 

Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni 
kanunla, bütün dini kurumlara Hollanda 
ve Avrupa dışından yabancı din görevlisi 
getirebilme izni verilmiştir. Böylece bir 
önceki hükümet döneminde getirilen 
yasak kaldırılmıştır. Yeni karar büyük 
oranda dini görevli bulma sıkıntısı yaşa-
yan Katolik ve Protestan kiliselerinin yo-
ğun baskı ve protestosu neticesinde ger-
çekleşmiştir. Böylelikle Müslümanlara da 
yurt dışından din görevlisi getirebilme 
yolu açılmıştır. Ülkede 500 civarında 
cami, bin İslam kültür merkezi ve iki 
İslam üniversitesi bulunmaktadır.60 

Hollanda'nın aşırı sağ Özgürlük Par-
tisi lideri Geert Wilders'in sözleri top-
lumda gerginlik oluşmasına neden olmuş-
tur. Bir önceki hükümet döneminde göç-
menlere ve Müslümanlara yönelik sert 
politikalar geliştirilmiş ve verilen birçok 
hak geri alınmıştır. 2007'de kurulan hü-
kümet, Wilders'in sözlerinin yarattığı 

                                                 
59  http://www.gurbetport.com/site/modules. 

php?name=News&file=print&sid=14847  
60  http://www.worldbulletin.net/news_detail. 

php?id=7530&uniq_id=1196833190 
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gerilim karşısında daha ihtiyatlı davran-
mıştır. Wilders açıklamaları ile ilk defa 
kabinede yer alan Müslüman milletve-
killerine karşı çıkmış, Hollanda'da İslam'ı 
ve Müslümanların Allah'a ibadet etmele-
rini görmekten bıktığını ve artık hiçbir 
Müslüman göçmene ve camiye izin ve-
rilmemesi gerektiğini söylemiştir. Partisi, 
150 sandalyenin bulunduğu parlamentoda 
9 milletvekiline sahiptir.61 

 

                                                 
61  http://www.worldbulletin.net/news_detail. 

php?id=8438&uniq_id=1196832037  
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POLONYA 

 
 
 
 
 

 

Polonya'da hükümet Ekim ayında 
yapılan erken genel seçimler sonrasında 
değişmiştir. Koyu Katolik-Muhafazakar 
olan ve AB'ye mesafeli bir politika sürdü-
ren bir önceki hükümetin yerine liberal ve 
AB yanlısı bir hükümet gelmiştir. Bir 
önceki koalisyon hükümeti bir yolsuzluk 
araştırması nedeniyle dağılmıştı. 

 

Mülteciler ve Çeçenler 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük-

sek Komiserliği'ne göre Polonya'nın 
Schengen bölgesine katıldığı Temmuz 
ayından bu yana mültecilerin sayısında 
büyük bir artış olmuştur. BM verilerine 
göre, yılın ilk onbir ayında yaklaşık 5 bin 
kişi sığınma talebinde bulunmuş, bunların 
yaklaşık yüzde 70'i Haziran ayı son-

rasında gerçekleşmiştir.62 
Polonya geleneksel olarak Rusya Fe-

derasyonu'nu terketmek isteyenler için bir 
geçiş yoludur. Ülkedeki mültecilerin yüz-
de 90'nından fazlasını Rusya ile halen 
devam eden savaştan kaçan Çeçenlerin 
oluşturması da buna bir örnektir. Ne var 
ki Çeçenlerin, siyasî sığınma taleplerinin 
kabul oranı oldukça düşüktür. Örneğin 
2006'da, Çeçenlerden ve Rusya Federas-
yonu'ndan gelen diğer milletlerden 3772 
sığınma başvurusunun çoğunluğu hükü-
met tarafından reddedilmiştir. AB mülteci 
örgütüne göre, Polonya'da sığınma başvu-
rusunda bulunan Çeçenlerin gerçekte 
sadece yüzde 5'i bu hakkı kazanabilmek-
tedir. Halbuki bu oran Almanya'da yüzde 
23, Fransa'da yüzde 42, Avusturya'da ise 
yüzde 90'a çıkmaktadır. Bu durumdan 
dolayı İnsan hakları örgütleri Polonya'yı 
çok az Çeçen'e mülteci statüsü verdiği için 
eleştirmekte ve bu tutumun savaş mağ-
durlarıyla ilgili Cenevre 
Konvensiyonu'nun bir ihlali olduğu uyarı-
sını yapmaktadırlar.  

Polonya, Çeçenlerin çoğunluğuna 
tam koruma sağlayan mülteci statüsü 
yerine ikincil bir koruma sağlayan 
(tolerated-stay) bir statü vermektedir. 
Ancak bu konum onlara çok fazla hak 
tanımamaktadır. Kalıcı bir ikamet hakları 
yoktur. Hükümet tarafından bu statü 
verildiği zaman ilk yerleştikleri mülteci 
                                                 
62  http://www.voanews.com/english/2007-12-
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kamplarını devletten herhangi bir mâlî 
yardım almadan terketmek zorundadır-
lar63 Ayrıca bu kamplarda, hükümet onlar 
hakkında bir karara varmaya çalışırken 
sadece 6 ay kalabilme hakları vardır ki, 
eğer karar bu süre zarfında çıkmazsa yine 
kampları terketmek zorunda kalmaktadır-
lar. 64  Devletin koruma ihtiyacı içinde 
olduklarını kabul ettiği mültecilerin yakla-
şık yüzde 85'ine verilen bu statü, özde 
hemen hemen hiçbir yarar sağlamamakta, 
çalışma izni de vermemektedir. İşsizlik 
oranının çok yüksek olduğu ülkede iş 
bulmak, normal şartlarda zaten oldukça 
zordur. Realitede  bu statüdeki birçok 
yabancı, işsiz ve evsiz olarak kalmaktadır. 
Hatta birçok yabancı sadece bu kamplar-
da kalabilmek için yeniden sığınma baş-
vurusu yapmakta, birçoğu da çareyi daha 
batıdaki ülkelere doğru yönelmekte bul-
maktadır. 

Ne var ki, Batı ülkelerine doğru yö-
nelmek de Çeçen mülteciler için daha 
güvenli ve rahat bir hayat sağlamalarının 
anahtarı değildir. 2003 şubatında yürür-
lüğe giren AB yasalarına göre (Dublin II 
Regulation), mülteciler sığınma başvuru-
su yapmak istedikleri ülkeyi seçemezler, 
bir mülteci ancak ilk ayak bastığı ülkede 
mülteci statüsü kazanmak için başvuru 
yapabilir, bu da Polonya'dan geçen Çe-

                                                 
63  http://www.krakowpost.com/articles/2007 

/11/02/675.html 
64  http://www.krakowpost.com/articles/2007 

/11/24/760.html 

çenler için yasal olarak yolun sonunun bu 
ülke olduğunu şart koşmaktadır. 
Dolayısyla diğer AB ülkelerinde yakala-
nan Çeçenler bu ülkeye iade edilmekte, 
mülteciler tekrar diğer ülkelere çeşitli 
yollarla gitmeye çalışmakta ve bu kısır 
döngü bu şekilde devam etmekte-
dir.65     

Hükümetin, Çeçenlere mülteci statü-
sü vermemesinin en önemli nedeni siyasî 
baskıya uğradıklarına dair somut bir ka-
nıt-belge istemesidir. Ancak somut bir 
belge sunan bazı Çeçenlerin başvuruları 
da reddedilebilmektedir. Örneğin 25 
yaşındaki Şamil, Polonya göçmenlik büro-
su yetkililerine, Çeçenistan'daki direnişçi-
lerle ilgili onu sorgulamak isteyen polisin 
çıkardığı celbi ve hastaneden alınan işken-
ce gördüğünü kanıtlayan adlî tabip rapo-
runu vermesine rağmen, başvurusu, 'bel-
gelerin, sahte belge satın almanın müm-
kün olduğu Çeçenistan'da çıkarıldığı' 
gerekçesiyle reddedilmiştir. Öte yandan 
Çeçen kadınların Rus askerleri tarafından 
'tecavüze' uğramaları da 'siyasî baskı' ola-
rak Polonya makamları tarafından kabul 
görmemektedir. Çoğu Çeçen kadın, bu 
durumu yetkililere anlatarak aynı işkence-
yi tekrar yaşamak istememekte, bunu 
yapma cesareti gösterenlere ise mülteci 
statüsü kazanabilmelerinde bir yardımı 

                                                 
65  http://www.refugee.pl/?mod=knowbase 
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olmamaktadır. 66  Polonya'da aralık ayı 
itibariyle 20 ayrı merkezde 5 bin'den fazla 
insan yaşamaktadır.67 

 

Yolsuzluk 
Ekim ayında Başbakan tarafından, 

Yolsuzluk Araştırma Birimi'ne (CBA), 
sosyal güvenlik kurumunun (ZUS) elinde 
bulunan 25 milyon Polonyalının kayıtları-
na tamamen erişim izni veren bir karar 
çıkarılmıştır. Böylelikle Yolsuzluk Araş-
tırma Birimi, devam eden herhangi bir 
araştırmanın konusu olmasa bile istediği 
kişi hakkında detaylı bilgiyi görebilme 
yetkisine sahip olacaktır. Yetki çıkarılma-
dan önce bir kurum görevlisi, başka bir 
devlet kurumundan bireylerle ilgili bilgi 
elde edebilmek için üst yazı ile yetki al-
mak zorundaydı.68  

Eski Başbakan Jaroslaw Kaczynski 
tarafından çıkarılan bu karar, Muhalefet 
partileri tarafından, sivil özgürlüklerin 
suistimaline açık olduğu ve verilerin siya-
sal muhalifleri hedef almak için kullanıl-
mayacağına dair güvencelerin çok az ol-
duğu sebebiyle eleştirilmektedir. Kasım 
ayında yapılan bir kamuoyu araştırmasına 
göre ise Polonyalıların çoğunluğu, eko-
nomiyi olumsuz yönde etkileyen ve siyasal 

                                                 
66  http://www.krakowpost.com/articles/2007 

/11/02/675.html 
67  http://www.earthtimes.org/articles/show 

/162597.html 
68  http://www.warsawvoice.pl/newsX.php / 

4957 

bağlantılarının kuvvetli olduğu düşünülen 
mafyadan ve yolsuzluktan kurtulabilmek 
için bu birimin gerekli olduğunu düşün-
mektedir.69 

Eski İçişleri Bakanı Janusz 
Kaczmarek, Ziraat Bakanlığı’ndaki bir 
yolsuzluk araştırmasında, hassas bilgileri 
sızdırarak engellediği gerekçesiyle Ağus-
tos ayında Başbakan tarafından görevden 
alınmıştır. Eski Başbakan Yardımcısı ve 
Ziraat Bakanı ise Temmuz ayında, yolsuz-
lukları araştırmakla yükümlü kurum tara-
fından kendisine yönelik bazı suçlamalar 
getirildikten sonra görevden alınmıştı. 70 
Nisan ayında ise eski bakanlardan Barba-
ra Blida hakkında yürütülen soruşturma 
çerçevesinde evine düzenlenen baskın 
esnasında intihar etmiştir.71 

 

Komünizmden Arınma Yasası 
Mart ayı itibariyle 1989 yılından önce 

gizli polisle işbirliği yapmış kişileri yetkili 
görevlerden arındırmayı amaçlayan yeni 
bir kanun yürürlüğe girmiştir. Yeni ka-
nun, 1972'den önce doğan ve yetkili gö-
revlerde bulunan; akademisyenler, gazete-
ciler ve kamu kurumlarındaki yöneticiler 
de dahil yüz binlerce Polonyalının ülkede 
                                                 
69  http://www.polandmonthly.pl/more.php? 

id=S1196949524PM4758001427ca7&div
=Issues 

70  http://www.nytimes.com/2007/08/09/ 
world/europe/09poland.html?_r=1&oref=
slogin 

71  http://www.acikgazete.com/?newsid= 
15419&category=166 



 

2007 Dünya İnsan Hakları Raporu  49 

komünizm yıkılmadan önce hükümetin 
casusluk ağıyla işbirliği yapıp yapmadıkla-
rını yazılı olarak bildirmelerini gerektire-
cektir. Ayrıca geçmişlerini gizlemeye çalı-
şanlar, suç işledikleri gerekçesi ile ceza-
landırılacak ve alanlarında on yıla kadar 
çalışamama riskiyle karşı karşıya kalacak-
tır.72  

Ancak Mayıs ayında yüksek mahke-
me bu kanunun bazı bölümlerinin Polon-
ya anayasasını ihlal ettiğine karar vermiş-
tir. Yeni kanun, komünist dönem gizli 
polisiyle işbirliğinin ifşasında var olan 
kuralları “bir kamu görevinde çalışan 
insanlar” kategorisine kadar genişletmiş-
tir. Mahkeme kararıyla yasal olarak ince-
lenebilecek kişilerin sayısı ciddi oranda 
azalmıştır. Hakimler kararlarını açıklar-
ken, hükümeti ülkenin komünist geçmi-
şiyle ilgili düzenlemeler yapılırken intikam 
aranmaması gerektiğini belirterek eleştir-
mişler ve “geçmişin araştırılmasını gerek-
tiren kanunun sadece bireylere uygulana-
bileceğini, toplu olarak tüm halka uygula-
namayacağını” belirtmişlerdir.73 

Ülkedeki yolsuzluk olaylarında, dev-
letin kilit noktalarına sızan komünist dö-
nemden kalma ilişkiler ağının önemli rol 
oynadığı ifade edilmekte ve yasanın bu 
kişileri açığa çıkaracağı belirtilmektedir. 
Ancak kanunun, bu ilişkiler ağındaki 

                                                 
72  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/ 
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73  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/ 

6648435.stm 

önemli isimleri hedef almaktan ziyade 
şantajla işbirliğine zorlanmış sıradan in-
sanları cezalandıracağı eleştirileri yapıl-
maktadır. 

 

CIA'in Yasadışı Faaliyetleri ve  
ABD İşgallerine Destek 
Avrupa Konseyi'nin Haziranda ya-

yınlanan raporunda, 'CIA'in gizli hapis-
hanelerinin 2003 ile 2005 yılları arasında 
Avrupa, özellikle Polonya ve Romanya'da 
var olduğu' belirtilmiştir. Raporda adı 
verilmeyen CIA kaynaklarına dayandırıla-
rak, Polonya'nın "yüksek değerde tutsak" 
olarak tabir edilen sekiz kişinin sorgulan-
dığı "kara bölge" olduğu ifade edilmiştir.   

Avrupa'daki gizli gözaltı merkezleri 
doğrudan ve özel olarak CIA tarafından 
işletilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla, ülkele-
rin yerel görevlilerinin tutsaklarla doğru-
dan bir teması olmamış, sadece lojistik 
destek sağlamışlardır. Ancak en yüksek 
derecedeki yetkililer topraklarındaki 
CIA'in yasadışı eylemlerinden ha-
berdardırlar. Tutsaklar, yıllarca gizli tu-
tulmuş, aşağılayıcı muameleye ve "gelişti-
rilmiş sorgu teknikleri" denilen işkence 
metodlarına maruz kalmıştır. 2006 yılında 
yayınlanan hazırlık raporunda CIA'in gizli 
uçuşlardan oluşan küresel bir ağı işlettiği 
ifade edilmiştir. 

Ocak ayında Avrupa Parlementosu 
Komitesi, hükümetlerin, Amerikan ajanla-
rının kendince şüpheli gördüğü kişileri 
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kaçırdığını, topraklarında gözaltı merkez-
lerini işlettiğini ve CIA uçuşlarından ha-
berdar olduğunu açıklayan bir raporu 
onaylamıştır.74 Polonya'nın da içinde bu-
lunduğu bazı hükümetler, CIA'in faaliyet-
lerini inceleyen araştırmacılarla işbirliği 
yapmamakla suçlanmaktadır. 

 Raporda, "olağanüstü nakil", terö-
rizm faaliyetlerine karıştığından şüphele-
nilen bireylerin yasadışı bir şekilde kaçı-
rılması, tutuklanması ve/veya Amerikalı 
görevlilerin nezaretine alınması ve/veya 
çoğunluğunda tamamen tecrit ve işkence-
nin olduğu bir başka ülkeye sorgu için 
nakledilme olayları şeklinde tanımlan-
maktadır.  

2006'nın Aralık ayında BBC tarafın-
dan yapılan bir araştırmada, bir CIA uça-
ğının (Gulfstream, N379P) 2003 yılında 
Polonya'nın kuzeyindeki Szymany havaa-
lanına inişler yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayrı-
ca havaalanının uçuş kayıtları, bir Boeing 
737'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'den 
doğrudan Stare Kiejkuty köyündeki Po-
lonya istihbarat üssünden çok uzak olma-
yan havaalanına uçtuğunu da göstermiş-
tir. 75  Polonya, 2003 yılında Amerika'nın 
Irak işgaline asker yollayarak katılmıştır. 
Halen 900 askeri Irak'ta bulunmaktadır. 
Seçimler sonrası iktidara gelen yeni baş-
bakan Donald Tusk, 2008'in yaz ayların-
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da Polonya’nın Irak'taki askeri varlığını 
sonlandıracağını açıklamıştır.76 

Polonya Savunma Bakanlığı,  Ağus-
tos ayında, Polonyalı birliklerin çok sayıda 
Afgan sivili öldürdüğünü kabul etmiştir. 
Polonya'nın Afganistan'da 1200 askeri 
bulunmaktadır.77 
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İTALYA 

 
 
 
 

 
 
Uzun yıllar göç veren İtalya, son yıl-

larda yoğun göç alan bir ülke haline gel-
miştir. Bu  durum ülkenin sağduyu ile 
aşması gereken birçok sorunu da berabe-
rinde getirmiştir. Yabancı kökenlilerin 
sosyal hayatta karşılaştığı ayrımcılık ve 
göçmenlerin dini inançlarını pratiğe dök-
me talebine gösterilen tahammülsüzlük bu 
problemlere birer örnektir. 

Müslümanların ibadethanelerine ve 
biraraya geldikleri kurumlara yapılan 
saldırılar, can güvenliğini tehlikeye atması 
nedeniyle bir inanç grubunun kimliğini 
koruyabilme ve ifade edebilme hakkının 
kullanımını zorlaştırmaktadır. Ülkenin 
yüz yıla yakındır varolan mafya sorunu ise 
güçlenerek devam etmektedir. CIA'in 
yasadışı faaliyetlerine göz yumma ve aktif 
olarak katılma iddiaları, devlet sırrı kav-

ramının arkasına sığınılarak henüz açıklı-
ğa kavuşturulmamıştır.  

 

Mafya 
İtalya'nın önde gelen Esnaf Birliği'-

nin yayınladığı raporda, mafyanın 120 
milyar dolarlık gelirle ülkenin en kazançlı 
'sektörlerinden' biri olduğu uyarısı yapıl-
mıştır. Mafyanın gıdadan turizme, 
emlaktan finansa kadar, ekonominin her 
alanına nüfuz ettiği belirtilen rapora göre; 
fuhuş, uyuşturucu, şantaj ve gasp gibi 
suçlarla toplanan para, ülkenin gayrisafi 
yurtiçi hasılasının yüzde 7'sini oluştur-
maktadır. Raporda; mafyanın etkisinin, 
küçük şirketlerin yanı sıra, büyük şirketle-
re de yayıldığı belirtilmiştir. Ülkenin en 
büyük ve tanınan bazı inşaat şirketlerinin 
adı verilerek kınandığı raporda, 'büyük 
şirketlere mafyayla anlaşmak, haracı polise 
bildirmekten daha kolay gelmektedir' 
denilmektedir. Araştırmada, dükkan sa-
hiplerinin yüzde 20'sinin işlerini rahatsız 
edilmeden sürdürmek için mafya üyeleri-
ne düzenli olarak haraç ödedikleri iddia 
edilmektedir. Bu oran İtalya'nın güneyin-
de çok daha yüksektir; Sicilya'da her on 
dükkandan sekizi mafyaya düzenli olarak 
aylık belli miktarda haraç ödemektedir.78 

 

Çalışma Koşulları ve Çocuk İşçiler 
Bir İtalyan hayır kuruluşunun (Save 

the Children) ve araştırma enstitüsünün 
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(IRES-CGIL) hazırladığı rapora göre 
ülkede 500 bin çocuk çalışmaya zorlan-
maktadır ve bu çocukların 80 bin kadarı 
göçmen ailelerinin çocuklarıdır. 'Çalışan 
Çocuklar, Göçmen Çocukların Durumu' 
başlıklı raporda; 11 ila 14 yaşları arasın-
daki yabancı çocukların dörtte biri (yüzde 
25.5), İtalyan çocukların ise beşte biri 
(yüzde 20.9) çalışmaktadır. Yabancı ço-
cukların çoğunluğu iş ile birlikte okula da 
devam ederken, çalışan İtalyan çocukların 
uzun süre okula devam etmeme eğilimi 
gösterdiği görülmektedir. Araştırmada 
ortaya çıkan diğer bir husus ise, İtalyan 
çocuklar ile yabancı çocukların çalışma 
koşullarındaki farklılıklardır. Buna göre, 
yabancı çocukların üçte biri ya seyyar 
satıcı ya da dilenci olarak sokakta çalışır-
ken, İtalyan çocukların sadece yüzde 12'si 
sokakta çalışmakta ve yüzde 40'ı ise nispe-
ten daha "korunaklı" dükkan ve restaurant 
gibi yerlerde çalışmaktadır.79 

Bir araştırma kuruluşunun 
(Eurispes) verilerine göre, iş kazalarında 
her yıl ortalama 1376 kişi ölmektedir. 
Kazaların çoğu ziraat, inşaat, endüstri ve 
taşımacılık alanlarında meydana gelmek-
tedir. Kazada Yaralananlar Derneği'ne 
göre Ekim ayı itibariyle 700 kişi iş kazala-
rı sebebiyle hayatını kaybetmiştir. İş yeri 
ölümlerinin çokluğunun nedenleri olarak, 
var olan mevzuatın uygulanmasında gös-
terilen gevşeklik, çalışma hayatında sağlık 
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ve güvenlik kültürünün oluşmamış olma-
sı, yüksek işsizlik oranları, göçmen işçile-
rin çokluğu, işe alımlarda çoğunlukla kısa 
vadeli sözleşme yapılması ve bunun çalı-
şanın işini kaybetme korkusuyla iş güven-
liği talebinde bulunamamasına neden 
olması gösterilmektedir. Önlem olarak 
hükümet, 2007 yılı içerisinde ilaveten 
1400 işyeri güvenlik müfettişini göreve 
başlatmıştır, 2008 yılında ise 300 müfettiş 
daha işe başlayacaktır.80 

 

Mülteciler  
İtalya, çok sayıda mülteci başvurusu 

almasına rağmen, diğer AB ülkeleri ara-
sında mülteci başvurusunu en az sayıda 
değerlendiren ülkedir. Mülteci sorununu 
düzenlemek üzere en son çıkarılan Bossi-
fini yasasının (2002) bürokratik işlemleri 
bir nebze kısalttığı, ancak uygulanan pro-
sedürlerin sorunun çözümüne yeterli katkı 
sağlayamadığı belirtilmektedir. Buna göre 
bir mülteci, sığınma statüsü elde edebil-
mek için sınava girmek zorundadır. Eğer 
sınavı geçmeyi başaramazsa, sınavı hazır-
layanların oluşturduğu kurula itiraz dilek-
çesinde bulunabilir. Ayrıca aynı yasaya 
göre kimlik tespit merkezlerine gitmeleri 
gerekmektedir; ancak henüz geçerli bel-
geleri olmayan mültecilerin burada gözal-
tına alınma ihtimalleri de mümkündür. 
"Hapishane" olarak tanımlanabilecek bu 
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yerlerden ayrılırlarsa, sığınma talepleri 
doğrudan geçersiz olmaktadır. Bu mer-
kezlerde kalan insanların sayısı, mültecile-
re uluslararası kanunların verdiği haklara 
aykırı olmasına rağmen artmaktadır. 
Sınırdışı edilmeyi bekleyenlerin birçoğu 
bazen 60 gün boyunca geçici sığınma 
merkezlerinde kalmaktadır. Merkezler 
genelde aşırı kalabalıktır ve yaşam şartları 
iyi değildir. Tatmin edici tıbbi tedavi 
bulmanın zor olduğu merkezlerde, Ulus-
lararası Af Örgütü'ne göre birçok mülteci 
dövülebilmekte ya da bazen sığınma elde 
edebilmek için gerekli doğru prosedüre 
ulaşabilmek imkansızlaşmaktadır. Sonuç 
olarak hayatlarının tehlike altında olduğu 
ülkelerine geri dönmeye zorlanmaktadır-
lar.81 

Ekim ayında 44 Afrikalı göçmeni 
denizde boğulmaktan kurtararak İtalyan 
adasına getiren yedi Tunuslu hakkında 
insan kaçakçılığı suçlamasıyla dava açıldı. 
Tunusluların, mahkum olmaları halinde 
15 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri 
belirtilmektedir. Ancak balıkçıların ser-
best bırakılmaları için bir kampanya başla-
tılmıştır ve suçlamaların İtalyan yetkilile-
rin ciddi bir hatası olduğu söylenmekte-
dir.82 

Haziran ayında İtalyan İçişleri Ba-

                                                 
81 http://www.refugee.pl/?mod=knowbase& 

path=1457&PHPSESSID=c4b6406cb42
64c9a64b07aa5edf8d35b 

82  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/ 
6979715.stm 

kanlığı; Lampedusa ve Sicilya'daki göç-
men merkezlerindeki hizmetin iyileştiril-
mesi amacıyla üç insanî yardım kurulu-
şuyla anlaşma imzalamıştır. Uluslararası 
Göçmen Kuruluşu (IOM), İtalyan 
Kızılhaçı (CRI) ve BM Mülteciler Yük-
sek Komiserliği (UNHCR) merkezler-
deki personel ve ilgili hükümet yetkilileri-
ni eğitecektir.83 

  

Yabancıları Sınırdışı Etme Yetkisi 
 İtalyan hükümeti yerel yetkililere 

'toplum için tehlike oluşturduğuna' inanı-
lan yabancıları (AB vatandaşları da dahil) 
sınırdışı etme yetkisi vermiştir. Hüküme-
tin Aralık ayında onayladığı karar, Kasım 
ayında bir İtalyan kadının Romanya va-
tandaşı Çingene bir genç tarafından öldü-
rülmesi sonrasında alınmıştır. Karara 
göre, yerel yetkililer 'tehlikeli' olduğunu 
varsaydıkları yabancıları bir hakimin des-
teğini alırlarsa sınırdışı edebilecekdir.84 

Yaklaşık 500 yabancı bu sene içeri-
sinde ülkeyi terketmeye zorlanmıştır. 
Ayrıca 1200 kişinin de sınırdışı edilebile-
ceği belirtilmektedir ki, bunların çoğunu 
Çingeneler oluşturmaktadır.85 AB yetkili-
lerine göre ise İtalya, AB vatandaşlarının 

                                                 
83  http://www.adnki.com/index_2Level_ 

English.php?cat=Security&loid=8.0.4234
22042&par=0 

84   http://www.economist.com/opinion/ 
displaystory.cfm?story_id=10105059 

85  http://www.earthtimes.org/articles/show/ 
165859.html 
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sınırdışı edilmesiyle ilgili birlik kriterine 
uymak ve belirli bir grubu hedef almamak 
şartıyla, hakkı olan bir eylemi gerçekleş-
tirmektedir. AB hukukuna göre, AB ül-
kelerinin kamu için tehdit oluşturan ve 
yeterli gelirden yoksun AB vatandaşlarını 
sınırdışı edebileceği belirtilmektedir. 86 

Bağımsız bir araştırma kuruluşunun 
(Censis) raporuna  göre ise, İtalyan top-
lumunda göçmenlere karşı hoşgörüsüzlü-
ğün arttığı görülmüştür.87 

Ayrıca Nisan ayında 3.7 milyonu bu-
lan göçmen nüfusun haklarını korumak 
iddiasıyla bir göçmen partisi kurulmuş-
tur.88 

 

CIA ile Bağlantılı İhlaller 
Ocak ayında Avrupa parlementosu 

tarafından AB ülkelerinin, CIA'in Avrupa 
üzerindeki gizli uçuşlarını bildiğini belir-
ten bir rapor onaylanmıştır.  İtalya'nın da 
suçlanan ülkeler arasında olduğu raporda, 
ülkelerin 'terör şüphelilerinin Amerikan 
ajanları tarafından kaçırıldığından ve gizli 
gözaltı merkezlerinin ABD tarafından 
kullanıldığından' haberdar olduğu belir-
tilmektedir. Haziran ayında raporunu 
açıklayan Avrupa Konseyi araştırmacısı 
Dick Marty 'bazı devletlerin (İtalya ve 

                                                 
86  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/ 

7084766.stm 
87  http://www.adnkronos.com/AKI/English 

/Security/?id=1.0.1644019132 
88  http://www.adnkronos.com/AKI/English 

/Politics/?id=1.0.1627114899  

Almanya) devlet sırrı kavramının arkasına 
sığınarak gerçeklerin araştırılmasını en-
gellediğini  söylemektedir.89  

 
Avrupa Parlementosu raporunda, 

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza 
Rice'ın Avrupalıları, 2005 Şubatındaki 
NATO-AB toplantısında ve sonrasında 8 
Şubat ve 3 Mayıstaki üst düzey toplantı-
larda uygulamadan haberdar ettiği belir-
tilmektedir. Rapora göre CIA, 2001 ve 
2005 yılları arasında Avrupa hava sahası 
üzerinde 1245'den fazla uçuş gerçekleş-
tirmiştir.90  

Bir İtalyan hakim Haziran ayında, 
2003 yılında Milan şehrinde bir camide 
imamlık yapan Ebu Ömer'i (Hassan 
Mustafa Osama Nasr) kaçırdıkları iddia-
sıyla yargılanan 25 CIA ajanının ve bazı 
üst düzey İtalyan ajanların davasını, savcı-
ların anayasal sınırlarını aşıp aşmadığıyla 
ve delil toplarken devlet sırları kanununu 
ihlal edip etmediğiyle ilgili anayasa mah-
kemesinin vereceği kararın beklenmesine 
karar vererek ertelemiştir. Bu dava, "ola-
ğanüstü nakil" denilen CIA'in şüpheli 
gördüğü kişileri başka ülkelere kaçırıp 
işkence ederek sorgulamasıyla ilgili Avru-
pa'daki ilk davadır. 91  Mısır mahkemesi 

                                                 
89  http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/ 

6733353.stm 
90  http://english.aljazeera.net/NR/exeres/ 

532A5B5F-F4FF-4EFA-8B3D-
E4CB92139812.htm  

91  http://www.iht.com/articles/2007/06/18/ 
news/italy.php 
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Şubat ayında Ebu Ömer'in serbest bı-
rakılmasına karar vermiştir. 2003 yılında 
CIA tarafından, İtalyan ajanların yardımı 
ve bilgisi dahilinde İtalya'dan Mısır'a 
kaçırılan Ebu Ömer, onu döven ve 
elektirikli şok veren Mısırlı ajanlar tara-
fından işkenceye uğradığını söylemekte-
dir.92 

Avrupa Birliği Ocak ayında, ABD-
'nin Kanada vatandaşı Mahir Arar 
(Maher Arar)'ı  Ortadoğu’da bilinmeyen 
bir yere götürürken ABD uçağının Ro-
ma'da duraklamasına müsaade eden İtal-
ya'nın, daha sonra hiçbir suçlama yapıl-
madan bırakılan ve Kanada hükümetinin 
ABD ile işbirliği yaptığı için tazminat 
ödemeyi kabul ettiği Arar'dan özür dile-
mesini istemiştir.93 

 
İslamofobya ve Müslümanların  
İbadethanelerine Saldırılar 
2007 yılında Müslümanların ibadet-

hanelerine karşı saldırılar büyük oranda 
artmıştır. 2006 yılında sadece bir camiye 
saldırı olayı rapor edilmişken, 2007 yılın-
da Ekim ayı itibariyle 8 camiye karşı sal-
dırı gerçekleşmiştir.94 

Nisan ayında İngiltere Müslümanla-

                                                 
92  http://english.aljazeera.net/NR/exeres 

/E2E445FA-53B8-4919-95ED-
794F124C0C43.htm 

93  http://www.theglobeandmail.com/servlet/ 
story/RTGAM.20070125.wxarar25/BNSto
ry/National/home 

94  http://www.adnkronos.com/AKI/English 
/Religion/?id=1.0.1472225001 

rının kurduğu bir yardım kuruluşunun 
(Islamic Relief Charity) Milan ofisine 
petrol bombası atılmıştır. (Bu olayda ilk 
defa bir kişi yetkilileri arayarak saldırıyı 
üstlenmiştir.) Kimliğini belirtmeyen kişi, 
saldırıyı 'Savaşan Hristiyan Cephe' adına 
gerçekleştirdiğini iddia etmiştir. Kişi, 
'Hristiyan mahkemesinin' merkezin mü-
dürünün ölümüne hükmettiğini söylemiş-
tir. Mayısta ise, çoğunlukla İtalyan Müs-
lümanları temsil eden bir kuruluşun 
(COREIS) ofislerine petrol bombası 
atılmıştır.95  

Kasım ayında cami yapılması planla-
nan bir alana eski başbakan Berlusconi 
hükümeti dönemimde bakanlık yapmış 
bir politikacının (Mariella Mazzetto) 
birkaç parti üyesiyle birlikte domuz başı 
bırakması 96  ve bir İtalyan şirketin 
(Orizzonte Company) Kuran-ı Kerim'den 
bazı ayetlerin üzerinde yazılı olduğu klo-
zetleri piyasaya sürmesi gibi İslam'a ve 
Müslümanlara yönelik kışkırtıcı ve haka-
ret edici hadiseler yaşanmıştır. Ülkede 1.2 
milyon Müslüman yaşamaktadır.97 

 
 

                                                 
95  http://www.worldbulletin.net/news_detail. 

php?id=8973 
96  http://www.alarabiya.net/articles/2007/11 

/12/41549.html 
97 http://www.islamonline.net/servlet/ 

Satellite?c=Article_C&cid=11930491622
56&pagename=Zone-English-
News/NWELayout 



 

  MAZLUMDER 56 

 
 
 

 
  
 
SIRBİSTAN 

 
 
 
 

 
Balkanlar’da yürüttüğü Panslavizm 

politikası ile her sene türlü siyasi ve sosyal 
krizlere sebep olan Sırbistan, Balkanlar’ın 
en sorunlu ülkelerinden biri olarak gö-
rülmektedir. Balkanlar’daki karışıklıkların 
hemen hemen tümünde parmağı olan 
Sırbistan, Güneydoğu Avrupa’da yer alan 
ve geçen sene Karadağ’ın kendisinden 
ayrılmasıyla tamamen kara devleti haline 
gelmiş bir ülkedir. Ülkenin büyük bir 
kısmını (%80) Sırplar oluşturmasına rağ-
men bölgede iki özerk bölge vardır. Bun-
lardan biri ülkenin kuzeyinde yer alan ve 
Macarların çoğunluğu oluşturduğu 
Voyvodina, diğeri ise güneyde yer alan ve 
Arnavutların çoğunluğunu oluşturduğu 
Kosova’dır. (Raporun yazıldığı tarihte 
henüz bağımsızlığını kazanmamış olan 
Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde tek ta-
raflı olarak bağımsızlığının ilen etmiştir.) 
Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılmasına 

kesin gözle bakılmaktadır. Sırbistan’ın 
Kosova konusunda uluslararası camiaya 
yönelik baskıları ve savaş tehditleri başta 
olmak üzere diğer etnik unsurlara karşı 
ırkçı tutumları devam etmektedir. Bu 
sebeple Balkanlar’da hiçbir devlet Sırbis-
tan’ın yanında yer almak istememektedir. 

Bosna Savaşı, Srebrenitsa katliamı 
gibi tedhiş hareketleri hala unutulabilmiş 
değildir. Sırp savaş suçlularının bulunup 
adalete teslim edilmemesi en çok tepki 
toplayan olayların başında gelmektedir. 
Bununla beraber, geçtiğimiz Şubat ayında 
Uluslararası Adalet Divanı’ndan Sırbistan 
lehine çıkan karar büyük şaşkınlık yarat-
mıştır. Kosova sorunu, savaş suçlularının 
belirsizliği, hak ve özgürlüklere kısıtlayıcı 
uygulamalar, etnik ırkçılık başta olmak 
üzere ülkede birçok hak ihlali göze çarp-
maktadır. 

 
Azınlıklara Karşı Tutumlar 
Sırpların diğer milletlere karşı ırkçı 

tutumları geçen sene de ülke içerisinde 
gözlenen veya yönetimin sınırları haricin-
de tüm Balkanlar’da uyguladığı politikala-
rın sebep olduğu hak ihlallerine zemin 
hazırlamıştır. Sırbistan’ın diğer etnik un-
surlara karşı bu tutumlarından dolayı 
Kosova ve Voyvodina’nın özerklik taleple-
ri artan bir oranda devam etmektedir. 
Kosova’da Arnavutlara karşı ve kısmen 
Voyvodina’da Macarlara karşı olan tutum 
bu iki özerk bölge halkları tarafından 
kaygıyla takip edilmektedir.98 Geçtiğimiz 
                                                 
98  www.balkanpostasi.net 
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yıllar içinde Sırbistan’daki ırkçı tutumlara 
ve etnik ayrımcılığa karşı Birleşmiş Mil-
letler Komitesi’nin Sırbistan’ı bu konuda 
uyarıcı bir açıklaması olmuştu.  

 
Savaş Suçluları 
Savaş suçluları sorunu, Sırbistan’ın 

uluslararası kamuoyu ile yüzleşmesi gere-
ken en önemli konulardan bir tanesidir. 
Bosna Savaşı’nda ve Kosova olaylarında 
yaşanan tedhiş eylemlerinin en büyük 
sorumluları hala bulunamamaktadır. En 
büyük savaş suçlularından Slobodan 
Milosevic; yargı süreci devam ederken 
tutulduğu cezaevinde ölmüştür. Bunun 
dışında Boşnakların ve Hırvatların yoğun 
taleplerine rağmen Sırbistan savaş suçlula-
rı konusunda somut adımlar atmamakta-
dır. Bazı göstermelik gelişmelerin dışında 
ciddi somut adımlar 2007 yılında da göz-
lemlenmemiştir. Bunlardan bir tanesi 
Haziran ayında Kosova’da savaş suçluları 
ile ilgileri olduğu iddia edilen 6 politikacı 
hakkında açılan davadır.99  Ayrıca Kasım 
ayı içinde Vladimir Kovačević hakkında, 
Hırvatistan’da bulunan Dubrovnik bölge-
sindeki savaş suçlarının 6 failinden biri 
olması suçlamasıyla dava açılmıştır.100 

 
Polislerin Aşırı Güç Kullanımı 
Kosova’da görev yapan özel bir polis 

birliği olan UNMIK askerlerinin bölge 

                                                 
99  http://thereport.amnesty.org/eng/ 

Regions/Europe-and-Central-Asia/Serbia 
100  http://www.un.org/icty/glance/ 

vkovacevic.htm 

halkı üzerinde dengesiz ve aşırı güç kulla-
nımı söz konusudur. Geçtiğimiz yıllarda 
UNMIK askerlerinin Krusha ve Vogël 
bölgesinde yaklaşık 30 kadın, 20 çocuk ve 
3 erkeğin yaralanmasıyla sonuçlanan mü-
dahalesinden sonra gelen tepkilere rağ-
men, bölgede UNMIK askerlerinin tu-
tumlarını devam ettirdikleri gözlemlen-
mektedir. Bölgede polislerin sorgulama 
sebebiyle alıkoydukları kimi insanların 
üzerinde işkence izleri gözlemlen-
mektedir. İnsan Hakları aktivistleri bu tür 
olayları takip etmekte ve sorumluların 
tespiti için uğraşmaktadır.  

 

Hak ve Özgürlüklere Kısıtlamalar 
Geçtiğimiz yıl Kosova’da hak ve öz-

gürlükler önünde engel teşkil edecek bir 
takım uygulamalar gözlemlenmiştir. Bu 
uygulamalardan bir tanesi başörtülü ol-
duklarından dolayı okullarından uzaklaş-
tırılan bayan öğrenciler olmuştur. Farklı 
liselerde öğrenci olan Fatmire Jashari ve 
arkadaşları başörtülü oldukları gerekçesi 
ile okullarından uzaklaştırılmışlardır. 
Konu ile ilgili açıklama yapan Kosova 
Bilimler Akademisi Başkanı Rekshep 
Ismajli, bunun Kosova halkına ve ayrıca 
bilimin misyonuna zarar verdiğini savun-
muştur.101 

Bölgede yaşayan birçok Romen va-

                                                 
101 http://news.yahoo.com/s/ap/20070921/ap_ 

on_re_eu/kosovo_headscarf_ban;_ylt=Ao
6A4nf5xr.Z3DO7Fmg3_Dl0bBAF 
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tandaş için hala kalıcı barınma hakları 
sağlanmış değildir. Ailelerin birçoğu fab-
rika atıklarına çok yakın bir bölgeyeye 
oturmaktadır. Fabrika atıklarının bölge 
çok yakın olması, zamanında bölge halkı 
tarafından yapılan anlaşma dahilinde ka-
bul edilmiş de olsa atıkların bölge üzerin-
deki etkisi yeni hissedilmeye başlamıştır. 
Hükümet bu konuda farklı bir bölgede 
kalıcı konutlar için çalışmalara başlamıştır. 
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MAKEDONYA 

 
 
 
 

 
Güneydoğu Avrupa bölgesinde yer 

alan Makedonya, iki milyonu aşkın nüfu-
sa sahip bir Balkan ülkesidir. Ülkenin 
büyük bir kısmını Slav Makedonlar oluş-
turmaktadır. Bununla beraber Türkler, 
Arnavutlar ve Romanlar da bölgede bu-
lunmaktadırlar. Avrupa Birliği’ne girmek 
isteyen Makedonya’da bu yolda birtakım 
reform çalışmaları devam etmektedir. 
Avrupa Birliği’nin genişlemede yaşadığı 
problemlerden dolayı Makedonya’nın 
müzakere sürecinin henüz netleşmemesi 
ülkenin iç politikasını etkilemektedir. Bu 
bağlamda ülkede çözüme kavuşması ge-
reken birtakım politik sorunlar bulun-
maktadır. Bu politik sorunların bir kısmı, 
birtakım özgürlükleri kısıtlayıcı unsurları 
da beraberinde getirmektedir. Bunun 
yanında Makedonya’da etnik temele da-
yanan çatışmaların hala devam ettiği göz-

lenmektedir. Ayrıca kadınlara karşı hak ve 
özgürlükleri kısıtlayıcı uygulamalar bu 
sene de Makedonya’da sayılabilecek hak 
ihlalleri arasında yer almaya devam etmiş-
tir. 

 

Etnik Çatışmalar 
Makedonya’nın %60’ını Slav Make-

donlar oluşturmaktadır. Diğer etnik grup-
lar ise sırasıyla Türkler (%25), Arnavutlar 
(%4) ve Romanlar (%3)’dır. Balkan ülke-
lerinin en belirgin problemlerinden biri 
olan etnik çatışmalar Makedonya’da Ar-
navutlar ve Roman’lara karşı gerek politik 
kısıtlamalar gerekse hak ve özgürlüklerde 
kısıtlama konusunda kendini göstermek-
tedir. Arnavutlara parlamentoda temsil 
hakkı tanınmaması Arnavutlar tarafından 
zaman zaman demokratik yollarla protesto 
edilmektedir. 102  Ayrıca 2005 yılında yü-
rürlüğe konan Yerel Yönetimler Yasası ile 
ülkede azınlık olan Türkler, Arnavutlar ve 
Romanlar konusunda ciddi kısıtlamalar 
söz konusu olmaya devam etmektedir. 
Eski yasa ile ellerinde olan birçok hakları 
elinden alınan azınlıklar, kendi dillerinde 
eğitim yapmakta zorlanmaktadırlar. Bu-
nun yanında kendi etnik dillerini kullan-
ma konusunda sıkıntılarla karşılaşan azın-
lıkların problemlerini çözecek herhangi 
bir girişimin olmadığı gözlenmektedir.103  

                                                 
102  http://www.arnavuthaber.com/detay. 
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Ülkede görev yapan özel polis birimi 
ALFA’nın da azınlıklar üzerinde kimi 
zaman haksız eylemleri gözlenmektedir. 
Mayıs ayında iki Roman genç Trajan 
Bekirov(17) ve arkadaşı Orhan Iseni(16), 
ALFA polisleri tarafından hiçbir gerekçe 
gösterilmeden dövülmeye başlanmış ve 
bunun üzerine kaçmak için koşan iki 
gençten Trajan Bekirov geçmeye çalıştığı 
nehirde boğulmuştur. 20 gün sonra cese-
dine ulaşılan Trajan Bekirov’un uğradığı 
bu muamele Romanlar tarafından şiddetle 
protesto edilmiştir.104 

 

Kadın Hakları-İnsan Kaçakçılığı 
Makedonya’da eğitim alanında özel-

likle bayanlar için sözkonusu olan yeter-
sizlikler geçen senelerde olduğu gibi bu 
sene de devam etmektedir. Birçoğu eğitim 
görme hakkından mahrum olan kadınlar 
arasında okuma-yazma oranı oldukça 
düşük seyretmektedir. Okuma-yazma 
oranındaki bu düşük oran beraberinde 
birçok olumsuz sonucu getirmektedir.  

İnsan ticareti Makedonya’da gözlem-
lenen bir diğer sorundur. Özellikle çocuk 
ve kadın ticareti Makedonya’nın çözmesi 
gereken acil problemlerin başında gel-
mektedir.105  

Hak ve özgürlükler genel başlığı al-

                                                 
104 http://www.romadecade.com/index.php? 

option=com_content&task=view&id=2
25&Itemid=52 

105  http://www.ncbuy.com/reference/country 
/humanrights.html?code=mk&sec=6f 

tında ifade edilmesi gereken konulardan 
birtanesi de Makedonya İçişleri Bakanlı-
ğı’nın yeni kimliklerde ve pasaportlarda 
başörtülü fotoğrafı kabul etmeyeceği yö-
nünde aldığı karardır. İnanç özgürlüğü-
nün ihlali anlamına gelen bu karara tepki 
gösteren bazı STK kuruluşları bu kararın 
eşitlik yanlısı olmadığını ve derhal değişti-
rilmesi gerektiğini beyan etmişlerdir. 
Tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamalar yasağı savunucu yön-
de olmuştur.106 

 
Tutuklular 
Yıl içinde ülkede bazı dini temsilcile-

rin ve gazetecilerin tutuklandıkları göz-
lemlenmiştir. Tutuklamalar genel olarak 
mesnetsiz iddialar üzerine gerçekleştiril-
miştir. Mart ayında dînî kışkırtıcılık ve 
propaganda yaptığı iddiasıyla tutuklanan 
Ortodoks piskoposu çıkarıldığı mahke-
menin ileri bir tarihe gün vermesiyle tu-
tuklu kalmaya devam etmiştir. Ortodoks 
piskoposu Zoran Vranishkovski hakkın-
daki iddialar henüz tam olarak ispat edi-
lememiştir.107 Bunun yanında hükümetin 
birtakım uygulamalarını eleştirdiği için 
tutuklanan gazeteci Zoran Bozinovski de 
halen hapistedir. Basın özgürlüğüne karşı 
yapılan bu tutuklamalar, basın özgürlü-
ğünün anayasanın ek maddeleri ile koru-
ma altına alınmış olmasına rağmen ger-
çekleştirilmektedir.108  

                                                 
106  http://www.haber7.com/haber.php?haber 

_id=281824 
107  www.amnesty.org 
108  http://archives.vmacedonia.com/1617.htm 
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2007 yılında yaşanan bir diğer geliş-
mede, terör suçlaması ile 2005 yılından 
beri hapiste tutulan Rajmonda Maleçka 
ve babası Bujar Maleçka, Makedonya 
Yüksek Mahkemesi’nin suçlamalara yö-
nelik herhangi bir delil bulamaması üzeri-
ne Mart ayında serbest bırakılmışlardır. 
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BULGARİSTAN 

 
 
 
 

 
Bulgaristan Balkan ülkeleri arasında 

ulus devlet bütünlüğüne en fazla haiz 
görünen ülke durumundadır. Avrupa 
Birliği’ne 2007 yılında giren Bulgaris-
tan’ın, Soğuk Savaş sonrası bölgede yaşa-
yan Türklere karşı yapılan muameleler 
yüzünden kötü yönde seyreden Türkiye 
ile ilişkileri, son yıllarda dostane hava 
içinde gelişir görünmektedir.  

Bulgaristan, Balkan topraklarında et-
nik çatışmaların dışında, siyasî ve sosyal 
atmosferin daha sakin olduğu, kendi rota-
sında devam eden bir ülke durumundadır. 
Ülkenin %80 kadar bir kısmını Bulgarlar 
oluştururken, daha sonra gelen etnik un-
sur ise nüfustaki %10’luk paylarıyla 
Türklerdir. Aynı şekilde ülkenin %80 
kadarı Ortodoks iken, nüfusun %10’unu 
Müslümanlar oluşturmaktadır. Ülkede 
göze çarpan en önemli hak ihlallerinin 

başında ırkçı davranışlar ve ayrımcılıklar 
gelmektedir. Bununla beraber polislerin 
güç kullanması ve tutukluların kötü şart-
lar altında tutulması da çözülmesi gereken 
önemli sorunlar arasında yer almaktadır. 
Ayrıca insan ticareti Bulgaristan’da yük-
sek bir oranda devam eden ve acil önlem 
alınması gereken bir diğer problemdir. 

 

Irkçılık ve Ayrımcılık 
Bulgaristan’da yıl içinde ırkçı kana-

dın hareketleri tüm dinsel ve etnik unsur-
lar üzerinde baskı oluşturacak derecede 
yaygın olarak gözlenmiştir. Zaman zaman 
Müslümanların ibadethanelerine yönelik 
saldırılar gözlenmiş, bölgede hakları elin-
den alınan Türklerin durumları ve Ro-
man azınlıklara yönelik muameleler yıl 
boyu yaygın olarak bölgeden gelen hak 
ihlalleri haberleri arasında yer almıştır. 

Ekim ayı içerisinde Bulgaristan’da 
Pazarcık bölgesindeki bir camiye ırkçı 
saldırılar düzenlenmiştir. Caminin duvar-
larına çeşitli ırkçı sloganların yazıldığı 
olayda “Türkler ve Çingeneler Ülkeden 
Defolun” vb. yazılar kullanılmıştır. Olayla 
ilgili açıklama yapan yetkilileri camilere 
yönelik saldırıların yeni olmadığını, ırkçı-
ların bu türden saldırıları önceden de 
yaptıklarını belirtmişlerdir.109 Ayrıca böl-
gede yaşayan Romanların bölgedeki bir-
takım ırkçılar tarafından istenmediği göz-
lenmektedir. Komşularının Roman olma-

                                                 
109  http://www.dunyabulteni.net/news_detail. 

php?id=24821 
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sını istemeyen bazı Bulgarlar onları çin-
genelikle suçlamakta, hatta onlara farklı 
yerlere taşınmaları yönünde baskı yap-
maktadır. Geçtiğimiz senelerde bazı aile-
ler yerlerinden alınıp farklı bölgelere ta-
şınmışlar fakat götürüldükleri bölgelerde 
gerekli alt yapı hazırlıklarının tamamlan-
maması sebebiyle birçok sıkıntı yaşamış-
lardır.110 

 
Kadın Ticareti 
Ekim ayında Bulgaristan’da yapılan 

bir araştırma; kadın ticareti trafiğinin 
ürkütücü boyutlara ulaştığını ortaya koy-
maktadır. Konu ile ilgili açıklama yapan 
Bulgaristan Devlet Başkanlığı; ülkede her 
sene 10 bin kadının insan ticareti ağına 
takıldığını belirtmiştir. Ülkedeki kadın 
ticaretinin azaltılması için daha fazla yatı-
rıma ve reforma ihtiyaç olduğunu belirten 
Devlet Başkanı’nı doğrular açıklamalar 
Dış İşleri Bakanlığı’ndan da gelmiştir. 
Ayrıca Sofia News Agency’nin açıklama-
sına göre her yıl fakir ülkeler genelinde 
800 bin kadar kadın kötü amaçlı kulla-
nılmakta ve ülkede uluslar arası kadın 
ticaretinden ciddi boyutlarda maddi çıkar 
sağlayan gruplar bulunmaktadır.111 

 
Polislerin Aşırı Güç Kullanımı 
Yıl boyu yapılan gözlemlere göre 

Bulgaristan’da polislerin dengesiz güç 

                                                 
110  http://www.bulgaria-

italia.com/bg/info/diritti_umani_2007.asp 
111  http://www.earthtimes.org/articles/show/ 

119471.html 

kullanımı devam etmektedir. Dengesiz 
güç kullanımının mağdurları genellikle 
Roman vatandaşlarıdır. Irkçılığa Karşı 
Koruma Komisyonu’nun ifadesine göre 
Mayıs ayında gözaltına alınan bir tutuklu 
gözaltında bulunduğu 12 saatlik süre 
içerisinde yemek ve sudan mahrum bıra-
kılmış ve hiçkimse ile görüştürülmemiştir. 
Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan raporlarda 
yer alan vakalarda, Bulgaristan’da polis 
merkezlerinde bazı tutuklular, yapılan 
işkenceler sebebiyle biyolojik olarak kalıcı 
hasara uğramış, hatta aralarından ölenler 
olmuştu. 
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ARNAVUTLUK 

 
 
 
 

 
Arnavutluk, Adriyatik Denizi’nin 

kenarında yer alan, 28 bin km2 alana sahip 
bir Balkan ülkesidir. Nüfusunun büyük 
bir kısmını Arnavutların oluşturduğu 
Arnavutluk; aynı zamanda birçok farklı 
etnik unsuru barındırmaktadır. Arnavut-
lar Balkanlar’daki en köklü geçmişe sahip 
olan milletlerdendir. Lakin Balkanlar’da 
birçok savaş ve yapay sınırlandırmalar 
sonucu Arnavutlar şu anda 5 ülkenin 
sınırları içine dağılmış durumdadırlar. Bu 
da ister istemez Arnavutları birçok yerde 
azınlık konumuna düşürmüş ve birtakım 
etnik ayrımcılığa maruz kalmalarına sebep 
olmuştur. Özellikle Kosova bölgesi 2007 
yılı boyunca Uluslararası arenada çözüm 
bekleyen ana sorunlardan biri olmuştur. 
Bunun yanında Arnavutluk’ta inanç öz-
gürlüğü ile ilgili kısıtlamalar göze çarp-
maktadır. Diğer taraftan kadınlara karşı 

şiddet ve istismar, Arnavutluk’un uzun 
yıllardır aşması gereken problemlerden 
bazılarıdır. 

 

Azınlıklar Sorunu ve Kosova 
Kosova özerk bölgesi; savaş yılların-

dan sonra hala tam olarak yaralarını sara-
bilmiş değildir. Ülkenin statüsü üzerin-
deki belirsizlik hâkimiyetini korumakta-
dır. Ülkede çoğunluğu Arnavutların oluş-
turmasına rağmen azınlık olan Sırpların 
dayatmacı ve tehditkar söylemleri devam 
etmektedir. Mevcut şartlarda Sırbistan 
toprakları içinde özerk bir bölge olan 
Kosova’nın statüsü hakkında uluslararası 
arenadaki tüm girişimler Sırbistan’ın teh-
ditleri ve karşı çıkması nedeniyle sonuçsuz 
kalmaktadır. Bölgedeki Arnavutlar; Sır-
bistan’ın bir parçası olmak istememekte ve 
bağımsızlıklarını talep etmektedirler. Ni-
tekim geçen senenin Mayıs ayında aynı 
gerekçelerle Karadağ, yapılan bir referan-
dum sonucu bağımsızlığını ilan etmiştir. 
Kosova bir an önce etnik ayrımcılıklardan 
sıyrılmalı ve hak ve özgürlüklere saygı 
doğrultusunda ülkenin statüsü belirlen-
melidir. 

 

Temel Hak ve Özgürlükler 
Arnavutluk’ta geçen sene de gün-

demde olan başörtüsü yasağı geçerliliğini 
korumaktadır. Behice Hoksa’nın üniver-
siteye alınmaması üzerine, kamuoyundan 
gelen tepkilere rağmen üniversite yöneti-
mi kendisini savunmaya ve yasağı uygu-
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lamaya devam etmiştir. 112  Arnavutluk’ta 
halihazırda başörtüsü; ilk, orta ve yüksek 
dereceli okullarda yasak olmaya devam 
etmektedir. Yıl içinde meclis, ülkedeki 
tüm kimliklerde Hıristiyanlarca kutsal 
olan Rahibe Teresa’nın resminin olması 
şartını gündeme getirmiş, fakat özellikle 
Müslüman yöneticilerin ve halkın tepkisi 
üzerine teklif gündemden kaldırılmıştır.  

Ülkenin çok büyük bir kısmını Müs-
lüman nüfus oluşturmasına rağmen, 
Müslümanların inançlarının gereğini 
yerine getirebilecek mekanların azlığı 
Müslümanlar tarafından tepki ile karşı-
lanmaktadır. Bunun yanında ülkede 
%20’leri bile bulmayan Hristiyanların 
büyük kiliseler açması Müslüman halk 
tarafından endişe ile izlenmektedir. Nite-
kim geçen 2007 Kurban Bayramında 
camiler açtırılmamış ve tüm Müslümanla-
rın parlamento bahçesinde namazlarını 
kılmalarına izin verilmiştir. Bayram na-
mazında camilerin kapalı olması Müslü-
man halk tarafından tepkilerle karşılan-
mıştır. 

 

Tutuklulara Muameleler 
Arnavutluk’ta yıl içinde gözlemlenen 

sorunlardan birisi de tutuklamalar ve 
tutuklulara karşı uygulanan hukuksuz 
uygulamalardır. Bu uygulamalara örnek 
teşkil eden bir olay Mart ayında yaşanmış, 
tutuklanan Doryon Leci, tutuklu kaldığı 

                                                 
112  Mazlumder 2006 Dünya İnsan Hakları 

Raporu 

süre boyunca dövüldüğünü ve işkence 
gördüğünü dile getirmiş fakat buna rağ-
men iddiaları ciddiye alınmamış ve her-
hangi bir araştırma dahi yapılmamıştır.113 
Ayrıca Haziran ayı içerisinde Amarildo 
Perfundi(17) 6 saatlik bir polis sorgula-
masından birkaç gün sonra intihar etmiş-
tir. Yapılan incelemeler sonucu Amarildo 
Perfundi’nin sorgulama sonrası birtakım 
psikolojik sorunlar yaşadığı ve intihara 
bunun sebep verdiği belirtilmiştir. Bu 
iddiaları polis yetkililerinin inkâr etmele-
rine rağmen haklarında dava açılmış, dava 
halen sonuçlanmamıştır. 

 

Göçmenler 
Arnavutluk, Amerika’nın Guanta-

namo’da yer olmadığı gerekçesi ile çıkart-
tığı tutukluları ülkesine kabul eden tek 
ülke olma özelliğini taşımaktadır. Ameri-
ka’nın 5 yıl önce Guantanamo’ya getirdiği 
bazı tutuklular yer olmadığı gerekçesi ile 
üçüncü bir ülke olan Arnavutluk’a götü-
rülmüşlerdir. Bunların büyük kısmını Çin 
zulmü altındaki Doğu Türkistanlılar oluş-
turmaktadır. Çin’in, terörist oldukları 
gerekçesiyle ülkesine kabul etmediği bu 
göçmenler Arnavutluk’ta kalmaktadırlar. 
32 kişi oldukları belirtilen bu göçmenler 
son derece kötü şartlar altında hayatlarını 
sürdürmektedirler. Kendileriyle hiç kim-
senin özel izinler dışında görüştürülmedi-

                                                 
113  http://thereport.amnesty.org/eng/ 

Regions/Europe-and-Central-Asia 
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ği göçmenler, Guantanamo’daki şartları 
aratacak kadar kötü koşullarda yaşamak-
tadırlar. Büyük çoğunluğunu Doğu Tür-
kistanlı Uygurların oluşturduğu bu göç-
menlere bazı sivil toplum örgütleri zor 
şartlar altında yardım ulaştırmaya çalış-
maktadır.114 

 

 

                                                 
114  Röportaj: Alsar Derneği Başkanı Mehdi 

Gurra 
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AVUSTURYA 

 
 
 
 

 
Avusturya’da bu yıl yabancılara karşı 

tolerans azalmış, basın-yayın organlarının 
yaptığı kışkırtıcı yayınlar, ayrımcılığı tır-
mandırmıştır. Özelikle bazı basın-yayın 
organlarının İslam-terör ilişkilendirmesi 
ile ilgili yaptıkları haberler sonucu 
İslamofobya yükselmiştir.  

 

İslamofobya 
 Eylül ayı içerisinde üç Müslüman 

gencin, El Kaide bağlantısının tespit e-
dilmesi, daha önce Viyana’da yapılan cami 
ve minareye karşı düzenlenen gösteri, 
ardından Hallein’de bir camiye düzenle-
nen çirkin saldırılar ve benzeri olaylar 
Avusturya’da yaşayan Müslümanlar ara-
sında gerginlik yaratmıştır. El Kaide sem-
patizanı olduğu iddiası ile tutuklanan üç 
şüpheli üzerinden yola çıkan FPÖ ile 

BZÖ partileri, İslam düşmanı olma, cami-
lere karşı çıkma ve Müslüman vatandaşla-
ra çamur atma konularında adeta birbirle-
riyle yarışmışlardır. Der Standard Gazete-
sine göre sağcı popülist partiler, ‘İslamcı-
lar teröristtir’ söylemi doğrultusunda ca-
miler, minareler, başörtüsü, yani “farklı 
olan’’ her şeyle mücadeleyi yoğunlaştır-
makta ve ülkede kültürlerarası bir savaş 
başlatma tehlikesi oluşturmaktadır.115 

FPÖ lideri Heiz Strache, 14 Ey-
lül’de Wiener Zeitung gazetesinde, “Kim 
demiş! Avusturya huzurlu bir ülke!” baş-
lıklı bir mektup yayımlamıştır. Strache 
imzası taşıyan mektupta yabancı düşman-
lığı kışkırtılmıştır. Yazısında halkı kor-
kutmaya devam eden Strache, halkın te-
dirginleştiğini ve evden çıkmaya ya da 
çocuklarının parklarda oynamasına dahi 
izin vermeye korktuklarını iddia etmiştir. 
FPÖ lideri Strache, İslam cemaatine yük-
lenerek aşırı İslamcılara karşı sert tedbir-
ler alınmasını ve İslam cemaatinin kamu 
tüzel kişilik statüsünün kaldırılmasını 
talep etmiştir. BZÖ partisi ise tüm İslami 
kuruluşların 24 saat izlenmesini talep 
etmiştir.116  Hükümetin koalisyon ortağı 
Avusturya Muhafazakâr Partisi (ÖVP) 
Genel Sekreteri Hannes Missethon 
Eisenstad yaptığı bir basın toplantısında 
yabancılara sınırlı tolerans gösterilmesi 

                                                 
115  http://www.yenihareket.com/?action= 

show&type=news&pid=3&id=1435 
116  http://www.yenihareket.com/?action= 

show&type=news&pid=3&id=1435 
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gerektiğini söylemiştir. ÖVP ülkelerine 
gelen göçmenlerin; Almanca konuşmak, 
çalışmak ve toplum kurallarına uymak 
zorunda olduğunu belirtmiştir. Böylelikle 
zorla evliliğin ortadan kalkacağını ifade 
eden ÖVP’ye göre, göçmenlerin zaman 
zaman kültürel geleneklerini bir yana 
bırakmayı öğrenmesi gerekmektedir.117  

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na bağlı olarak Viyana’da faali-
yet gösteren Avusturya-Türkiye İslam 
Birliği’nin (ATİB) 20. bölgede kendi 
mülkiyetindeki binayı restore etmek iste-
mesi, mahalle sakinlerinin protestolarının 
hedefi olmuştur. Mahalle sakinlerinin 
oluşturduğu ‘Halk İnisiyatifi’ adlı bir 
grup akşam saatlerinde ATİB camisi 
önünde bir protesto başlatmış ve protesto-
ya aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisi 
(FPÖ) ve lideri Heinz-Christian Strache 
de katılmıştır. Sosyalist Sol Parti ile ikti-
dardaki Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) 
gençlik kolları da aynı saatlerde karşı bir 
gösteri düzenlemiştir.118 

Avrupa Kültürü Çalışma Grubu a-
dındaki girişimin Bad Vöslau’da yapılması 

                                                 
117  Göçmenler: Çalışmak isteyen göçmenler 

Almanca konuşmak ve bizim kurallarımıza 
uymak zorundalar. 
http://www.diepresse.com/home/politik/in
nenpolitik/290502/index.do 

118  http://www.yenihareket.com/?action= 
show&type=news&pid=3&id=1407, 
Blaue Angst vor "Moschee" in 
Linz,http://derstandard.at/?url=/?id=304
2284%26sap=2%26_pid=7629102 

planlanan minareli camii projesine karşı 
çıkması Avusturya’da yeni bir tartışma 
başlatmıştır. Bölgede faaliyet gösteren 
girişim, inşa edilmesi planlanan İslam 
merkezine minare yapılmasını engellemek 
için çalışma başlatmış, bu çalışma kap-
samında çevre halkından 1500 imza top-
lamıştır. Girişim, kubbe ve minarenin 
miğfer ve kılıcı sembolize ettiğine inan-
maktadır. Avrupa Kültürü Çalışma Gru-
bu adındaki girişim, böyle bir yapının 
Hristiyanlığın temel değerlerine aykırı 
düşeceğini ileri sürmüştür. 119 Minare 
yapımına karşı çıkan aşırı sağcı Özgür-
lükçü Parti'nin (FPÖ)  eski lideri Jörk 
Haider camii ve minarelere İslam’ın gü-
cünü sembolize ettiği için karşı çıktığını 
ifade etmiş; camii ve minare yapımına 
karşı parlamentoya yasa değişikliği için 
öneri vereceğini söylemiştir.120 

 

Ayrımcılık-Irkçılık 
Almanya'da tartışmalara yol açan Ba-

den-Württemberg Eyaleti'ndeki vatandaş-
lık testi, aşırı sağcı Özgürlükçü Parti'nin 

                                                 
119  http://www.yenihareket.com/?action= 

show&type=news&pid=3&id=1088 
120 Haider calls for ban on mosque building 

http://www.islamophobia-
watch.com/islamophobia 
watch/category/austria, Moscheen sind 
"sichtbare Zeichen der 
acht"http://kaernten.orf.at/stories/217456/f
orum/?page=2, http://www.atb-
europa.com/modules.php?name=News&fi
le=print&sid=1586 
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(FPÖ) eski lideri Jörg Haider'in başkan 
olduğu Kaernten Eyaleti'nde uygulamaya 
konulmuştur. Kaernten Eyaleti'nde Avus-
turya vatandaşlığı için başvuruda bulu-
nanlara uygulanan Alman modeli İslam 
Testi'nde; "Yetişkin oğlunuz eşcinsel 
olduğunu söylese tepkiniz ne olurdu?" ve 
benzeri sorular yer almaktadır. Öte yan-
dan Kaernten eyaletinde vatandaşlık baş-
vurusu için sınava giren bir Müslümanın 
bütün şartları yerine getirdiği halde eyalet 
Başbakanı Haider'in vatandaşlık için onay 
vermediği kaydedilmiştir. Baden-
Württemberg Eyalet hükümetinin uygu-
ladığı İslam Testi'ne karşı eleştiri getiren 
Yeşiller Eyalet Meclis Grup Başkanı 
Werner Wölfle, "Haider'e örnek olmak, 
Baden-Württemberg eyalet hükümeti için 
gurur verici bir olay değil" şeklinde ko-
nuşmuştur.  Wölfle, Haider'in İslam Tes-
ti'nin tartışmalı versiyonunu örnek alma-
sının bu testin Avrupa'da ne kadar tehli-
keli bir etki yarattığının göstergesi oldu-
ğunu vurgulayarak, "Eyaletimiz, bu testle 
ülkemizde yaşayan çok sayıda göçmenin 
uyum çabalarını baltalamakla kalmamıştır, 
aynı zamanda aşırı sağcıları aynı girişimde 
bulunmak için cesaretlendirilmiştir" de-
di.121 

Avusturya’nın Kaernten eyaletinde 
                                                 
121  http://www.yenihareket.com/?action= 

show&type=news&pid=3&id=1355, 
http://www.turkischegemeinde.at/Pressemi
tteilungen/10-Fragen-an-Baden-
Wuerttemberg-Innenminister-Heribert-
Rech.html 

yaşayan Z.C. adlı Türk asılı doktor, Eşit 
Muamele Komisyonu’na başvuruda bu-
lunmuştur. Dr. Z.C., Mayıs ayında acil 
doktor aranılan bir ilan üzerine görüşme-
ye gitmiş; görüşme sonucunda görüşmeyi 
yapan doktorun prensip olarak işe başla-
masında sakınca olmadığını söylemesi 
üzerine onlara CV’sini vermiş ancak hiç 
beklemediği bir tavırla karşılaşmıştır. 
Z.C.’nin Türk ve Müslüman olduğunu 
öğrenince önce tuhaf tuhaf bakan doktor-
lar sonra da hakaretvari bir şekilde konuş-
maya başlamışlardır. Doktorlar hiçbir 
şekilde bir Müslümanla çalışmak isteme-
diklerini, İslam’ın kadınları baskı altında 
tuttuğunu, Müslüman kadınların Türki-
ye’de yaşadığı sürece kabul edilebilir ol-
duğunu ancak bunun dışında ya öldürül-
meleri ya da din değiştirmeleri gerektiğini 
söyleyerek saldırganca hakaret etmeye 
başlamıştır. Avusturya’da doğan, büyüyen 
ve okuyan, Alevi kökenli olan, şu ana 
kadar herhangi bir ayırımcılıkla karşılaş-
mayan Z.C.  Avusturya’daki .nsan hakları 
derneği ZARA ile birlikte Eşit Haklar 
Komisyonu’na başvurmuştur. Z.C. derdi-
nin para ya da meslek olmadığını yalnızca 
bu iki şahsın yanlış yaptıklarını görmele-
rini istediği belirtmiştir. 122  Dr. Z.C.’nin 
karşı karşıya kaldığı muamele, ülkede 
yaşayan azınlıkların ve özellikle de Müs-
lümanların uğradığı ayrımcılığa örnek 
teşkil etmesi bakımından önemlidir. 

                                                 
122  http://derstandard.at/?url=/?ressort= 

komm,(me, Der Standard, Printausgabe 
5./6./7.1.2007 
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Aralık ayında Viyana’nın Karlsplatz 
semtinde Teknik Üniversite bahçesindeki 
heykel sergisinde heykeltıraş Olaf 
Metzel’in “Turkish Delight” (Türk Lo-
kumu) adlı, başörtülü, ancak bütün vücu-
du çıplak Müslüman Türk kadınını tasvir 
eden heykeli, ülkedeki Türk sivil toplum 
kuruluşlarının büyük tepkisini çekmiştir. 
Sonraki günlerde heykel kimliği belirsiz 
kişilerce yıkılmıştır.123  

 

 

                                                 
123  Viyana başörtülü çıplak heykele tepkili, 

http://www.cnnturk.com/DUNYA/haber_
detay.asp?PID=319&haberID=410111 
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BOSNA-HERSEK 

 
 
 
 

 
Yugoslavya’nın dağılmasının ardın-

dan çıkan savaşa son noktayı koyan 
Dayton Antlaşması’nın imzalanmasının 
üzerinden 12 sene geçmiş, ancak antlaş-
manın maddeleri hâlâ tam anlamıyla uy-
gulanamamıştır. Özellikle Sırp Cumhuri-
yeti(SC) pek çok maddenin uygulanma-
sında ayak diretmektedir. Savaş suçluları-
nın yargılanmalarına devam edilmektedir, 
ancak katliamların baş aktörleri Radovan 
Karadziç ve Ratko Mladiç hala buluna-
mamıştır. 

Bosna-Hersek’in AB ile geçtiğimiz 
senelerde imzaladığı İstikrar ve Katılım 
Antlaşması ülkede insan hakları uygula-
maları üzerinde büyük bir ümit doğur-
muştur. Ancak uygulamadaki aksaklıklar, 
özellikle de polis reformuna Sırp cumhu-
riyeti tarafından gösterilen direnç, müza-
kerelerin devam etmesini tehlikeye atmak-

tadır. Bu sene uluslararası topluluğun 
Bosna-Hersek üzerine aldığı kararların 
pek çoğu Kosova politikalarına endeksli 
olmuştur. Srebrenica Soykırımı, polis 
reformu, savaş suçluları ve yabancı uyruk-
lu Bosna-Hersek vatandaşlarının vatan-
daşlıktan çıkarılması, ülkede bu sene ya-
şanan hak ihlallerinin çerçevesini belirle-
miştir. 

 
Vatandaşlıktan Çıkarılan  
Yabancı Uyruklular 
Dünyanın birçok yerinden gelen sa-

vaşçılar Bosna-Hersek Savaşı’nda Müs-
lüman kuvvetler adı altında Bosna Ordu-
su ile beraber savaşmıştı. Bu savaşçıların 
pek çoğu savaş sonrasında Bosna-Hersek 
vatandaşlığına geçmişti. Ancak özellikle 
ABD’den gelen baskılar sonucu bu eski 
savaşçıların 400’e yakını radikal İslamcı 
terörist(!) olmalarından kuşkulanıldığı 
gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılmıştı.124 
Bu eski savaşçıların birçoğu Bosna-
Hersekli bayanlarla evliydiler ve yaklaşık 
15 senedir Bosna-Hersek’te yaşamaktay-
dılar. Bosna-Hersek hükümetinin kararı 
özellikle bu kişiler tarafından tepki gör-
müştür, bu kişilerin bazıları insan hakları 
ihlali dolayısıyla Strazburg’a başvurmayı 
düşünmektedir.125 

                                                 
124 Bosnia tackles 'foreign fighters’, 12 April 

2007, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/654728
7.stm 

125 İnsan haklarının ihlal edildiğini iddia eden 
mücahit, BH'ye Strazburg'da dava açmak-
la tehdit ediyor, 16 Ağustos 2007,  
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Bu karardan özellikle ABD’li yetkili-
ler memnun olmuştur. Zira Amerikan 
hükümeti ve yetkilileri Bosna-Hersek’te 
El-Kaide’yi destekleyen ve onun üyelerini 
himaye eden kişilerin bulunduğunu belirt-
mekte idi.126  

Bosna-Hersek hükümetinin bu kara-
rı insan hakları kuruluşları tarafından 
tedirginlikle karşılanmıştır. İnsan hakları 
gözlemcileri; vatandaşlıktan çıkarılacakla-
rın dönecekleri ülkelerde maruz kalacak-
ları uygulamalardan ve muhtemel insan 
hakları ihlallerinden özellikle tedirgin 
olduklarını belirtmektedirler. Bosna-
Hersek’in 2002’de 6 Cezayir asıllı vatan-
daşını ABD’ye teslim etmesi ve bunların 
daha sonra Guantanamo’ya transfer edilip 
burada hak ihlallerine maruz bırakılmış 
olması, insan hakları gözlemcilerini özel-
likle tedirgin etmektedir.127 

 
Srebrenica 
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 

Srebrenica hakkındaki kararını vermiştir. 

                                                             
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xh
tml/tr/newsbriefs/setimes/newsbriefs/2007/
08/16/nb-08 

126  ABD'li yetkili: El Kaide BH'yi geçiş nok-
tası olarak kullanıyor, 19 Ağustos 2007, 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xh
tml/tr/newsbriefs/setimes/newsbriefs/2007/
08/19/nb-03 

127  Open letter to the authorities in Bosnia and 
Herzegovina on citizenship review and 
forcible returns to countries where there is 
a risk of torture, 11 May 2007, 
http://web.amnesty.org/library/Index/EN
GEUR630042007?open&of=ENG-2EU 

Bu karara göre Sırbistan, Srebrenica'daki 
Bosnalı Müslümanların soykırıma uğra-
masını önlemek için Bosnalı Sırplar üze-
rindeki açık nüfuzunu kullanmamakla 
birlikte, 1992-1995 ihtilafı sırasında Bos-
na-Hersek'te gerçekleşen soykırımdan 
veya soykırıma işbirliği yapmaktan doğ-
rudan sorumlu bulunmamıştır.128 

Bu dava, soykırım üzerine Lahey’de 
görülen ilk dava olması ve gelecek soykı-
rım davalarına örnek teşkil edecek olması 
sebebiyle önemlidir. Ancak, BM Savaş 
Suçları Mahkemesi Başsavcısı Carla del 
Ponte’nin Sırbistan ile ilgili bazı gizli 
belgelerin gizli statüsünün korunması ile 
ilgili yaptığı iddia edilen anlaşma, davanın 
tarafsızlığına ve karara gölge düşürmüş-
tür. UAD yetkilileri bu iddiaları reddet-
mekte ve saçma olarak nitelendirmekte-
dir.129 

Davanın sonuçları değişik tepkilere 
yol açmıştır. Sırp yetkililer genelde sonuç 
karşısında duydukları memnuniyetleri 
belirtirken, “Srebrenicalı Yerliler”, “Soy-
kırım Mağdurları” ve “Srebrenica Kadın-

                                                 
128  “Uluslararası divan, Sırbistan'ın soykırım 

davası hakkındaki kararını verdi”,  26 Şu-
bat 2007, 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xh
tml/tr/newsbriefs/setimes/newsbriefs/2007/
02/26/nb-01  

129  “Del Ponte gizli bilgilerle ilgili iddiaları 
reddetti”, 22 Nisan 2007, 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xh
tml/tr/features/setimes/newsbriefs/2007/04
/22/nb-05 
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ları” gibi dernekler, karardan duydukları 
hayal kırıklığını dile getirmiştir.130 Adalet 
Divanı’nın kararından sonra önde gelen 
Boşnak siyasîler ve Srebrenica’nın yerlileri 
soykırımın yol açtığı kötü hatıralar nede-
niyle özel statü istemektedir. Srebrenicalı 
Boşnaklar, yerel Sırp yönetiminin 
Srebrenica soykırımından sorumlu olan-
larla doğrudan bağlantılı olduklarını, bu 
nedenle kendilerinin yönetimle ilişkileri-
nin sınırlı olduğunu belirtmektedir. 131 
Sırp Cumhuriyeti bu istekler karşısında 
Srebrenica’ya özel sosyo-ekonomik statü 
vermeye karar vermiştir.132 AP yetkilileri 
ise UAD’nin kararının Srebrenica’nın 
statüsünü değiştirmek için yeterli sebep 
olmadığını belirtmiştir.133 

Srebrenica üzerine bir diğer önemli 

                                                 
130  “Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım 

kararı tepkilere yol açtı”, 27 Şubat 2007, 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xh
tml/tr/features/setimes/features/2007/02/27
/feature-02 

131  “Srebrenica ayrılmak istiyor”, 13 Mart 
2007, 
http://www.bbc.co.uk/turkish/europe/story
/2007/03/070313_srebrenitsa.shtml 

132  “SC hükümeti Srebrenica için özel sosyo-
ekonomik statü hakkında kararını verdi”, 
29 Mart 2007, 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xh
tml/tr/newsbriefs/setimes/newsbriefs/2007/
03/29/nb-02 

133  “AP: UAD'nin kararı Srebrenica'nın 
statüsünü değiştirmek için neden değil”, 
02 Temmuz 2007, 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xh
tml/tr/newsbriefs/setimes/newsbriefs/2007/
07/02/nb-04 

gelişme de Hollanda Devleti’nin 
Srebrenica Kadınları Derneği tarafından 
soykırımı engelleyememelerinden dolayı 
Lahey’de dava edilmesi olmuştur.134 

 
Polis Reformu 
Bosna-Hersek’in ikiye bölünmüş po-

lis teşkilatının tek çatı altına alınması AB 
ile yapılan müzakerelerin temelini oluş-
turmuştur. Teşkilatın Federasyon ve Sırp 
Cumhuriyeti arasında ikiye bölünmüş 
olması ve iki bölüm arasında koordinas-
yon yetersizliği, uygulamada polisin pek 
çok hak ihlaline karışmasına imkân tanı-
mış ve ülkenin vatandaşlarına karşı farklı 
uygulamalar oluşmasına sebep olmuştur. 
Özellikle Sırp Cumhuriyeti polis teşkila-
tında savaş suçlusu olan kimselerin yer 
aldığı iddia edilmektedir. Sırp Cumhuri-
yeti polis teşkilatının bazı üyelerinin savaş 
sırasında yaşanan katliamlarda aktif rol 
aldığı da bilinmektedir.  

Bu sene içerisinde polis teşkilatı üze-
rine yapılan görüşmelerde her ne kadar 
AB’nin sunduğu şartların hafifletilmesine 
gidildiyse de tarafların anlaşması sağla-
namamıştır. Özellikle Sırp Cumhuriyeti 
yetkilileri, polis teşkilatlarını Sırp Cumhu-
riyeti’nin temel unsurlarından birisi olarak 
görmekte ve bundan kesinlikle vazgeç-
memektedir. 135  Sırp yetkililerin polis re-

                                                 
134  “Netherlands sued over Srebrenica”, 4 

Haziran 2007, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/672113
9.stm 

135  “Bosnıa & Herzegovına: Dodik Says 
Police Reform Is Imperative For RS”, 16 
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formunu SC’nin feshedilmesi olarak gös-
termesi, görüşmelerin önünde büyük bir 
engel teşkil etmektedir. Yüksek temsilci-
nin arabuluculuğu ve aksi yöndeki açık-
lamaları şu ana kadar bir sonuca varılma-
sında etkili olamamıştır.  

 

Yüksek Temsilci 
Dayton Antlaşması’nın uygulanma-

sında en yetkili merci olan yüksek temsil-
ciliğe bu sene Slovak diplomat Miroslav 
Lajcak getirilmiştir. Bosna-Hersek’te 
barış anlaşmasının uygulanması için çok 
geniş yetkilere sahip bu kurumun 30 Ha-
ziran 2008’de kapatılması beklenmekte-
dir. Yeni Yüksek Temsilci Lajcak göreve 
gelir gelmez bir dizi önlemlerle anlaşma 
maddelerinin ve reformların uygulanma-
sını sağlamaya çalışmıştır. Tedbirlerin 
amacı olarak BH kurumlarının güçlendi-
rilmesi gösterilmiştir. Bu tedbirler ülkenin 
Boşnak ve Hırvat partileri tarafından 
memnuniyet ile karşılanırken, Sırp liderler 
bu tedbirler üzerine istifa etmekle tehdit 
etmiştir. Bu önlemler uluslararası yetkili-
ler tarafından Bosna-Hersek devlet ku-
rumlarının işleyişi üzerine oldukça kritik 
kabul edilmektedir. 136  Sırp Cumhuriyeti 

                                                             
Kasım 2006, 
http://www.seeurope.net/?q=node/2322 

136  “Bosnalı Sırp liderler, yüksek temsilcinin 
aldığı tedbirler üzerine istifa etmekle tehdit 
ettiler”, 22 Ekim 2007, 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xh
tml/tr/features/setimes/features/2007/10/22
/feature-01 

yetkilileri Yüksek Temsilcinin önerdiği 
önlemler yerine Sırp Cumhuriyeti’nin 
uygulamaları bloke etme imkânını gelişti-
rebilecek yeni öneriler getirmekle suçlan-
maktadır. Sırp yetkililerin bu tutumları 
Bosna-Hersek’te sosyal ve ekonomik 
gelişmeye ve barış antlaşmasının uygu-
lanmasına engel olarak görülmektedir.137 

 

Savaş Suçluları 
Savaş suçlularının yargılanmasına bu 

sene de devam edilmiştir. Savaşta rol al-
mış birkaç üst düzey yetkilinin davaları 
2007 içerisinde sonuçlanmıştır ve yeni 
davalar açılmaya devam edilmektedir. 138 
Ancak savaşın baş aktörlerinden Ratko 
Mladiç ve Radovan Karadziç hala bulu-
namamıştır. Bu iki kişinin nerede olduk-
ları hakkında spekülasyonlardan başka 
hiçbir şey bilinmemektedir. Sırp milliyet-
çisi Vojislav Seselj hakkında da Lahey’de 
bu sene idam isteği ile bir dava açılmıştır. 
Seselj, Sırbistan Radikal Partisi liderliğine 
halen devam etmektedir. Seselj’in alacağı 
herhangi bir ceza Sırbistan’ın radikal 
partisinin Bosna-Hersek katliamlarında 

                                                 
137  “RS Proposal: No Basis For Further 

Discussion”, 09 Kasım 2007, 
http://www.ohr.int/ohr-
dept/presso/pressr/default.asp?content_id
=40821 

138  Bosnıa-Herzegovına, 
http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/
Europe-and-Central-Asia/Bosnia-
Herzegovina 
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etkili olan kişilerden oluştuğunu göster-
mesi açısından önemli görülmektedir.139 

11 Mayıs 2007’de Ilija Jurisic 
Belgrad’da Sırp yetkililer tarafından savaş 
suçlarından yargılanmak üzere alıkon-
muştur. Ilija Jurisic, 1992 Mayıs ayında 
Tuzla Savunma kuvvetlerinin başınday-
ken JNA’nın geri çekilmekte olan kuvvet-
lerine saldırmakla suçlanmaktadır. Sırbis-
tan yetkililerinin yabancı bir ülke va-
tandaşını bu şekilde alıkoyması Bosna-
Hersek’te pek çok tepkilere yol açmış-
tır. 140  (Jurisic’e karşı şu ana kadar her-
hangi bir dava açılmamıştır.) Buna rağ-
men Sırbistan, Jurisic’in iadesini reddet-
mektedir. Bunun ötesinde Sırbistan, daha 
davası açılmayan Jurisic’in mahkemesine 
tanık olarak mektupla Bosna Hersek 
vatandaşlarını çağırmaktadır. Mektuplar-
da vatandaşlar, mahkemeye katılmadıkları 
takdirde para cezası çarptırılmakla veya 
zor kullanılarak mahkemeye iştirak etme-
ye mecbur bırakılmakla tehdit edilmekte-
dirler. 141 
                                                 
139  “Sırp milliyetçi Seselj BM mahkemesine 

meydan okudu, savaş suçu suçlamalarını 
reddetti”, 09 Kasım 2007, 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xh
tml/tr/newsbriefs/setimes/newsbriefs/2007/
11/09/nb-02 

140  Bosnia News, 26 Eylül 2007, 
http://bosnianews.blogspot.com/2007_09_
26_archive.html 

141  Sırbistan’ın Dış İlişkileri: ABD, AB, Bos-
na Hersek ve Karadağ, 14 Eylül 2007 
http://www.usakgundem.com/yazarlar.php
?type=16&id=787 

EUFOR 
Bosna-Hersek’te barışın tesisinden 

sorumlu 2500 kişilik bir EUFOR gücü 
bulunmaktadır. Sene başında sayıları 
6500’ü bulan kuvvetler, bölgeden çekilen 
askerlerden sonra sayıca azalmıştır. Geri-
de kalan gücün kademeli olarak çekilmesi 
gündemdedir, ancak ülke içinde zaman 
zaman yaşanan etnik çatışmaların bir çö-
züme kavuşmamış olması EUFOR’un 
tamamen geri çekilmesini gecik-
tirmektedir.142 

EUFOR güçleri barışın devamında 
önemli bir rol üstlenmektedir, ancak bu 
kuvvetlerin kullandıkları metotlar barış 
amaçlarına gölge düşürmektedir. Ocak 
ayında, EUFOR’un İtalyan üyeleri savaş 
suçlusu zanlısı Dragomir Abazovic’i yaka-
lamak için yaptıkları bir operasyonda 
Abazovic’in karısını öldürmüş, kendisi ve 
11 yaşındaki çocuğunu ağır yaralamıştır. 
EUFOR; askerlerin nefsi müdafaa ile 
hareket ettiklerini açıklamıştır, ancak 
Doğu Sarajevo Savcılığı’nın yaptığı soruş-
turmaya göre ilk ateşi EUFOR askerleri 
açmıştır. Elde edilen veriler İtalyan Savcı-
lığı’na teslim edilmiştir.143 

                                                 
142  “BH’deki EUFOR komutanı, barış güçle-

rinin çabuk çekilmeleri konusunda uyar-
dı”, 12 Ağustos 2007, 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xh
tml/tr/newsbriefs/setimes/newsbriefs/2007/
08/12/nb-02 

143  Bosnıa-Herzegovına, 
http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/
Europe-and-Central-Asia/Bosnia-
Herzegovina 
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Geri Dönen Mülteciler 
7 Ekim 2007’de açıklanan rakamlara 

göre Dayton Barış Anlaşmasının Aralık 
1995'te imzalanmasından bu yana yerle-
rinden edilmiş yaklaşık 1 milyon 20 bin 
kişi Bosna-Hersek’e geri dönüş yapmış-
tır.144 

Geri dönenlere karşı kişisel boyutta 
yapılan saldırılar rapor edilmeye devam 
edilmektedir. İşsizlik, geri dönenlerin 
kalıcı olmasında en büyük engel olarak 
görülmektedir. Bunun yanında geri dönen 
mültecilerin etnik ayrımcılıkla karşılaştık-
ları da gelen raporlar arasındadır.145  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                                 
144  “Dayton Anlaşması'nın imzalanmasından 

bu yana 1 milyondan fazla kişi BH'ye geri 
döndü”, 08 Eylül 2007, 
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xh
tml/tr/newsbriefs/setimes/newsbriefs/2007/
10/08/nb-11 

145  Bosnıa-Herzegovına, 
http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/
Europe-and-Central-Asia/Bosnia-
Herzegovina 
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16 yıl önce Sovyetler Birliği’nin da-

ğılmasının ardından yeni bir konum arayı-
şına giren Rusya, Komünizm döneminin 
sona ermesiyle insan hakları alanında fark 
edilebilir bir gelişme göstermiştir. Ancak 
bürokratik bir takım problemler ve 
Çeçenistan’da devam eden karmaşa henüz 
çözüme kavuşmamış, 2007 yılı politik 
güçler ve askerî birliklerin baskı politikası 
izleyerek insanları gruplaşma ve başkaldı-
rıya sevk ettikleri bir yıl olmuştur. Dünya 
genelinde özellikle Çin ve ABD gibi bü-
yük ülkelerin terörle mücadele başlığı 
altında uyguladıkları insanî olmayan uy-
gulamaların benzerleri Rusya’da da göz-
lemlenmiş, insan haklarının göz ardı edil-
diği ve aynı zamanda bu politikalardan 
etkilenen çevre ülkeler ile ilişkilerin geril-
diği bir yıl geçirilmiştir. İki dönemdir 
başkanlık görevini yürüten Vladimir 

Putin’in anayasaya göre 2008 başkanlık 
seçimlerinde aday olması mümkün değil-
dir. Ancak kendi partisi olan Birleşik 
Rusya Partisi’nden başbakan adayı olacağı 
söylemleri oldukça yaygındır. Putin’in bu 
denli popüler olmasında medya organları-
nın yaptığı taraflı yayınlar oldukça etkili-
dir.146  

 

Basın-Yayın ve İfade  
Özgürlüğüne Yönelik İhlaller 
Önceki yıllarda olduğu gibi 2007 yı-

lında da adalet sisteminden medya grupla-
rına, sivil vatandaştan gazetecilere kadar 
ülke içerisinde denetim mekanizmasının 
oldukça etkin olduğu gözlenmiştir. Bu-
nun yanı sıra yıl içinde gazetecilere yöne-
lik saldırılar ve cinayetler devam etmiştir. 
Örneğin Rusya haber kaynaklarının ra-
porlarına göre yerel televizyonda çalışan 
bir gazeteci, Vladivostok şehri yakınların-
da 22 Ocak tarihinde ölü bulunmuştur. 
New York Gazetecileri Koruma Komite-
si’ne göre son 15 yılda Rusya’da 40’tan 
fazla gazeteci öldürülmüştür. Bunun yanı 
sıra gazeteciler saldırı ve dayak gibi olay-
lara da maruz kalmaktadırlar. Tamara 
Golovanova adlı gazeteci, bir şirketin 
işçilerine kötü muamele ettiği yönündeki 
iddialar ile ilgili haber yapmak için gö-
rüşmelerde bulunduğu kişilerin resmini 
çekerken engellenmiş, kimliği belirsiz bir 

                                                 
146  http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story 

/2004/01/040109_rusya_rehber.shtml 
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kişi tarafından kafası ve göğsünden yara-
lanmıştır. Gazetecilere yönelik yapılan 
saldırılar çok değişik sebeplere dayanmak-
tadır. 5. kattan düşerek ölen Rus gazeteci 
Ivan Safronov, Rusya’nın Suriye ile silah 
desteği vermek konusunda anlaşma yaptı-
ğı yönünde yazdığı yazıların yayımlanma-
sının ardından meslektaşlarına, hakkında 
takibat başlatılacağı yönünde uyarılar 
aldığını söylemiştir. Çok geçmeden elim 
kaza cereyan etmiş ve Safronov hayatını 
kaybetmiştir. 

 

Göçmen Sorunu 
Hükümet, yılın ilk aylarında göçmen 

vatandaşlarla ilgili sorunların çözümüne 
yönelik birtakım kararlar almıştır. Alınan 
bu kararlar doğrultusunda Sovyet ülkele-
rinden vizesiz geçiş uygulamasıyla gelen 
vatandaşlar için daha kolay prosedürler 
uygulamaya başlanmıştır. Yeni kanunlara 
göre yapılan değişiklikler, göçmenlerin 10 
gün gibi kısa bir sürede çalışma izni ala-
bilmesi ve bütün işverenlerin çalıştırdığı 
göçmen işçiye dair izin alması gerekliliği 
vb. maddelerden oluşmaktadır. Uygula-
malar her ne kadar göçmenlerin lehine 
gibi görünse de, kaçak çalışan binlerce 
kişiyi zor günler beklemektedir. Yetkililer 
bu konuda ciddi kontroller yapmakta ve 
eksik belgeli işçi çalıştıran kurumlara ağır 
para cezası vermektedir. Bu sebeple bir-
çok işveren, göçmen işçi çalıştırmaktan 
kaçınmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın kayıt-
larına göre ülkede 10 milyon yasak göç-
men bulunmaktadır. Yeni yasaların uygu-

lanması durumunda bu insanları oldukça 
zor günler beklemektedir.  

Etnik ve dini azınlıkların yaşadığı sı-
kıntılara yönelik 2007 yılında bir girişim-
de bulunulmamış, Putin hükümetinin bu 
konuda yetersiz ve kayıtsız olduğu göz-
lenmiştir. Siyahî vatandaşlar hala ayrımcı-
lığa maruz kalmakta, saldırıya uğramakta 
ve bazı kesimler tarafından dışlanmakta-
dır. Saldırıların ardından gerekli takibatın 
yapılmaması, benzeri olaylara  zemin ha-
zırlamakta ve gelecekte etnik ve dînî azın-
lıkların daha iyi bir yaşam standardına 
kavuşması yönünde ümitvar olmamızı 
engellemektedir.147  

Rusya birçok farklı dînî inanca sahip 
insanın birlikte yaşadığı ve inanç farklılık-
larına değer verilen bir ülke olarak görü-
lebilirse de İslamiyete karşı aynı hoşgörü-
nün gösterildiği söylenememektedir. O-
kullardaki öğrencilerin %20’si Müslüman 
olmasına rağmen bütün okullarda sadece 
Ortodoks kültürü öğretilmektedir. Bazı 
okulların dünya dinleri hakkında bilgi 
veren bir dersin konulmasını talep etmesi-
ne rağmen henüz bu konuda olumlu bir 
yanıt alınamamıştır. 

 

Hastane Koşulları 
Rusya Sağlık ve Sosyal Kalkınma 

Bakanı Mikhail Zurabov’un 22 Şubat 
2007 tarihinde yaptığı bir açıklamaya göre 
her 10 göçmenden biri tüberküloz, 

                                                 
147  http://www.rferl.org/featuresarticle/2007 

/5/F7E2D66B-2DD2-41AE-BE3E-
7FD3F2EEBF12.html 
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HIV/AIDS veya hepatit hastalığı taşı-
maktadır. Son zamanlarda göze çarpan 
diğer bir sorun ise uyuşturucu kullanı-
mında gözlenen artıştır. Uyuşturucu kul-
lanımı Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının 
ardından oldukça yaygınlaşmış olup şu 
anda pek çoğu genç 300 bin kişi uyuştu-
rucu bağımlısıdır. Federal Uyuşturucu 
Kontrol Merkezi (Federal Drug Control 
Service) Moskova şubesinden yapılan 
açıklamaya göre sadece geçen yıl uyuştu-
rucu yüzünden 100 bin kişi hayatını kay-
betmiştir.148  

 
Hapishane Şartları 
İnsan hakları savunucuları 12 Özbek 

mültecinin geleceği konusunda kaygılı 
olduklarını dile getirmişlerdir. Rusya’da 
bir hapishanede yaklaşık 2 yıl gibi uzun 
bir süre tutuklu kaldıktan sonra mahke-
mece suçsuz bulunan mahkumların 2 
Martta tahliye edilmesi yönünde mahke-
me kararı olmasına rağmen, belirtilen 
tarihte tahliye edilmedikleri gözlenmiştir. 
Guantanamo mahkumlarından Ravil 
Gumarov and Timur Ishmuratov, yerel 
bir doğalgaz borusunun patlaması üzerine 
2005 yılında tutuklanmıştı. Human 
Rights Watch raporuna göre Gumarov’un 
bir hafta uyumasına izin verilmedi ve 
elleri başının üzerinde bağlı bir şekilde bir 
hücreye hapsedildi. 

Yapılan işkence ve kötü muameleler 

                                                 
148  http://www.rferl.org/featuresarticle/2007 

/3/477A9F64-4F57-4AEC-8AD3-
653CCB2D2DAD.html 

hapishane duvarları ile sınırlı kalmamıştır. 
Rusya’da bir sivil toplum kuruluşu olan 
Russian Academy of Sciences and the 
Committee Against Torture tarafından 
yapılan son bir araştırmaya göre halkın 
%25’i yetkili kişiler tarafından dayak ve 
işkenceye maruz kalmış149 ve  bu işkence-
yi yapan polislerin birçoğu hiçbir ceza 
almamıştır. 

 
Şiddet-Rüşvet-Yolsuzluk Olayları 
Sınır Tanımayan Gazeteciler adlı sivil 

toplum örgütü (Reporters Without 
Borders) tarafından yapılan açıklamaya 
göre özellikle kadınlara yönelik şiddetin 
önceki yıllara göre artış gösterdiği göz-
lenmiştir.  

Ülkede son yıllarda artış gösteren 
yolsuzluk ve rüşvet ciddi bir sorun haline 
gelmiştir. Transparency International 
(TI) Avrupa ve Orta Asya sorumlusu 
Miklos Marschall’a göre yetkililerden 
bazıları merkezî gücü arttırmanın yolsuz-
luk için bir çözüm olacağı görüşündedir. 
Ancak son yıllarda gücün daha çok mer-
kezde toplanmasına rağmen yolsuzluk 
probleminin daha aşılmaz hale gelmesi bu 
çözümün Rusya için pek faydalı olmadı-
ğını göstermektedir.  

  

Sivil Toplum Kuruluşları 
Rusya Hükümeti her şeyin kendi 

kontrolünde olmasını istemekte ve resmî 

                                                 
149  http://www.rusnet.nl/news/2007/04/02/ 

currentaffairs03.shtml 
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makamlarca planlanmayan faaliyetler için 
oldukça tedbirli davranmaktadır. Sadece 
birkaç yüz göstericinin katılmış olduğu 
bir eyleme 20.000 civarında polis memuru 
ve özel güvenlik güçleri gönderilmiştir. 
Yine aynı şekilde Mart ayında Mosko-
va’da düzenlenen ralli yarışlarında 1.500 
kişilik katılımcıya karşın 9.000 polis me-
muru görevlendirilmiştir.  

Yeni yasal düzenlemelere göre yurt-
dışından fon alan Sivil Toplum Kuruluş-
ları’ndan gelir ve giderlerine dair detaylı 
bilgi ve belge sunmaları istenmiştir. Bu 
belgeler için günlerce avukatla görüşmek 
ve daha sonra sayfalarca belge hazırlamak 
zorunda kalan STK’lar, bu gibi prosedür-
ler yüzünden asıl işlerini yapacak vakit 
bulamamaktadır. Hatta aktivistlerin bazı-
ları bu yasanın özellikle vakit ve fon kaybı 
amacıyla çıkarıldığını düşünmektedir. 
Yabancı sermaye için kesin yasak geldiği 
takdirde, kendilerini finanse etmekte zor-
lanan sivil toplum kuruluşları oldukça zor 
durumda kalacak ve belki birçoğu kendi-
liğinden kapanacaktır.  

 

• New York-based Committee to 
Protect Journalists 
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ÇEÇENİSTAN 

 
 
 
 
 

 

Çeçenistan’da Rus işgali 10 yılı aşkın 
bir süredir devam etmektedir. Rus asker-
lerinin saldırıları sonucunda bu süre zar-
fında ülkede 250 binden fazla insan haya-
tını kaybetmiştir. Bu sayı, savaşın başında 
bir milyon olan Çeçen nüfusunun dörtte 
birine karşılık gelmektedir. Yaralıların 
sayıları ise yüz binlerle ifade edilmektedir. 
Nüfusun yarısı ise Çeçenistan’ı terk ede-
rek dünyanın çeşitli ülkelerinde mülteci 
olarak yaşamak zorunda kalmıştır. 
Çeçenistan’da kalan Çeçenler ise savaş 
koşulları altında yaşam ile ölüm arasındaki 
ince çizgide hayat mücadelesi vermekte, 
umut ile umutsuzluk arasında beklemek-
tedir. Ayrıca işgalin başından bu yana 
kullanılan kimyasal silahlar, bombardı-
manlar ve radyoaktif atıklar nedeniyle 

sakat doğumlarda inanılmaz bir artış göz-
lenmektedir.150 

Çeçenistan’da 2006 yılında seçilen 
Rus yanlısı Ramazan Kadirov ülkeyi baskı 
ile yönetmeye devam etmektedir. Yaşanan 
savaş ortamında işkence, adam kaçırma, 
öldürme, ev aramaları gibi keyfi uygula-
malar devam etmektedir. Çeçenistan’da 
bu yıl geçen yıla göre düşük yoğunluklu 
çatışmalar yaşanmıştır. Ayrıca dünyanın 
birçok yerinde olduğu gibi Çeçenistan’da 
da mayınlı alanlar halk için çok ciddi teh-
likeler oluşturmaktadır. Bu sene toplam 
3067151 kişi mayın patlaması sonucu can 
vermiştir. Çevre ülkelerdeki mülteci Çe-
çenler ülkeyi güvenli bulmadıkları için 
ülkelerine dönmek istememektedir.  

 

Kayıplar-Çatışmalar-Mülteciler 
Avrupa İşkence Karşıtı Komisyonu, 

Rusya’yı Çeçenistan’daki işkence ve kötü 
muamele olayları sebebiyle sert bir şekilde 
uyarmıştır. Rusya daha önce de, 2000 
yılında başlayan Çeçen savaşında yaşanan 
kötü muamele ve işkence için uyarıl-
mıştı.152  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM), 2000’de Çeçenya'nın başkenti 

                                                 
150  http://cecenistan.ihh.org.tr/00000098 

4710014d7.html 
151  http://www.gfbv.de/inhaltsDok.php?id= 

1008&PHPSESSID=bcf0e9a5ed575307
91fc360f435a1d13 

152  http://www.avrupakonseyi.org.tr/ haber-
ler/13-03-07.htm 
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Caharkale'de yapılan bir operasyon sıra-
sında bir Çeçen'in ortadan kaybolmasın-
dan Rusya'yı suçlu bulmuştur. Rusya'nın, 
kaçırılıp öldürüldüğü varsayılan Şahid 
Baysayev olayını düzgün bir şekilde so-
ruşturmadığı sonucuna varan mahkeme, 
kaybolan Çeçen'in dul eşi Asmart 
Baysayeva’ya 52 bin avro tazminat öden-
mesini kararlaştırmıştır. Bu, son 9 ay içe-
risinde Rusya’nın Çeçenlerle ilgili 
AİHM'de görülen davalardan aldığı al-
tıncı mahkûmiyet olmuştur. Şahid 
Baysayev 2 Mart 2000 tarihinde 
Caharkale'de işe giderken ortadan kaybol-
muştu. Strasbourg'da hala görülmeyi 
beklenen 200 kadar benzer dava bulun-
maktadır.153 

AİHM, Rusya’yı üç Çeçenin ölü-
münden suçlu bulmuştur. Mahkeme 70 
yaşlarındaki Abdul-Vagap Tangiev, İsma-
il ve Khirzhan Gadaborshevs’un 2000 
yılında federal militanlar tarafından 
Grozni’deki evlerinde vurulduğunu kay-
detmiştir. Rusya öldürülen kurbanların 
yakınlarına toplam 60 bin avro tazminat 
verecektir.154 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) 2000 yılında Rus güvenlik güç-
leri tarafından gözaltında işkence gören 
Adam ve Arbi Çitayev adlı Çeçen kardeş-

                                                 
153  http://www.dunyabulteni.net/haber_ de-

tay?hid=cecen-kadin-rusyayi-mahkum-
etti-11758591181 

154  http://eng.kavkaz.memo.ru/newstext/ 
engnews/id/1202539.html 

lerin açtıkları davayı haklı bularak Rus-
ya’yı kötü muameleden suçlu bulmuştur. 
Çitayev kardeşler, geçen yıl uğradığı si-
lahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 
araştırmacı gazeteci Anna 
Politkovskaya'nın kendileriyle ilgili yaz-
dığı haber sayesinde hayatta kaldıklarını 
belirtmiştir. AİHM iki kardeş için toplam 
70 bin avro tazminat ödenmesine karar 
vermiştir.155 

Tehdit Altındaki Halklar Toplu-
luğu’nun (GFBV- Gesellschaft für 
Bedrohte Völker) Çeçenistan’a dair hazır-
ladığı raporda ülkenin yaşadığı savaş yılla-
rı ve bugün gelinen noktada Çeçen halkı-
nın son durumu hakkında çarpıcı istatis-
tiklere yer verilmektedir. Çeçenistan’da 
200 bin mülteci bulunmaktadır. Bu sayı 
toplamda halkın % 20’sini oluşturmakta-
dır. 150 bin Çeçen açlık sınırında yaşa-
maktadır, anne ve çocuk ölümleri çok 
yüksektir ve çocukların % 40’ı hasta ola-
rak doğmaktadır. Savaşta 26 bin çocuk 
yetim kalmıştır, halkın % 86’sı psikolojik 
sorunlar yaşamakta ve halkın % 80’i ge-
çim sıkıntısı çekmektedir.156 

Ajans Kafkasya’nın verdiği bilgilere 
göre Çeçenistan'da verem vakıalarında 
büyük artış yaşanmaktadır. 17 bin 414 
kişi sağlık merkezlerinin yetersiz olması 

                                                 
155  http://arsiv.sabah.com.tr/2007/01/18/ 

dun89.html 
156  http://www.gfbv.de/pressemit.php?id= 

897&stayInsideTree=1&backlink=land.
php?id=26 
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nedeniyle tedavi olmak için sıra bekle-
mektedir. 2005 yılı kayıtları ülkede her 
100 bin kişiden 157'sinin verem hastası 
olduğunu göstermiştir. Uzmanlar geçen 
iki yıl içerisinde durumun daha da vahim-
leştiğini, gerçek hasta sayısının kayıtlı 
olanın üç-dört kat fazlası olabileceğini 
ifade etmektedir. Ülkede tedavi kuyru-
ğunda bekleyen kayıtlı 17 bin 414 hasta-
dan 183'ü çocuk, 300'ü 14-15 ve geri 
kalanın önemli kısmı 25-35 yaşları ara-
sında yer almaktadır. Verem hastalığının 
artışında öncelikli olarak sosyo-ekonomik 
durumun etkili olduğuna dikkat çekil-
mekte ve  son iki yılda ölen kişi sayısının 
600'ü geçtiği belirtilmektedir.157 

2007 Şubat ayında Çeçenya'nın 
Şelkov bölgesinde Rus askerleri bir eve 
baskın düzenlemiştir. Baskında, direnişçi 
olduğu iddia edilen bir genç, annesi ile 
birlikte öldürülmüştür. Ayrıca çıkan çatış-
mada bir Rus askeri ölürken iki Rus yan-
lısı Çeçen polis de yaralanmıştır.  

Aralık ayında Rus polislerince 
Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de, direniş-
çilerin saklandığı bir eve operasyon dü-
zenlenmiştir. Düzenlenen operasyonda 4 
direnişçi hayatını kaybetmiş ve 1 subay 
ölmüştür.158 

 
 

                                                 
157  http://www.dunyabulteni.net/news_detail. 

php?id=27947 
158  http://www.dunyabulteni.net/news_detail. 

php?id=29742 
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GÜRCİSTAN 

 
 
 
 
 
 

   
Gürcistan, 1991 yılında SSCB’nin 

dağılmasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir. 
1995’te Cumhurbaşkanı olan Eduard 
Shavardnadze’nin istifası için ülkede Ka-
sım 2003’te “Gül Devrimi” adıyla bir 
devrim gerçekleştirilmiş, 2004’te yeni bir 
seçim yapılmış ve Mikhail Saakashvili 
oyların %96,3’ünü alarak Cumhurbaşkanı 
olmuştur. Saakashvili cumhurbaşkanlığı-
nın yanı sıra savunma ve güvenlikten de 
sorumludur. Ülkede Abhazya ve 
Ajarya’dan oluşan 2 otonom bölge vardır. 
Nüfusu 4.661.473 olan ülkede, çoğun-
luğu ( %83,8) Gürcü olmak üzere Azeri-
ler, Ermeniler ve Ruslar da yaşamaktadır. 
Ülkenin %83,9’u Ortodoks, %9,9’u ise 
Müslüman’dır. Gürcistan’da 2007 yılında 

mülkiyet haklarına yönelik ihlaller ile 
özellikle seçim sürecinde muhaliflere ve 
medya organlarına yönelik baskılar dikkat 
çekmiştir. 

 

Mülkiyet Hakları 
Özelleştirme sürecinde mülkiyet hak-

larının ihlaline dair 2007 yılı başından beri 
altı olayın yaşandığı iddia edilmektedir. 
Bunun dışında arazilerini devlete bağışla-
yan iş adamlarının bu işlemi gönüllü ola-
rak yapmadıkları ve bağış için baskı gör-
dükleri iddiaları da mülkiyet haklarına 
yönelik bu sene yaşanılan olum-
suzluklardandır. Muhalif Cumhuriyet 
partisinin lideri Davit Usupashvili’ye göre 
mâlî polis, insanları tehdit ederek malla-
rını devlete bağışlamaya zorlamaktadır. 
Muhalif lidere göre hükümet bağış yap-
mayanların mâlî kayıtlarını inceleyerek 
onları bağışlayabileceklerinden daha fazla 
ceza vermekle tehdit etmektedir.159  

 

Muhaliflere Yönelik Baskılar 
Gürcistan Milli Savunma eski Ba-

kanı 27 Eylül’de tutuklanmıştır. Tutuk-
lama sonrası yapılan açıklamada tutukla-
manın nedeni “para kaçırma, görevin 
kötüye kullanılması, işi savsaklama” ola-
rak açıklanmıştır. Bakan Irakli 
Okruashvili’nin avukatlarından Eka 
Beselia eski bakanın siyasî mahkum oldu-

                                                 
159  http://www.eurasianet.org/departments/ 

insight/articles/eav020907a.shtml 
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ğunu ve siyasî komploya uğradığını ifade 
etmiştir. Avukat Beselia’ya göre eski ba-
kanın Tiflis’teki konutu illegal olarak 
araştırılmaya başlanmış ve eski bakanın 
bir diğer avukatının eve girmesine izin 
verilmemiştir. Eski Bakan 
Okruashvili’nin tutuklanması ve çevre-
sinde dönen bütün bu olayların arkasında, 
25 Eylül’deki bir basın konferansında 
Devlet Başkanı’nı “rüşvetçilik, adaletsizlik 
ve politik cinayetler” ile suçlamış olması-
nın yatma ihtimali kuvvetlidir. Bakan 
Okruashvili olayı Gürcistan siyasetinin 
muhaliflere karşı sergilediği tutumun 
karakteristik örneklerinden biridir. Yetki-
liler, Bakan Okruashvili’nin eleştirilerinin 
dozunu artırmasının ardından suikaste 
uğrama ihtimalinin bulunduğunu belirt-
mişti.160 

 

Seçimler Öncesi Durum 
Gürcistan’da 5 Ocak 2008’de yapılan 

Başkanlık seçimleri öncesinde muhalifler 
ile medya örgütleri üzerindeki baskılarda 
artış gözlenmiştir. Gürcü medyada yer 
alan haberlere göre polis, 7 Kasım’daki 
gösterilere müdahale etmiş, çekim yapan 
televizyon muhabirlerinin kameralarına el 
koymuş ve kayıtları yok etmiştir. Ajansla-
rın verdiği bilgilere göre yaşanan olaylarda 
250 ile 500 arasında kişi yaralanmış; 3’ü 
muhalif Cumhuriyet Partisi üyesi, 24’ü 

                                                 
160  http://www.eurasianet.org/resource/ 

georgia/hypermail/200710/0000.shtml 

polis olmak üzere toplam 94 kişi hasta-
neye kaldırılmıştır.161  

Muhalif partilerin Merkez Seçim 
Komisyonu’ndaki üyeleri, yetkililerin oy 
kullanacak kayıtlı üye sayısını fazla göster-
miş olabileceklerine inandıklarını belirt-
miştir. Yetkililer bu iddialarını 3.37 mil-
yon kayıtlı üye sayısının 2004’teki kayıtlı 
üye sayısından 700.000 daha fazla olması-
na dayandırmaktadır. 24 Kasım’da yaptığı 
açıklamada Adalet Bakanı, iddiaları yalan-
lamış, üye listelerinde en fazla % 1 hata 
ihtimali olduğunu belirtmiştir.162 

Gürcü medyaya göre Imedi isimli te-
levizyon kanalı, 7 Kasım’da muhaliflerin 
gerçekleştirdiği gösteriler sırasında İç 
işleri Bakanlığı’na bağlı özel birlikler tara-
fından yağmalanmıştır. Imedi 12 Aralık’ta 
tekrar yayına başlamıştır. Imedi televizyo-
nunun yetkilileri hükümet görevlilerinin  
basın mensuplarına, yazarlara ve teknik 
personele baskı kurmaya devam ettiğini 
iddia etmektedir. Güvenlik güçlerinin 
medya mensuplarına yönelik şiddet kul-
lanması ve medya üzerindeki diğer baskı-
lar insan hakları örgütleri tarafından kı-
nanmıştır.163 

                                                 
161  http://www.eurasianet.org/resource/ 

georgia/hypermail/200711/0011.shtml 
162  http://www.eurasianet.org/resource/ 

georgia/hypermail/200712/0004.shtml 
163  http://www.eurasianet.org/resource/ 

georgia/hypermail/200712/0006.shtml 
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ÖZBEKİSTAN 

 
 
 
 

 
Özbekistan’da iki yıl önce mayıs a-

yında yaşanan Andikan katliamının üze-
rinden iki yıl geçmesine rağmen hala mu-
halif gruplar, insan hakları savunucuları, 
bağımsız gazeteciler ve  katliamın ardın-
dan ülkeyi terk eden ancak daha sonra 
kendi istekleriyle geri dönen mülteciler 
konuyla bağlantılı sorunlar yaşamaktadır. 
Başkent Taşkent’ten yapılan açıklamaya 
göre halkın geri dönmesi ülkede hayatın 
normale döndüğünü göstermekte ancak 
geri dönen halkın haftada bir defa polise 
gidip ailelerinin ne tür işlerle meşgul ol-
duğu konusunda bilgi vermek zorunda 
olması kafalarda soru işareti bırakmakta-
dır. Ortamın rahat olmadığını bildikleri 
halde bu insanların geri dönmesinin temel 
sebebi vatan özlemi ve geride bıraktıkları 
akrabalarına yapılan baskı olmuştur. Bu 
durum Özbekistan’da mevcut baskı orta-

mının devam ettiğini göstermektedir. 
Hala Kırgızistan’da yaklaşık 2000, Kuzey 
Amerika ve Avrupa’da ise 400 kadar Öz-
bek mülteci ülkesine dönebileceği günü 
beklemektedir.  

 

Hapishane Şartları ve Tutuklular 
Özbekistan’da yargı sistemindeki ak-

saklıklar, mahkumlara uygulanan işkence 
ve insanî olmayan muameleler oldukça 
yaygındır. Bu tür sorunlar hükümet gö-
revlileri ve hakimlerce görmezden geline-
rek Özbekistan’da zulmün son bulduğu 
izlenimi verilmeye çalışılmaktadır. 
Human Rights Watch Avrupa ve Orta 
Asya sorumlusu Holly Cartner’e göre 
mahkumlar tutuklandıktan hemen sonra 
polis memurları tarafından dayak, tehdit 
gibi çeşitli işkencelere maruz kalmakta ve 
üçüncü kişilerle görüşmeleri engellen-
mektedir. Bundan da öte, polis ve güven-
lik güçleri, tutuklu, tutuklu yakınları ve 
davayı yürüten avukatları çoğu kez tehdit 
etmektedir. Mahkumlardan soruşturma 
esnasında işkence yapıldığına dair bir 
şikayet dilekçesi doldurmaları istenmesine 
rağmen hiçbiri buna cesaret edeme-
mektedir. 39 yaşındaki bir mahkuma 
neden şikayette bulunmadığı soruldu-
ğunda; hiçbir avukatla özel bir şekilde 
görüşme yapamadığı ve böyle bir şikayette 
bulunması durumunda baskının daha da 
artacağı, daha fazla dayak yemek ve acı 
çekmekten korktuğunu belirtmiştir. En 
yaygın işkence çeşitleri arasında; su dolu 
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şişelerle dayak, elektrik şoku, ve yakınla-
rına zarar vermekle tehdit etme gibi yön-
temler kullanılmaktadır.  

 

Seçimler ve Medyaya  
Yönelik Baskılar  
Başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla 

birlikte basın ve muhalif güçler üzerindeki 
baskı ve sınırlamalar da artış göstermiştir. 
Tam anlamıyla âdil ve özgür bir seçim 
ortamından bahsetmek mümkün değildir. 
Merkezi Seçim Komitesi’nin izin verdiği 
4 adayın hepsi de politik olarak İslam 
Kerimov’un görüşlerini desteklemektedir. 
Bu sebeple tam anlamıyla muhalif partile-
rin karşı karşıya olduğu, farklılıkları için-
de barındıran, halkın her kesiminden 
insanların görüşlerine uygun adayların 
olduğu ve bütün adayların eşit bir şekilde 
seçim kampanyalarında temsil edildiği 
âdil bir seçime hazırlık sürecinden bahset-
mek mümkün değildir. Aralık 5-15 tarih-
leri arasında Özbekistan’da bulunan Av-
rupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(Organization for Security and 
Cooperation in Europe)’nın yaptığı açık-
lamaya göre Özbekistan’da seçim hazır-
lıklarından başlayıp sonuçlar açıklanana 
kadar geçen sürece bakıldığında tam an-
lamıyla adil bir seçim yapılmadığı ortada-
dır. “Birlik”, “Erk”, “Ozod Dekhkon” 
gibi muhalif partilerin seçim için kayıt 
olması ve miting düzenlemesine izin ve-
rilmemiştir.  

Hükümet ifade özgürlüğüne ve dev-

leti eleştiren bağımsız gazetecilere yönelik 
ciddi kısıtlamalar getirmiştir. Tehlikeli 
haberlere yer verdiği gerekçesiyle 
“www.ferghana.ru”, 
“www.muslimuzbekistan.org” ve ayrıca 
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün sitesi 
olan “www.hrw.org” gibi internet siteleri-
nin halka erişimi engellenmiştir.  

 

Etnik ve Dini Azınlıklara  
Yönelik İhlaller 
Özbekistan-Kırgızistan sınırında bu-

lunan Fergana Vadisi’nde yaşayan dînî 
gruplara yönelik hükümet baskısı giderek 
artmaktadır. Andikan Bölgesine vali ola-
rak atanan Ahmedcan Usmanov, bölgede 
yaşayan Müslümanlara yönelik yeni birta-
kım düzenlemeler getirmiştir. Bu uygula-
malara göre artık 18 yaşından küçüklerin 
camiye girmesi ve işverenlerin işçilere 
mesai saatinde namaz kılmaları için izin 
vermeleri yasaklanmıştır. Ayrıca bütün 
restoran ve kafeler isteyenlere içki satmak 
zorunda bırakılmış, camiden sesli ezan 
okunması yasaklanmıştır. “Freghana.ru” 
sitesinde yer alan bir rapora göre bu  ku-
rallara uymayanlar 500 bin Özbek parası 
(yaklaşık 450 Ytl) ceza ödemek zorunda-
dır ve bu miktar normal bir işçinin maaşı-
nın on katıdır. Yeni uygulamaların Müs-
lümanları sosyal ve  psikolojik olarak za-
yıflatmaya yönelik olduğu düşü-
nülmektedir. Çünkü bölgede bulunan 
restoran, kafe ve taksi şirketlerinin çoğunu 
Müslümanlar işletmektedir.  
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Medya ve STK’lara Yönelik İhlaller 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Örgütü Başkanı Louise Arbour, Özbekis-
tan’da hala demokrasi ve ifade özgürlüğü 
alanında ciddi sorunlar olduğunu vurgu-
lamıştır. Yıl boyunca gündemi meşgul 
eden en önemli konulardan biri, hak ihlal-
leri sözcüsü olan Umida Niyazova’nın 
(32) tutuklanma olayıdır. 164  Niyazova, 
2006 yılı Aralık ayında polis tarafından 
gözaltına alınmış ve insan haklarına ilişkin 
haberlerin kayıtlı olduğu dizüstü bilgisa-
yarı, pasaportu ve belgelerine el konul-
muştu. Özbekistan Hükümeti tarafından 
bilgisayarındaki normal belgelerin dahî 
yasa dışı ilan edilebileceğini bilen 
Niyazova, tutuklanmamak için Kırgızis-
tan’a gitmişti. Ancak 2007 Ocak ayında 
avukatının herhangi bir sorun çıkmayaca-
ğını bildirmesi üzerine tekrar Özbekis-
tan’a dönmeye karar vermiş, ancak yasa 
dışı yollarla sınırı geçmekten tutuklanmış-
tı. Freedom House Müdürü Jennifer 
Windsor’a göre Niyazova insan hakları 
üzerine yaptığı çalışmalar yüzünden tu-
tuklanmıştır.165  

Birçok erkeğin sessiz kaldığı ortam-
larda sesini duyurmaya çalışan başka bir 
kadın aktivist Gülbahar Turaeva, Özbek-
Kırgız sınırını geçerken yanında sürgün-

                                                 
164 http://news.yahoo.com/s/ap/20070502/ap_ 

on_re_as/uzbekistan_human_rights;_ylt=
AuDJOiZmpmj3sCa.XMxUSR8Bxg8F 

165 http://muslimuzbekistan.net/en/centralasia 
/hr/story.php?ID=8747 

deki muhalif lider Muhammed Salih'in 
kitaplarını bulundurduğu gerekçesiyle 14 
Ocak'ta tutuklanmış ve 24 Nisan'da 6 yıl 
hapse mahkum edilmiştir.166 

 

Çocuklara Yönelik İhlaller 
Özbekistan’da yedi yaşındaki çocuk-

ları güneşin altında kendilerinden daha 
büyük çalılardan pamuk toplarken gör-
mek mümkündür. Pamuk, Özbekistan’ın 
temel geçim kaynaklarından biri olduğu 
için Eylül ayında bütün okullar kapan-
makta ve okul çağındaki çocuklar pamuk 
toplamaya götürülmektedir. Küçük yaş-
taki işçiler için çalışma şartları oldukça 
ağırdır. Çocuklar çalışma bölgelerinde 
bulunan okul binalarında kalmakta ve 
çoğu kez betonun üzerinde uyumaktadır. 
12 yaşındaki bir çocuk işçi kaldıkları yer-
de cam olmadığını, gün boyunca bir parça 
ekmek ve çayla çalıştıklarını ifade etmiş-
tir.167 Çocuk yaşta işçilerin karın tokluğu-
na ve insanî olmayan yaşam şartları altında 
çalıştırılmaları insan hakları ile bağdaşma-
yan uygulamalardandır. Bu konu ile ilgili 
yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi 
ve devletin üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmesi gerekmektedir.  

 

 

                                                 
166  http://www.dunyabulteni.net/news_detail. 

php?id=14163 
167  http://www.eurasianet.org/departments/ 

insight/articles/pp112407.shtml 
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TÜRKMENİSTAN 

 
 
 
 

 
Türkmenistan, 1991’de SSCB’nin 

dağılmasıyla bağımsızlığını ilan etmiş, 
Saparmurat Niyazov 1990 Ekim’inde 
oyların %99,5’ini alarak Cumhurbaşkanı 
seçilmiştir. Nüfus 5.042.920 ve nüfusun 
%89’u Müslümandır. Hidrokarbon, do-
ğalgaz ve petrol yatakları çok zengin olan 
ülke, dünyanın beşinci en büyük doğalgaz 
rezervlerine sahiptir.  

Ülkenin yönetim biçimi cumhuriyet-
tir, ancak ülke otoriter yönetim kuralları 
ile yönetilmektedir. Niyazov, 21 yıllık 
iktidarı boyunca ülkenin kontrolünü tam 
olarak elinde tutmuş ve muhaliflerine hiç 
tolerans göstermemiştir. Bu süre zarfında 
Anayasa Mahkemesi organları dâhil ol-
mak üzere bütün üst düzey bürokratların 
tamamı Niyazov tarafından atanmıştır.  

Orta Asya ülkeleri arasında insan 
hakları sicili bakımından nerdeyse en kötü 

ülke olarak değerlendirilen Türkmenis-
tan, ülkeyi 15 yıl boyunca diktatörlükle 
yöneten Saparmurat Niyazov’un ani ölü-
münden sonra insan hakları alanında sıra 
dışı gelişmelere gebe bir ülke haline gel-
miştir. Nitekim Niyazov’un ölümünden 
sonra geçici olarak devlet başkanlığı göre-
vine gelen Gurbangül 
Berdimuhammedov, 11 Şubat’ta yapılacak 
olan devlet başkanlığı seçimlerini kazan-
dığı zaman ekonomik, sosyal ve insan 
hakları ile ilgili konularda iyileştirmeler 
yapacağı vaadlerinde bulunmuştu. Bu 
vaadler ülke içinde ve dışında her ne ka-
dar olumlu bir hava estirse de çok az insan 
vaadlerin somutlaşacağına inanıyordu. 
İnsan hakları alanında iyileştirmelerin 
vaad edilmesinin bir başka boyutu, yetkili 
kişiler tarafından ülkedeki insan hakları 
durumunun iyi olmadığının ilk defa kabul 
edilmesi idi.  

Seçim sürecinin sancılı geçmesi ve 
uluslararası standartların çok altında bir 
seçim sürecinin yaşanması, geleceğe dair 
beklentilerde kısmî hayal kırıklığı yaşan-
masına sebep olmuştur. Nitekim devlet 
başkanlığı için yarışan altı adaydan hiçbiri 
muhalif partiden değildi. Sonuç olarak 
Devlet Başkanlığı’na Gurbangül 
Berdimuhammedov seçildi ve Türkme-
nistan baskıcı Türkmenbaşı dikta-
törlüğünden sonra tarihinin ikinci devlet 
başkanıyla tanışmış oldu. 

Yeni başkanın ne tür politikalar izle-
yeceği belirsizliğini korusa da iç ve dış 
çevrelerin insan hakları alanındaki olumlu 
gelişmelere yönelik beklentileri oldukça 
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fazladır. Sene içerisinde olumlu sayılabile-
cek bazı adımlar atılsa da, gelişmeler bek-
lentilerin oldukça uzağında kalmıştır ve 
ne yazık ki Türkmenistan’da süregelen 
insan hakları ihlalleri 2007 yılında da 
yoğun bir şekilde devam etmiştir. 

 
Basın-Yayın Özgürlüğü 
Türkmenistan’da yapılan seçimler 

basın-yayın özgürlüğü açısından olumsuz 
geçmiştir. Seçim öncesinde yazarların 
seçimle ilgili yazı yazmaları yasaklanmış-
tır. Bunun dışında, Türkmenbaşı’nın 
yerine geçici olarak geçen Gurbangül 
Berdimuhammedov her ne kadar “tüm 
adayların medyada eşit şekilde görünme-
leri gerekir” dese de, seçim sürecinde 
medyadan takip edebilmenin mümkün 
olduğu tek aday kendisi olmuştur.168  

Türkmenistan’da basın uzun yıllardır 
sıkı denetim altındadır. Ülkedeki tek 
uluslararası radyo kuruluşu olan 
RFE/RL muhabirlerinin ve hatta aileleri-
nin yıllarca baskı gördükleri ve baskıların 
tehdit, işkence, hapis ve hatta ölümle so-
nuçlandığı bilinmektedir.169  Yeni başkan 
Berdimuhammedov’un açılım yapacağına 
ilişkin beklentilere rağmen Türkmenistan 
basınının hala sıkı denetim altında olduğu 
açık olarak gözlenmektedir. Devlet tüm 
yerel medyanın sahibi durumundadır ve 

                                                 
168  http://www.ifex.org/en/content/view/full 

/81082/ 
169  http://www.cpj.org/news/2006/europe/ 

turkmen14sept06na.html 

tüm editörler Devlet Başkanı tarafından 
atanmaktadır.  

Yaşanan olumsuzluklara rağmen ge-
leceğe dair ümitvar olunabilecek bazı 
adımların atıldığı da göze çarpan bir du-
rumdur. Bunlardan biri internet kafelerin 
açılmasıdır. Türkmen vatandaşların dış 
dünyayla bağlantı kurmalarına yönelik 
yasakların ne kadar sıkı olduğu göz önüne 
alındığında internet kullanımı için 
kafelerin açılması olumlu bir gelişme ola-
rak değerlendirilmektedir. Ancak 
kafelerde güvenlik güçleri tarafından sıkı 
denetim uygulanmaktadır ve sitelerin 
bloke edilmeye devam edeceği görüşü 
hakimdir. Diğer taraftan sevindirici bir 
gelişme olarak Nisan ayında, Türkmen 
muhaliflerine, insan hakları örgütlerine, 
bağımsız bölgesel haber kaynaklarına ve 
bazı uluslararası haber kaynaklarına ait 
sitelerin bloke edilmediği görülmüştür.170  

 
Din ve Vicdan Özgürlüğü 
Hükümet yetkilileri din ve vicdan 

özgürlüğü alanında özgürlüklerin genişle-
tilmesine dair niyetlerinin bulunduğunu 
belirtmelerine rağmen dînî cemaatlerin 
liderleri ülkede insanların hala baskı his-
settiğini, dînî vecibelerini özgürce yerine 
getiremediklerini, polisler ve askerler 
tarafından baskı gördüklerini belirtmişler-
dir.171  
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Ekonomik Durum 
Dünyanın en büyük beşinci doğalgaz 

rezervine sahip olmasına rağmen, 2005 
Dünya Bankası verilerine göre bir Türk-
men, günlük ortalama beş doların altında 
gelir elde etmektedir.172 Ayrıca kent pro-
jeleri kapsamında binlerce insanın evinin 
yıkıldığı ve bu insanlara yardım yapılma-
dığı belirtilmektedir. Kendisine hiçbir 
yardım yapılmadığını ve sadece şehir dı-
şında küçük bir arazi verildiğini ve yetkili-
lerin bir çadırda yaşamasını söylediklerini 
bildiren Şirin isminde yaşlı bir kadın, 
yetim olan üç torunuyla çok sıkıntı çekti-
ğini söylemektedir. Evi yıkılan birçok 
insanın, yaptıkları başvuruya rağmen 
hiçbir sonuç elde edemediği gözlen-
mektedir.173 

 
Haksız Gözaltı, İşkence ve  
Failimeçhul Cinayetler 
Andrei Zatoka adlı çevreci aktivist, 

17 Aralık 2006 tarihinde ailesini görmek 
ve toplantılara katılmak üzere Rusya’ya 
giderken havaalanında kamu düzenini 
bozmak suçlamasıyla alıkonulmuştur. 
Zatoka yapılan sorgulamanın ardından 
yasadışı silah ve zehirli madde bulundur-
makla suçlanmıştır. 31 Ocak 2007 tari-
hinde yapılan duruşmada yasadışı silah ve 
zehirli madde bulundurma suçlamasıyla 
üç yıllık hapis cezasına mahkum edilen 

                                                 
172  http://www.eurasianet.org/departments/ 

insight/articles/eav050707.shtml 
173  http://www.eurasianet.org/departments/ 

insight/articles/pp042107.shtml 

Andrei Zatoka, daha sonra cezası ertelene-
rek serbest bırakılmıştır. Bu tür suçlama-
lar ile aktivistlerin bezdirilmeye ve caydı-
rılmaya çalışıldığı belirtilmektedir.174  

Diğer taraftan Eylül 2006’da 
RFE/RL muhabirlerinden Ogulsapar 
Muradova’nın hapishanedeki şüpheli 
ölümünün üzerinden bir yılı aşkın bir süre 
geçmesine rağmen ölüm nedeninin araştı-
rılmaması ve olayın üzerinin örtülmesi 
yeni başkanın siciline olumsuz yansıyan 
bir diğer gelişme olmuştur. 
Berdimuhammedov’un 11 politik mah-
kum için özür dilemesi ve serbest bırakıl-
malarını onaylaması ise Türkmenistan için 
olumlu yönde sıra dışı bir gelişmedir.  

Türkmenistan’da Saparmurat 
Niyazov dönemi sonrası ülkenin hangi 
alanlarda ne yönde değişim geçireceği 
henüz net değildir. Berdimuhammedov 
tarafından insan hakları ihlallerinin mev-
cudiyetinin kabulü dahî önemli bir geliş-
me olarak kabul edilmelidir. Bu yeni dö-
nemin Türkmenistan’a insan haklarına 
riayet edilen bir gelecek getirmesi ümidi 
hala muhafaza edilmektedir. 

 

                                                 
174  http://www.eurasianet.org/departments/ 
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AZERBAYCAN 

 
 
 
 

 
Sovyetler Birliği’nden 1991 yılında 

ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Azer-
baycan’ın komşu ülkelerle mevcut sınır 
sorunları günümüzde hala bir çözüme 
kavuşamamıştır. Özellikle Ermenistan 
sınırındaki Karabağ topraklarında yaşayan 
Ermenilerin özerklik istemesi ve bu amaç 
doğrultusunda Ermenistan’dan asker ve 
askerî yardım almaları iki ülke arasında 
savaş atmosferinin mevcudiyetine sebep 
olmuştu. 1994 yılında ateşkes imza-
lanmasına rağmen bölgede sorunlar ya-
şanmaya devam etti. 175  Devlet başkanı 
İlham Aliyev başkanlık görevini babasın-
dan devralarak, 2003 yılında ezici çoğun-
lukla başkan seçildi. Ancak seçim süre-
cinde  gözlemci olarak görev yapan gaze-

                                                 
175 http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/ 

2004/01/040112_azerbaycan_rehber.shtml 

tecilerin açıklamasına göre Azerbaycan’da 
tam olarak adil bir seçim ortamı oluşturu-
lamamıştı. Seçime hazırlık döneminde 
muhalif partilere kendilerini halka tanıt-
maları için yeterli imkanlar (miting, göste-
ri, kampanya vs.) verilmemesi lider parti-
nin büyük oy farkıyla seçilmesini sağla-
mıştı.176 

 

Karabağ Sorunu 
Ateşkesin üzerinden 14 yıl geçmesine 

rağmen Karabağ bölgesinde yaşayan halk 
hala tedirgin ve hala tam bir barış ortamı 
sağlanabilmiş değildir. Savaş ortamının 
halen hakim olduğu bölge köyleri göç 
vermeye devam etmektedir. Örneğin 100 
haneli Mirashali köyünde sadece 10 aile 
yaşamaktadır. Halk parasızlık ve geçim 
sıkıntısına rağmen topraklarını terk etmek 
istemediklerini ifade etmektedir. Rutin 
olarak meydana gelen patlama ve duyulan 
silah sesleri bölge sakinlerinin güvenliği 
tehdit etmektedir. Azerbaycan Savunma 
ve Güvenlik Bakanlığı her yıl ateşkes 
ihlali yüzünden en az 200 kişinin öldü-
ğünü ve yüzlerce kişinin de yaralandığını 
açıklamıştır. Ermenistan askerî güçleri 
tarafından ateş açılma riskine rağmen 
taksi şoförleri geceleri ışıklarını kısarak 
bölgeye girebilmektedir. Evlerin camları 
ve tavanları kurşun geçirmez metal ile 
kaplanmaktadır. Ulaşımın oldukça tehli-
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keli olduğu bölge halkının yaşadığı en bü-
yük sorunların başında işsizlik, eğitim ve 
sağlık konuları gelmektedir.   

 

Medya Grupları ve Gazetecilere 
Yönelik İhlaller 
Medya grupları üzerindeki baskı, i-

fade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, 
gazetecilere karşı gizli ve açık saldırılar ve 
bu konuda gereken soruşturmaların yapıl-
maması Azerbaycan’da 2007 yılında basın 
özgürlüğüne yönelik gözlenen ihlallerden-
dir.  

2005 yılında siyasî yolsuzluklarla il-
gili eleştirisi yüzünden öldürülen gazeteci 
Elmar Huseynov’un ölümüyle ilgili her-
hangi bir gelişme kaydedilmemiştir. 
Azadlig gazetesi yazarlarından Sakit 
Zahidov uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili 
yaptığı haber nedeniyle tutuklanmıştır. 
Polis bu iddiayı kanıtlayacak delillere 
ulaşamayınca, gazeteciyi yasadışı esrar 
kullanmakla yargılamıştır. Ancak yapılan 
testler sonucu Zahidov’un uyuşturucu 
kullanmadığı ortaya çıkmıştır. Aralık 
ayında yapılan duruşmada herhangi bir 
delil veya kanıt sunulmamış, doktorların 
sadece 30 dakikalık bir gözleme dayana-
rak gazetecinin uyuşturucu bağımlısı 
olduğuna karar vermesi üzerine gazeteciye 
3 yıl hapis cezası verilmiştir. Ayrıca Azer-
baycan’da iki gazetenin kurucusu olan 
Eynulla Fetullayev, hükümetin baskı 
yapması sonucu gazetelerini kapatmış ve 
bir makalesinde İran’a destek vereceğini 
belirttiği için 8,5 yıl hapis cezasına çarptı-
rılmıştır.  

Sağlık ve Hastane Koşulları 
Azerbaycan’da hak ihlalleri başlıkla-

rında geleceğe dair endişe veren bir diğer 
konu, 2007 yılı içinde artış gösteren uyuş-
turucu bağımlılığıdır. Sağlık Bakan-
lığı’ndan yapılan açıklamaya göre uyuştu-
rucu kullananların sayısı geçen yıl 20 bine 
ulaşmış ve işlenen suçların çoğunun sebe-
binin uyuşturucuyla ilgili olduğu tespit 
edilmiştir. Bu hızlı artışın nedenleri ara-
sında halkın yeterince bilinçlendirilme-
mesi ve medya organlarının bu konuda 
üzerlerine düşen görevi yerine getirme-
mesi gösterilmektedir. Uyuşturucuya 
karşı mücadele eden doktorların açıkla-
malarına göre; hastaların %60’ından fazla-
sı reklamlardan etkilenerek ilk defa uyuş-
turucu kullanmaya başladığını ifade et-
mektedir.177 

Sağlık problemleri arasında göze çar-
pan bir diğer husus Karabağ bölgesinde 
yaşayan insanlara yeterli sağlık hizmeti 
verilmediğinin gözlenmesidir.  

 
Kadınlara Yönelik Baskılar 
Ermeniler tarafından esir alınan ka-

dınlar serbest bırakılmalarının ardından 
normal hayata dönmekte oldukça zorluk 
çekmektedir. Bazı kadınlar esarette yaşa-
dıkları olayların ardından psikolojik buna-
lıma girmekte, bazıları ise serbest bırakıl-
dıktan sonra aileleri tarafından kabul e-
dilmemektedir. Rehine ve Esirlere Yar-
dım Derneği Başkanı Esmira 
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Orudjeva’nın açıklamasına göre Karabağ 
savaşı sırasında aralarında 289 yaşlı, 65 
genç kız ve 342 kadının da bulunduğu 
1392 kişi esir alınmıştır. Serbest bırakılan 
kadınlardan 15’i aklî melekelerini tama-
men yitirmiş, 40’ı ise eve döndükten kısa 
bir süre sonra ölmüştür. Geride kalan 
yaklaşık 300 kadının tedavisinde ise ciddi 
problemler yaşanmaktadır.178 Bu kadınlar 
toplum tarafından kabul edilmemekte, 
diğer taraftan medya organları, STK’lar 
ve devlet, problemin asıl kaynağına yöne-
lik gerekli bilgilendirmeyi yapmamakta-
dır. STK’lar da bu konuda oldukça pasif 
kalmaktadır. Esaretin ardından sosyal 
hayata tekrar kazandırılması gereken ka-
dınlar, ihtiyaç duydukları psikolojik des-
teği alamamakta ve toplum içerisinde 
haksız  muamelelere maruz kalmaktadır. 

 
Din ve Vicdan Hürriyeti 
Azerbaycan Hükümeti’nin bu sene 

uygulamaya koyduğu birtakım yeni politi-
kalar, ülkede yaşayan Müslümanlar nez-
dinde hak ihlallerine sebep teşkil edecek 
nitelikte olmuştur. Özellikle son aylarda 
gündem olan başörtüsü problemi üzerine 
Azerbaycan hükümeti üniversite ve orta-
öğretim kurumlarında başörtüsü takılma-
sına yasak getirecek bir uygulama tasar-
lamaktadır. Şu anda mecliste görüşülen 
yasaya karşı halk ve birtakım siyasîler 
tepki gösterse de miletvekillerinin ekseri-
yeti yasağı desteklemektedir. Ülkede ezan 
sesinin yasaklanmasından sonra gelen bir 
                                                 
178  http://www.today.az/news/society/42204 

.html 

başka yasak ihtimali, Müslümanları sıkın-
tılı günlerin beklediğini göstermektedir.  

Başkent Bakü’de metro ve alt geçit-
lerde Kuran-Kerim satan seyyar satıcılara, 
kendilerini resmî görevliler olarak tanıtan 
kişiler tarafından müdahale edilmiş ve 
standlarda bulunan dînî kitapların kaldı-
rılması istenmiştir. Yasağı koyan veya 
uygulayan kişilerin kimliğinin belli olma-
ması bu tür uygulamalarda şüphe uyan-
dırmaktadır. Devlet tarafından seyyar 
satıcıların satışlarının yasaklanması söz 
konusu değildir; bu tür müdahalaler sa-
dece dînî kitap, fıkıh kitapları ve Kuran-ı 
Kerim satışı yapılan mahallerde gerçekleş-
mektedir.  Asn Press haberine göre dini 
kitap satan mağaza sahiplerinin şikayetçi 
olması üzerine bu yasak getirilmiştir. Kaf-
kas Müslümanları İdaresi sözcüsü Hacı 
Akif Bey, resmî makamlarca böyle bir 
karar alınmadığını, gerek Bakü’de gerek 
diğer bölgelerde böyle bir yasağın söz 
konusu olmadığını söylemiştir. 179  Resmî 
makamlarca konuya açıklık getirilmesi, 
seyyar satıcılara yönelik genel bir yasağın 
olup olmadığının açıklanması ve dînî 
kitapların satışına yönelik müdahalelerin 
ne maksatla ve kimler tarafından gerçek-
leştirildiğinin soruşturulması gerek-
mektedir. 

  
 

                                                 
179  http://www.dunyabulteni.net/news_detail 

.php?id=27078 



 

2007 Dünya İnsan Hakları Raporu  97 

 
 
 

 
  
 
KAZAKİSTAN 

 
 
 
 

 
Kazakistan, 1991 yılında SSCB’den 

ayrılarak bağımsızlığı ilan etmiştir. Coğ-
rafi olarak Çin’in kuzeybatısında bulun-
maktadır. Nüfusu yaklaşık 15.3 milyon 
olan ülke, etnik olarak yaklaşık %53.5 
Kazak, %30 Rus, %3.5 Ukraynalı, %2.5 
Özbek, %2.5 Alman, %1.4 Uygur ve 
%6.6 diğer etnik kökene sahip vatandaş-
lardan oluşmaktadır. Ülkenin yönetim 
biçimi başkanlık tipi cumhuriyet olup, 
devlet başkanı Nursultan 
Nazarbayev’dir.180  

Hak ve özgürlükler noktasında iyi 
bir karneye sahip olmayan Kazakistan’da 
2007 yılında basın-yayın organları ve 
gazetecilere yönelik baskılar özelikle dik-
kat çekmiştir. 

 

                                                 
180 http://www.ulkeler.net/kazakistan.htm 

Basın-Yayın Özgürlüğü  
Basın-yayın özgürlüğüne yönelik ih-

lallerin yoğun olarak yaşandığı Kazakis-
tan’da 2007 yılında da medyaya yönelik 
yoğun baskılar gözlenmiştir. 22 Ocak 
2007 tarihinde Almaata’daki Bostandik 
Bölge Mahkemesi’nde görülen davada 
Kazis Toguzbayev isimli yazar, ceza hu-
kukunun 318. maddesine göre “devlet 
başkanının onuruna ve saygınlığına haka-
ret ettiği” gerekçesiyle 2 yıl hapse mah-
kum olmuştur. Toguzbayev’in mahkumi-
yetine sadece bir cümlenin neden olduğu 
belirtilmektedir: “Kuşkusuz, Sarsenbay-
ev’in cinayetini o (Başkan Nazarbayev) 
düzenledi”181  

Kazakistan’da faaliyet gösteren med-
ya gruplarının çoğunun devlet başkanı 
Nursultan Nazarbayev’le ilişkisi olan ve 
ona sadık kişilerin kontrolünde olduğu 
bilinmektedir. Azınlıkta olan bağımsız 
medya baskı altındadır; bağımsız gazete-
ciler özellikle devlet başkanına hakaret vb. 
suçlamalar ile, Toguzbayev örneğinde 
olduğu gibi, hapis cezaları verilerek sindi-
rilmeye çalışılmaktadır.182  

Ekim ayı içerisinde bazı siteler 
(kub.kz, zonakz.net, geo.kz and in-
kar.info) bloke edilmiştir. Blokelerin ar-
kasında hükümetin olduğu belirtilmiş ve 
nedeninin ise Nursultan Nazarbayev’in 
eski damadını susturmak olduğu iddia 
edilmiştir. Nazarbayev’in eski damadı 
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Rakhat Aliev, Nazarbayev’in muhalif 
lider Altynbek Sarsenbaev’in ölüm emrini 
bizzat verdiğini iddia etmektedir. 183  Bu 
iddialar bloke edilen siteler tarafından 
yayınlanmaktaydı. 

Ayrıca IFEX’ten yapılan açıklamaya 
göre Ekim ayı içerisinde soruşturma için 
emir aldıklarını söyleyen vergi memurları 
ve mali polisler, “Vzglyad.kz”, 
“Respublika”, “Delovoye Obozreniya”, 
“Dubl’ 2” ve “Svoboda Slova” isimli mu-
halif gazetelere baskın düzenlemiştir. 
Düzenlenen baskınlarda mâlî polisler 
soruşturma iznine dair bir belge göster-
meyi reddetmişlerdir.184  

Diğer taraftan Kazakistan’da medya-
nın özgürleşmesine yönelik çeşitli girişim-
lerin yaşandığı gözlenmektedir. Kazakis-
tan’ın OSCE Başkanlığı’na talip olması 
bu girişimlerden birisidir. OSCE Başkan-
lığı için medya özgürlüğü konusunda 
somut adımların atılması gerekliliği önü-
müzdeki günler için umut verici bir ge-
lişme olarak görülmektedir. Enformasyon 
Bakanı’nın 17 Nisan’daki bir röporta-
jında, hükümetin medya sektörü üzerin-
deki gözetim alanını genişletecek düzenle-
menin geri çekildiğini bildirmesi, medya-
nın özgürleşmesine yönelik ikinci bir işa-
ret olarak kayda geçmiştir.185 

 

                                                 
183  http://www.ifex.org/en/content/view/full/ 

87311/ 
184  http://www.ifex.org/en/content/view/full/ 

87357/ 
185  http://www.eurasianet.org/departments/ 

insight/articles/eav042007.shtml 

Gazetecilere Yönelik Baskılar 
30 Mayıs 2007 tarihinde Oralgaisha 

Zhabaktaikyzy isimli yazar ortadan kay-
bolmuştur. Mukhit Iskakov adlı raportöre 
göre yazar, 26 Mart tarihli “Kanlı Kaos-
Makhnovsty Kardeşlere Kim Arka Çıkı-
yor” isimli raporunu yayınladıktan sonra 
tehdit telefonları almaya başlamıştı. Yazar 
yukarıda adı geçen raporunda, 
Malovodnoye köyü sakinleri arasında 
çıkan kanlı çatışmayı kimlerin çıkardığını 
ve çatışmanın hükümet ve iş dünyasıyla 
alakasını ifşa etmeye çalışmaktaydı. 
Zhabaktaikyzy’nin kardeşi, tehditlerin çok 
daha önceden başladığını ve nedeninin ise 
Zhabaktaikyzy’nin Şubat ayında üzerinde 
çalıştığı makale olduğunu iddia etmekte-
dir. Makalenin konusunun 
Zhezkazgan’da Kazakhmys şirketine ait 
maden ocağındaki tehlikeli çalışma koşul-
ları olduğu bildirilmiştir. 186  Basın-yayın 
özgürlüğüne yönelik bazı gelişmelere 
rağmen gazetecilik Kazakistan’da hala en 
tehlikeli mesleklerden biridir.  

 
Camilere Yönelik Baskılar 
Kazakistan’da birçok caminin 1 Ni-

san’a kadar gerekli belgeleri alarak kayıt 
altına alınmadıkları takdirde kapatılacak-
ları veya para cezası alacakları belirtilmiş-
tir. Kayıt yapılabilmesi için caminin Ada-
let Departmanı ile anlaşma yapacak resmî 
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bir sahibinin olması gerekmekte, ancak 
birçok caminin resmî sahibi olmadığı için 
gerekli işlemler yapılamamaktadır.187 Ca-
milerin tüm İslam dünyasında yerleşmiş 
geleneksel konumları ve “halka ait” olma 
özellikleri dikkate alındığında devletin 
böyle bir uygulamada bulunması, din ve 
vicdan hürriyeti açısından uygun görül-
memektedir. 
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ERMENİSTAN 

 
 
 
 

 
Ermenistan, 1991 yılında Sovyetler 

Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan 
eden, Gürcistan ve Türkiye’ye sınırı olan, 
İpek yolu üzerinde bir Orta Asya ülkesi-
dir. Bağımsızlığını ilan etmesinin hemen 
akabinde, Azerbaycan’ın Karabağ bölge-
sinde yaşayan Ermeniler de bağımsız bir 
devlet kurmak amacıyla isyan çıkarmış ve 
bu konuda Azerbaycan’a karşı Ermenis-
tan’dan askerî yardım almışlardır. Bunun 
üzerine savaşa giden iki ülke 1994 yılında 
ateşkes imzalamış, ancak Karabağ sorunu 
iki ülkenin de gündemini meşgul eden 
temel problemlerden biri olarak günü-
müze kadar süregelmiştir. Ermenistan’da 
2007 yılında seçim döneminde yaşanan 
usulsüzlükler, gündemi en çok meşgul 
eden bir ihlal başlığı olarak göze çarp-
maktadır.  

 

Seçimler ve Muhalif  
Gruplara Yönelik ihlaller 
Seçim kampanyaları ve mitingler, 

Orta Asya’da birçok ülkede olduğu gibi 
Ermenistan’da da olaylı geçmiştir. Lider 
parti, yaklaşan yeni seçim döneminde 
kendi lehine ve muhataplarının aleyhine 
birtakım yasalar çıkmış, uygulamaya ko-
nulan yeni düzenlemeler ile seçimlerde 
avantaj kazanmaya çalışmıştır. Ermenis-
tan’da muhalif partileri zor durumda bıra-
kan konu, seçimle ilgili reklamlar için 
oldukça yüksek meblağların istenmesidir. 
Partilere devlet televizyonunda bir saat, 
devlet radyosunda ise iki saat ücretsiz 
kendilerini tanıtma hakkı verilmektedir. 
Verilen süre dışındaki her bir dakika için 
225 Dolar istenmektedir. Halkının yarısı 
açlık ve geçim sıkıntısı çeken bir ülkede 
bir dakikalık reklam için bu derece yük-
sek bir meblağ talep edilmesi ahlâkî değil-
dir. Diğer taraftan bu uygulama, seçimle-
rin adil bir şekilde yapılmasının ve halkın 
seçimlerde oy kullanacakları partiler hak-
kında yeteri derecede bilgi sahibi olması-
nın önüne geçmektedir. Devlet tarafından 
partilere bu tür harcamalarda kullanılmak 
üzere aktarılan fonlar toplamda ancak bir 
saatlik tanıtıma karşılık gelmektedir.  

Seçim döneminde her ne kadar ön-
ceki seçimlerden pek farklı bir süreç ya-
şanmasa da, Batılı gözlemciler tarafından 
bu seçim son 15 yılda yapılan en adil se-
çim olarak değerlendirilmiştir. Diğer 
taraftan gözlem için ülkeye gitmek isteyen 
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Türklere vize verilmemesi uluslararası 
gözlemciler tarafından da eleştirilmiştir. 
Konu ile ilgili açıklama yapması beklenen 
Başbakan Serge Sarkisyan, uygulamayı; 
"Uygar bir resmî diyaloğu kurmayı bile 
arzulamayan bir ülkeden gözlemci kabul 
etmek pek doğal olmazdı" ifadesi ile sa-
vunmuştur.188 

Seçime 40 gün gibi az bir süre kala 
Ermenistan Başbakanı Andranik 
Markanian’ın Yerevan şehrinde yaşadığı 
apartmanda ölü bulunması seçim sürecine 
gölge düşüren bir diğer olaydır. Kalp 
hastası ve obezite problemi olan Başba-
kan’ın son zamanlarda sağlık sorunları 
yaşadığı bilinmekte idi. Hatta bu yüzden 
Fransa’ya yapacağı geziyi iptal etmişti. 
Yapılan açıklamada Başbakan’ın ölüm 
sebebi yüksek ateş ve kalp yetmezliği 
olarak saptanmıştır.189 

 
Medya Gruplarına Yönelik İhlaller 
Ermenistan'da hükümet ulusal tele-

vizyon ve radyolar üzerinde denetim yet-
kisine sahiptir. Gazetelerin tirajı fazla 
yüksek değildir, ayrıca birçoğu, zengin 
işadamları ve siyasî partiler tarafından 
kontrol edilmektedir. Ülkede tüm yazılı, 
görsel ve sesli basın kuruluşlarının Adalet 
Bakanlığı'nca tescil edilmesi gerekmekte-
dir.  

                                                 
188  http://www.dunyabulteni.net/news_detail 

.php?id=14015 
189  http://www.eurasianet.org/departments/ 

insight/articles/eav032607a.shtml  
 

Ermenistan yasalarına göre “sözlü ve 
yazılı iftira” olarak tanımlanan fiiller; 
hapis cezası gerektiren suçlar olarak kabul 
edilmektedir. Yasadaki “iftira” tanımında 
mevcut olan muğlaklık, birçok gazeteci-
nin bu yasa uyarınca mahkum olmasına 
sebebiyet vermekte; yasa, doğal sansür 
vazifesi görmektedir. Bu yasa üzerinde 
“iftira” kapsamına giren iddiaların tanı-
mına yönelik bir çalışma yapılması ve 
mevcut muğlaklığın ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. 

Ermenistan’da yankı bulan bir diğer 
olay ise Ermeni asıllı gazeteci ve yazar 
Hrant Dink’in İstanbul’da bir suikastte 
öldürülmesidir. Hrant Dink, 19 Ocak 
2007 günü saat 15:00 sıralarında Şişli 
Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan 
Agos Gazetesi çıkışında uğradığı silahlı 
saldırı sonucu olay yerinde hayatını kay-
betmiştir. 

  

Mülkiyet Hakları 
Ermenistan’ın Yerevan bölgesinde 

yaşayan halk, son zamanlarda mülkiyet 
haklarına yönelik müdahaleler olduğunu 
iddia etmektedir. Halk, bölgedeki evlerin 
ve arazinin atalarından kaldığını ve mül-
kiyetinin kendilerine ait olduğunu ifade 
etmektedir. Ermenistan’ın merkezinde 
bulunan bölgeye özellikle devlet destekli 
özel yatırımcılar tarafından büyük ilgi 
gösterilmektedir. Bu sebeple son yıllarda 
ev ve arazi fiyatlarında oldukça fazla artış 
yaşanmıştır. Yatırımcılar bu arazilerdeki 
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tarihi evleri ve eserleri yıkıp, yerine çok 
ofisli binalar ve holdingler yapmayı tasar-
lamaktadır. Bu plana devlet tarafından 
destek verilmekte, bölgenin boşaltılarak 
özel sektöre devri için devlet imkanları 
kullanılmaktadır. Bu arada bölge sakinleri 
tapu alabilmek için resmî dairelere 
müraacatta bulunmakta, ancak başvuru-
ları yanıtsız kalmaktadır. Halkın endişe 
ettiği bir diğer konu kalkınma planının 
bölgeye kadar uzanması durumunda yıl-
lardır tapusuz oturdukları için devletin 
kendilerinden tazminat talep etmesidir.  

 

Göçmen Sorunu 
Ermenistan’da son yıllarda artan göç 

olayı, ülke için kaygı uyandırmaktadır. 
Daha iyi bir yaşam için gençlerin başka 
ülkelere göç etmesi Ermenistan açısından 
ekonomik ve sosyal problemlere neden 
olmaktadır. Bağımsızlığın ilan edilmesin-
den günümüze kadar geçen sürede nüfu-
sun %25’i başka ülkelere göç etmiştir. 
Halkın yarıdan fazlası yoksulluk sınırının 
altında yaşamakta, daha iyi yaşam stan-
dartlarına sahip olmak isteyen halk, ilk 
fırsatta ülkeyi terk etmektedir. 
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KIRGIZİSTAN 

 
 
 
 

 
 

Kırgızistan’da 1990–2005 yılları ara-
sında Devlet Başkanlığı yapan Asker 
Akayev, 15 senelik iktidarı ardından se-
çime zorlanmış, istifa etmek zorunda kal-
mış ve onun yerine 2005 seçimlerinde 
ezici bir çoğunlukla (%88,6) Kurmanbek 
Bakıyev Cumhurbaşkanı olmuştur. Nüfus 
5.213.898 ve nüfusun %64,9’u Kırgızdır. 
Ülkede etnik çeşitlilik oldukça fazladır. 
Nüfusun %75’i Müslüman’dır. Kırgızca 
ve Rusça ülkenin resmi dilleridir.  

2007 yılında muhaliflere, basın-yayın 
organlarına ve insan hakları aktivistlerine 
yönelik baskılar ile failimeçhul cinayetler, 
Kırgızistan’ın insan hakları bakımından 
kötü bir karneye sahip olmasının temel 
sebepleridir. 

 

Gösterilere Müdahaleler 
Suların bir türlü durulmadığı Orta 

Asya ülkelerinden biri olan Kırgızistan’da 
Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev’e 
muhalif unsurlar, 2007 Nisan ayında 
gösteriler düzenlemiştir. 19 Nisan’da 
düzenlenen bir gösteride polis göstericileri 
dağıtmak için müdahalede bulunmuş, 
müdahale sırasında 4 polis yaralanmış, 
100 kadar gösterici gözaltına alınmıştır. 
Günlerce süren gösterilerin amacı, devlet 
başkanının yetkilerinin kısılmasına yönelik 
talepleri yönetime iletmektir.190   

 

Basın-Yayın Özgürlüğü 
Bişkek’teki bir konferansta konuşan 

Zulme Karşı Yurttaşlar isimli insan hak-
ları merkezinin başkanı Tolekan 
İsmailova, Kırgız yetkilileri 16 Aralık’taki 
seçimler öncesinde özel televizyon kanal-
larını kapatmaya teşebbüs etmekle suçla-
mıştır. İsmailova, yetkililerin Mezon TV 
kanalını ve Osh şehrindeki bir yerel kana-
lı, televizyon programlarının çoğunun 
Kırgızca olmaması nedeniyle baskı altına 
aldığını belirtmektedir.191 

 

Aktivistlere Yönelik Baskılar 
İnsan hakları örgütlerinin liderleri, 

Kırgızistan’da kadın aktivistlere yönelik 

                                                 
190  http://www.eurasianet.org/departments/ 

insight/articles/eav041907a.shtml 
191  http://www.eurasianet.org/resource/ 

kyrgyzstan/hypermail/200712/0003.shtml 
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baskıların arttığını belirtmektedir. Bazı 
STK’lar kadın aktivistlere yönelik zulmün 
artışına dikkat çekmek için 1 milyon imza 
toplanmasının amaçlandığı bir kampanya 
düzenlemiştir. İnsan hakları örgütlerinin 
liderleri, kanun uygulayıcının ve devlet 
organlarının kendilerini küçük düşürdü-
ğünü ve kendilerine karşı şiddet kullandı-
ğını ifade etmektedir.192  

 

Failimeçhul cinayetler 
Özbekçe çıkarılan ve Kırgızistan’la il-

gili politika ve insan hakları konularını 
içeren “Siyosat” isimli gazetenin editörü 
olan Alisher Saipov,  24 Ekim 2007 tari-
hinde Kırgızistan’ın güneyindeki Osh 
şehrinde sokakta yürürken kimliği belirsiz 
bir saldırgan tarafından öldürülmüştür. 
2007 yılının baharında kurulan Siyosat 
gazetesinin son zamanlarda tirajının ol-
dukça artması, gazetenin editörü Alisher 
Saipov’un daha çok Andican olayları, 
Hizb-ut-Tahrir ve Kırgızistan’daki Öz-
bek mültecilerin durumları hakkında 
yazılar yazması ve kimden geldiği belli 
olmayan tehditler alması öldürülmesinin 
ardından göze çarpan konular olarak dik-
kat çekmektedir. 193  Bu cinayet 
Kırgizistan’da sayıları az olmayan 
failimeçhul cinayetlere karşı mücadele 

                                                 
192  http://www.eurasianet.org/departments/ 

insight/articles/pp080507.shtml 
193  http://web.amnesty.org/library/Index/ 

ENGEUR580022007?open&of=ENG-
2EU 

edilmesi açısından ve aynı zamanda basın 
özgürlüğüne yönelik büyük bir darbe 
olması sebebiyle üzerinde ciddiyetle du-
rulması ve devlet organları tarafından 
çözülmesi gereken bir sorundur.   
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TACİKİSTAN 

 
 
 
 
 
 

 

Tacikistan, 1991 yılında SSCB’den 
ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Ül-
kenin yönetim biçimi başkanlık tipi cum-
huriyettir. Başkenti Duşanbe olan ülkenin 
nüfusu yaklaşık 7 milyondur. Nüfusun 
%65’ini Tacikler, %25’ini Özbekler, 
%3.5’unu Ruslar ve % 6.5’ini ise diğer 
etnik unsurlar oluşturmaktadır 194  Devlet 
Başkanı İmamali Rahman’dır. Tacikis-
tan’da geçtiğimiz sene özellikle din ve 
vicdan özgürlüğü ile basın-yayın özgürlü-
ğüne yönelik ihlaller dikkat çekmiştir. 

 

Din ve Vicdan Özgürlüğü 
Tacikistan’da 2007 yılında din ve vic-

dan özgürlüğü açısından olumsuz geliş-
meler yaşanmıştır. Dindarlar üzerinde 
                                                 
194  http://www.ulkeler.net/tacikistan.htm 

kurduğu baskıyı “dini aşırılıkları önlemek 
amacıyla sıkı tedbir almak” olarak tanım-
layan devlet yetkilileri, ülkedeki tüm okul-
larda kız öğrencilerin başörtüsü giyme-
lerini yasaklayarak dininin gereklerini 
yerine getirmek isteyen insanları mağdur 
etmiştir.195 Davlatmo İsmailova isimli bir 
kız üç yıllık öğrenciliği boyunca başörtü-
sünü çıkarması için üniversitede baskı 
gördüğünü ve bu baskılara Eğitim Ba-
kanlığı okullarda ve üniversitelerde başör-
tüsünü tamamen yasaklayana kadar da-
yandığını belirtmiştir. İsmailova anayasal 
hakkı olan dînî inançlarını yaşama özgür-
lüğünün ihlal edildiğini, ancak açtığı da-
vaların mahkemeler tarafından reddedil-
diğini belirtmiştir.196  

Bunun dışında Arap alfabesinin ve 
temel İslam bilgilerinin öğretildiği belirti-
len yerlere de baskınlar düzenlenmekte-
dir. Tacik yetkililer bu gibi yerlerde öğ-
rencilere kötü davranıldığı için baskın 
düzenlediklerini iddia etmekte, dindar 
insanları sindirmeye yönelik baskı politi-
kası uyguladıklarını reddetmektedir.197  

 
Basın-Yayın Özgürlüğü 
“Ovoza” gazetesinin baş editörü 

Saida Kurbanova ve gazetenin iki yazarı 
Mukhaiyo Nozimova ve Farangis 

                                                 
195  http://www.eurasianet.org/departments/ 

insight/articles/eav042907.shtml 
196  http://www.eurasianet.org/departments/ 

insight/articles/eav100107b.shtml 
197  http://www.eurasianet.org/departments/ 

insight/articles/eav042907.shtml 
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Nabiyeva, Ceza Kanununun 135. madde-
sinin (iftirada bulunmak), 136. maddesi-
nin (hakaret etmek) ve 144. maddesinin 
(özel bilgilerin yasadışı toplanması ve 
dağıtılması) ihlali suçlamasıyla yargılan-
mıştır. Nozimova bu suçlamaların eleştirel 
mahiyetteki fikirlerini açıklamaktan ibaret 
olduğunu iddia etmiş ve kendilerine yöne-
lik baskıların da anayasanın 30. maddesi-
nin ihlali anlamına geldiğini belirtmiş-
tir.198  

Tacikistan parlamentosunun onur kı-
rıcı yazıların ve diğer formlarının internet-
te suç teşkil etmesine yönelik hazırladığı 
yasanın, internette serbest bilgi akışını 
engellemeye yönelik bir adım olduğu 
iddia edilmektedir. Ulusal Bağımsız 
Medya Birliği Başkanı Nureddin 
Karşiboyev, Tacik Hükümetini internet 
medyası üzerindeki kontrolünü arttır-
makla suçlamaktadır. Karşiboyev’e göre 
hükümet, internet sitelerini kapatamadığı 
için teknik yollarla internet özgürlüğünü 
kısıtlamaya çalışmaktadır. Geçmişte Tacik 
yetkililerin hükümet karşıtı birçok inter-
net sitesini bloke etmiş olması konuyla 
ilgili göze çarpan bir diğer husustur.199 

 
Guantanamo Esirleri 
Tacikistan Yüksek Mahkemesi, 

Guantanamo’da altı yıl kaldıktan sonra 
serbest bırakılan iki Tacik vatandaşını, 

                                                 
198  http://www.ifex.org/en/content/view/full/ 

86995/ 
199  http://www.eurasianet.org/departments/ 

insight/articles/pp072707.shtml 

Tacikistan sınırından Afganistan’a geç-
mek ve yasadışı Özbekistan İslam Hare-
keti’ne katılmak iddiasıyla 17 yıl hapse 
mahkum etmiştir. Her iki mahkum da 
2002 yılında Amerikan güçlerince tutuk-
lanarak uluslararası hukuka aykırı olarak 
kurulan Guantanamo hapishanesine, 
Mart 2007’de ise tekrar Tacikistan’a gön-
derilmişlerdi. Amerikan güçlerinin kimi 
zaman, sadece şüphelendikleri için insan-
ları tutuklayarak Guantanamo’ya gön-
dermesi, mahkumların aldıkları cezalarla 
ilgili değerlendirmelere farklı bir boyut 
kazandırmaktadır. 200  Bilindiği üzere 
ABD, Guantanamo’da tutulan ve kendi 
ülkelerinde tutuklanmaları, işkence gör-
meleri ve ağır hapis cezaları almaları muh-
temel olan birtakım mahkumları ikili 
anlaşmalar çerçevesinde ülkelerine teslim 
etmektedir. Bu politika sayesinde ABD, 
bir taraftan Guantanamo’da ve dünyanın 
dört bir tarafında mevcut gizli hapishane-
lerinde tutulan mahkumlar sebebiyle ulus-
lararası arenada kendisine yöneltilen suç-
lamalardan kurtulmakta, diğer taraftan bu 
insanların kendi devletleri eliyle cezalandı-
rılmasını sağlamaktadır. Tacikistan ve 
aynı uygulamanın geçerli olduğu diğer 
ülkeler açısından bu olayda alınan rolün 
anlamı zulme ortak olmaktır. Bu mah-
kumlar Tacikistan sınırları dahilinde hiç-
bir suça karışmamışlar ve haklarında 

                                                 
200  http://www.eurasianet.org/resource/ 

tajikistan/hypermail/200708/0000.shtml 
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geçmiş tarihlerde her hangi bir yargılama 
yapılmamıştır. ABD tarafından esir alın-
dıkları günden bu yana yargılanmadan ve 
geçerli bir yasal statü tanımlaması yapıl-
madan bekletilen bu insanlar, uluslararası 
hukuka tamamen aykırı olarak, hak ihlali-
ne uğrayacakları kesin olan ülkelerine 
teslim edilmekte ve  burada haklarında 
mesnetsiz suçlamalar ile hapis cezaları 
verilmektedir. 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 

Eylül 2001 olaylarının ardından hak ihlal-
lerinde gözlenen artış, 2007 yılında da 
devam etmiştir. Yönetimin “terör!” algısı 
ve İslam karşıtlığı, ülkede çok sayıda hak 
ihlaline ve hukuksuzluğa temel teşkil 
etmektedir. Müslümanlara, Ortadoğu 
kökenlilere ve genelde tüm yabancılara 
yönelik şiddet, ayrımcılık, kısıtlamalar ve 
usulsüzlükler devam etmektedir. 
Guantanamo Üssü bu yıl hukukî süreç 
kapsamında yaşanan gelişmeler ile gün-
deme gelmiştir. Sivil mahkemede yargı-
lanmak için hukukî mücadele veren mah-
kumların talepleri temyiz kararıyla redde-
dilmiştir. Serbest kalan mahkumların 
açıklamalarına yenileri eklenmiştir. Terö-

ristleri cezalandırma gerekçesiyle çok 
sayıda hukuksuzluğa imza atan Ameri-
ka’nın gizli işkence merkezleri bir bir 
ortaya çıkmaktadır. Mart 2003’te başla-
yan Irak işgali ve işgalle beraber yaşanan 
ülkedeki iç karışıklıklar devam etmekte-
dir. Yapılan araştırmalara göre işgalden 
bu yana bir milyona yakın kişi hayatını 
kaybetmiştir. Amerika’nın adalet ve ceza-
landırma sistemi uluslararası hukuk ku-
rallarına aykırıdır. Güvenlik güçleri aşırı 
güç kullanmakta, cezaevlerinde mahkum-
lar kötü şartlar altında yaşamakta, on sekiz 
yaşının altında yüzlerce çocuk müebbet 
hapis cezalarına çarptırılmaktadır. 

 

Guantanamo 
Serbest bırakılan ya da bir şekilde 

kaçmayı başaran esirlerin anlattıkları ile 
dünya gündeminin ana maddelerinden 
biri olan Guantanamo Hapishanesi ve 
mahkumlara yönelik işkenceler, bu yıl da 
Amerika’nın insan hakları karnesindeki 
en düşük ve utanç verici not olmuştur. 
Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin 
Powell'in bu sene yaptığı “Guantanamo 
derhal kapatılmalı” açıklaması Guantana-
mo'yu yeniden dünya gündemine taşımış-
tır. 

30 Kasım 2007 tarihinde eski 
Guantanamo mahkumlarından Muazzam 
Begg’in yaptığı açıklamalar, Guantanamo 
ve Amerika’nın diğer hapishanelerinde 
yaşanan insanlık dışı uygulamaları göz 
önüne sermiş ve dikkatleri tekrar bu konu 
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üzerine çekmiştir. 11 Eylül'ün ardından 
ABD'nin “El Kaide'yi yok etmek ama-
cıyla” Afganistan'a yaptığı operasyonda 
yakalanan 'şüpheliler' arasında bulunan ve 
Guantanamo'da bir gardiyan aracılığıyla 
yazdığı mektubu basına yollayarak dün-
yayı bu hapishaneden haberdar eden 
Begg, “ABD'nin birçok gizli hapishanesi 
var. Oralarda işkence Guantanamo'ya 
göre daha fazla” açıklamasında bulun-
muştur. 

İşkence, kötü muamele, hukuksuz 
yargı ve süresiz alıkoyma gibi pek çok 
durumla karşılaşılan Guantanamo Hapis-
hane’sindeki mahkumlar, gördükleri iş-
kencelere dayanamayarak kendilerine 
yöneltilen iddiaları kabul ettiklerini açıkla-
mışlardır. Bu mahkumlardan biri Suudlu 
Abdurrahim El-Naşiri’dir. ABD Sa-
vunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 3 Mart 
2007 tarihinde açıkladığı bir belgeye göre 
2002'de Yemen'de USS Cole gemisine 
düzenlenen saldırının sorumlusu olmakla 
suçlanan El-Naşiri, saldırıyla ilgisi olma-
dığını, suçu işkence gördüğü için üstlen-
mek zorunda kaldığını belirtmiştir. El 
Naşiri'nin 14 Mart’ta askerî komisyonla 
yaptığı görüşmenin Pentagon tarafından 
yayınlanan tutanağında, "Mahkum, suç-
lamaları kabul etmesi için işkence gördü-
ğünü ve suçunu itiraf etmesinden sonra 
işkencenin durdurulduğunu açıkladı" 
ifadesi yer almaktadır.  

Amerikan üssünde askerlerce işkence 
ve kötü muameleye maruz kalan tutuklu-

lar içinde intihara teşebbüs edenler de 
bulunmaktadır. Bu intihar vak’alarından 
en dikkat çekici olanı tutsaklardan birinin 
keskinleştirdiği tırnağıyla intihara teşeb-
büs etmesi olarak basında yer almıştır. 
Sağlık görevlileri, gardiyanların kanamayı 
durdurarak tutsağı hastaneye kaldırdığını 
ve hayati tehlikesi bulunmayan zanlının 
bir hafta psikiyatrik denetim altında tutu-
lacağını ifade etmiştir.  

ABD'de Washington Eyaleti Federal 
Temyiz Mahkemesi; bire karşı iki oyla 
Bush yönetiminin Guantanamo'da alıkoy-
duğu tutsakların en temel haklarından 
birini yok saymış ve mahkumların süresiz 
alıkonulmalarını ABD yargısına götüre-
meyeceklerine karar vermiştir. Mahkeme, 
kararını temel olarak Bush yönetiminin 
2006 Ekim ayında çıkarttığı "Askeri Ko-
misyonlar Yasası"na dayandırmaktadır. 
Bu yasaya göre terörizm şüphelileriyle 
ilgili soruşturmaları Savunma Bakanlığı 
yürütmekte; mahkumlar üç subaydan 
oluşan bir kurula "terörist olmadıklarını" 
kanıtlamak durumunda bırakılmaktadır. 
Temyiz mahkemesi böylece, uluslararası 
insanlık hukukun en temel haklarından 
biri olan "habeas corpus" ilkesini (kişilerin 
keyfî olarak, yargıç kararı olmadan tutuk-
lanmalarını, hapsedilmelerini, öldürülme-
lerini yasaklayan ilke) ihlal etmiştir.  

5 yıldır Guantanamo’da tutuklu bu-
lunan ve Avustralyalı Taliban olarak bili-
nen David Hicks, askerî komisyon mah-
kemesinde yargılanan ilk Guantanamo 
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mahkumu olmuştur. Komisyonun şeffaf 
ve adil olmadığı ve uluslararası hukuka 
aykırı olduğu bilinmektedir. Dava sonrası 
Hicks, 9 aylık hapis cezasını çekmek üze-
re ülkesi Avustralya’ya gönderilmiştir.  

ABD hükümeti, Guantanamo’daki 
terör zanlılarının Amerikan vatandaşı 
olmadığı ve tutuklu kampının Amerikan 
topraklarında yer almadığı gerekçesiyle 
tutukluların Amerikan mahkemelerince 
yargılanamayacağını savunmaktadır. Kü-
ba’daki Guantanamo kampında halen 
300’ün üzerinde tutuklu terör şüphesiyle 
alıkonulmaktadır. Tutukluların çoğu 
hakkında ise herhangi bir dava açılmış 
değildir. 

 

Adalet Sistemi 
Amerika’da insan hakları ihlalleri bü-

rokrasinin alt tabakasında bulunan birta-
kım sorumluların hatalarından değil; üst 
düzey devlet yetkililerinin bilinçli tercihle-
rinden kaynaklanmaktadır. 

San Francisco Üniversitesi'ne bağlı 
Centre for Law & Global Justice (Hukuk 
ve Küresel Adalet Merkezi) tarafından 
Kasım ayında yapılan bir araştırmaya 
göre; California'da 18 yaşını doldurmadan 
işledikleri suçlardan ötürü müebbet hapse 
çarptırılmış 227, Pennsylvania'da ise 433 
mahkum bulunmaktadır. 'Çocukları Ha-
piste Ölüme Mahkum Etmek' adlı çalış-
mada ABD'nin 2 bin 381 müebbet hapse 
mahkum çocuk sayısı ile dünyadaki tüm 
ülkelerin önünde yer aldığı belirtilmiştir. 

Çalışmada ABD'de müebbet hapis 
cezası verilen çocukların ırk ve renginde 
büyük oransızlık olduğuna dikkat çekil-
mektedir. Raporda yer alan bilgilere göre 
siyahî çocuklar beyaz çocuklara kıyasla 10 
kat daha fazla “afsız müebbet hapse” 
çarptırılma ihtimali taşımaktadır. Califor-
nia'daki siyahî çocukların bu cezayı alma 
ihtimalinin 20 kat fazla olduğunu belirten 
çalışmanın yazarı Michelle Leighton, 
"Birçok çocuk için böyle bir ceza, devlet 
eliyle uzun bir zaman dilimine yayılmış ve 
yavaş yavaş uygulanan bir idam hükmü-
dür" ifadesiyle durumun vahametini orta-
ya koymuştur. 

ABD Başkanı Bush’un terör zanlıla-
rının sorgulanması esnasında sert yöntem-
ler uygulanabileceği yönündeki açıklama-
ları Amerikan yönetiminin insan hak ve 
hukukuna yaklaşımını göstermesi açısın-
dan güzel bir örnektir. Diğer taraftan 
kongrenin bu sene aldığı bir karar ile 
Bush yönetimi, terör zanlılarına yönelik 
istediği politikaları uygulamada serbest 
kalmıştır. ABD yönetiminin bazı danış-
manları ve askerî müfettişleri dahi uygu-
lanan politikaların totaliter yönetimlere 
özgü olduğunu ifade etmekte ve yaşanan 
hukuksuzluğu itiraf etmektedir. Bu du-
ruma rağmen Kongre, Başkan Bush’a 
Cenevre Sözleşmesi hükümlerini istediği 
gibi yorumlama yetkisini vermiş ve mev-
cut hukuksuzluğun devamına zemin ha-
zırlamıştır. 
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Gizli Cezaevleri ve İşkence 
ABD yönetiminin dünya çapındaki 

gizli işkence ağına Afrika’da yeni merkez-
ler eklendiği bu sene ortaya çıkmıştır. 
‘Terörle savaş’ adı altında dünya çapında 
yasadışı birçok uygulamaya imza atan 
ABD’nin, Doğu Avrupa ve Orta-
doğu’daki gizli işkencehanelerinin ardın-
dan Doğu Afrika’da yeni bir işkence ağı 
kurduğu ortaya çıkmıştır. Fransız “Le 
Monde” gazetesinin haberine göre ABD 
yönetiminin Kenya’da, geçen Ocak ayın-
dan bu yana kurmaya başladığı işkence 
ağının bugün Doğu Afrika’nın tamamına 
yayıldığı ve dünyanın farklı ülkelerinden 
kaçırılan 200’ü aşkın zanlının, bu merkez-
lerle yasadışı bir biçimde sorgulandığı 
öğrenilmiştir. 

ABD’nin dünya çapındaki işkence 
ağını kamuoyuna ilk kez Amerikan 
Washington Post gazetesi taşımış; Beyaz 
Saray’ın başta Doğu Avrupa ile bazı Orta-
doğu ülkelerinde olmak üzere daha birçok 
bölgeye yayılmış gizli işkence hücreleri 
bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Amerikan 
Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) 
dünya çapındaki icraatları, daha sonra 
ABD Başkanı George W. Bush tarafın-
dan da itiraf edilmişti.  

 

CIA-Beyin Yıkama Deneyleri 
Amerikan İstihbarat Servisi CIA’in 

finanse ettiği beyin yıkama deneylerinde 
yüzlerce hasta kobay olarak kullanılmıştır. 

İskoçya'da eğitim gören Dr. Ewen 
Cameron, hastaların hatıralarını yok edip 
kişiliğini yeniden şekillendirdiğini iddia 
ettiği formülüyle CIA’ye hizmet etmekte 
ve kendisine tedavi amaçlı gelen onlarca 
kişiyi denek olarak kullanmaktadır. 

Amerikan İstihbarat Servisi CIA bu 
yönteme ilgi göstermiş ve doktora soğuk 
savaş döneminde beynin kontrol altına 
alınması deneylerini yaptırmak üzere fi-
nansal destek sağlamıştı. Deneyler kapsa-
mında uygulamadan habersiz insanlar 
kobay olarak kullanılmakta, hastalar üze-
rinde LSD adlı uyuşturucu ve elektoroşok 
kullanılmaktaydı.  

 

İslamofobya 
Amerika’nın önde gelen Müslüman 

derneklerinden Amerika-İslam İlişkileri 
Konseyi (CAIR), Müslümanlara karşı 
nefret içeren suçların ve ayrımcılığın art-
tığı uyarısında bulunmuştur. Örgüt bu 
sene yayınladığı bir raporda, Müslüman-
ların Amerikan vatandaşlığına geçme 
işlemleri sırasında kasıtlı ertelemelerle 
karşılaştığını bildirmiştir. 

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi’nin 
2007 yılı raporunda Amerika’da yaşayan 
Müslümanların ayrımcılığa ve taciz edici 
davranışlara hedef olduğu belirtilmiştir. 
Grubun direktörü Nihad Avad, raporun 
Müslümanlara karşı ayrımcılık olgusunun 
artarak devam ettiğini gösterdiğini ifade 
etmiştir. Raporun yazarı Arsalan İftikar, 
özellikle vatandaşlık başvurusu yapanların 
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işlemleri sırasında Müslüman Amerikalı-
ların haksız ertelemelere maruz bırakıl-
dıklarını açıklamıştır. Amerika Vatandaş-
lık ve Göçmenlik Dairesi, CAIR’in Müs-
lümanlara yönelik ayrımcılık ve taciz ya-
pıldığı iddialarını reddederken, başvuruda 
bulunanları din, ırk ya da etnik kökene 
göre ayırmadıklarını iddia etmiştir. Va-
tandaşlık başvurusunda büyük artış yaşa-
dıklarını belirten yetkililer, işlemlerin 
normal süresinin yaklaşık 7 ay olduğunu 
ifade etmektedir. Yetkililere göre 
bu  sürecin en uzun bölümünü ise başvu-
ranlar hakkındaki güvenlik araştırması 
oluşturmaktadır. Amerika’da her yıl yak-
laşık bir milyon kişi vatandaşlık başvuru-
sunda bulunmaktadır. Diğer taraftan 
yapılan araştırmalar Göçmenlik Dairesi 
yetkililerinin iddialarının gerçeği yansıt-
madığını; 11 Eylül olaylarının ardından 
ABD’de Müslümanlara ve özellikle Or-
tadoğu kökenli vatandaşlara yönelik ay-
rımcılık ve çifte standart içeren uygulama-
larda artış yaşandığını ortaya koymaktadır.  

İslam karşıtlığı olarak kendini göste-
ren ayrımcılıkla Müslümanlar, eğitim 
haklarından mahrum bırakılmakta ya da 
diğer vatandaşlarla eşit derecede eğitim-
den faydalanamamaktadır. Suudi Arabis-
tan hükümetinin Amerika’da açılan Suud 
Okulu, radikal İslam’ı desteklediği gerek-
çesiyle bu durumun aksini ispat edinceye 
kadar kapatılmıştır. Sylvania şehrinde 
faaliyet gösteren özel İslamî lise de bu tip 
bir gerekçe ile kapatılmış ve yıkılmıştı.  

Hükümetin ve medyanın etkisiyle ül-
kede ve dünyada yayılan İslamofobya, 
Müslümanların yaşam alanlarını kısıtla-
makta ve çeşitli ayrımcılık ve hukuksuz-
larla karşılaşmalarına neden olmaktadır. 
Ülkede had safhaya varan “radikal İslam” 
tanımlamaları halkı tedirgin etmekte ve 
onların üzerinde müslümanlara yönelik 
korku uyandırmaktadır. Bu tip vakalar 
çok sayıda olmakla beraber Ağustos ayın-
da yaşanan bir olay Amerika’daki İslam 
karşıtlığını göstermesi açısından manidar-
dır. Amerikan Havayollarına ait Califor-
nia-Chicago seferini yapan bir uçakta bir 
yolcunun Arapça konuşan Iraklı gruptan 
şikayetçi olması üzerine uçak California'ya 
geri dönmüştür. Havayolu yetkilileri 
Irak'a gidecek Amerikan askerlerine eği-
tim vermek üzere California’da bulunan 6 
Iraklının yolculardan biriyle tartışması 
üzerine seferin iptal edildiğini açıklamış-
tır. Açıklamada pilotun, Iraklıların Arapça 
konuşmasından tedirgin olan bir yolcunun 
şikayeti üzerine uçağı California'ya indir-
diği belirtilmiştir. Iraklıların yerel yetkili-
lerce sorgulandıktan sonra kısa süre içinde 
bırakıldığı kaydedilmiştir. 11 Eylül saldı-
rılarının ardından buna benzer 19 ayrı 
olay yaşanmıştır. Uçağa alınma esnasında 
başlayan sıkı güvenlik kontrolleri, yaban-
cılara ve özellikle de Araplara karşı daha 
yoğun olarak yürütülmekte, insanlar po-
tansiyel suçlu muamelesi görmektedir. 
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 
geçtiğimiz yıl uçak seferlerinde onlarca 
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olayın yaşandığını ve bunlardan bazıla-
rında uçağın mecburi olarak indirildiğini 
açıklamıştır.  

Müslümanlara yönelik saldırılar 
ABD basını tarafından dikkate alınma-
maktadır. Baptist ve Evangelik kilisele-
rinde Papazların Müslümanlar aleyhinde 
yaptıkları konuşmalar, radikal Hristi-
yanları Müslümanlara karşı şiddete sevk 
etmektedir. Dinler arası diyalog adına 
Sarasota Unitarian Universalist Kilisesi’ne 
üye olmasına rağmen yine de Hıristiyanla-
rın tacizlerinden kurtulamadığını ifade 
eden Florida'nın Sarasota kasabasında 
oturan Bosnalı göçmen Hasib Sejfovic'in 
evi Amerikalı bir saldırgan tarafından 
Temmuz ayında ateşe verilmiştir.  Evinin 
duvarlarına kırmızı sprey boya ile "Arap-
lara Ölüm" ve "F_ Alla" (F: İngilizce 
küfür içeren argo kelime) vb. yazılar ya-
zılmıştır. Üç çocuk babası Hasib Sejfovic 
Sırpların zulmünden kaçarak Bosna'dan 
Amerika'ya göç ettiğini fakat burada da 
Amerikalıların saldırısına uğradığını ifade 
etmiştir. İslam İlişkileri Konseyi (CAIR ) 
Genel Müdürü Ahmed Bedier, FBI’ya 
suçluların en yakın zamanda yakalanması 
için çağrıda bulunmuştur. 

 

Irak’ın İşgali 
ABD’nin 2003 yılından beri sürdür-

düğü Irak işgali 2007 yılında da devam 
etmiştir. Tüm tepki, eleştiri ve kınamalara 
rağmen Amerika Irak’tan çekilmemekte, 

çekilme takvimini açıklamayı reddetmek-
tedir. 

ABD işgalin başladığı günden bu ya-
na yüz binlerce insanın ölümüne, bir o 
kadarının da yaralanmasına neden olmuş-
tur. Ayrıca ülkede meydana gelen savaş 
hali nedeniyle pek çok insan kaybolmakta 
ya da kaçırılmakta, sivil halk yoksulluk 
sınırının altında yaşamaktadır. Ayrıca bu 
süre zarfında yaklaşık 5 milyon çocuk 
yetim kalmıştır. 

Raporun “IRAK”  bölümünde konu 
ile ilgili detaylı bilgi verilmiştir.  
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Kanada; özgürlükler ülkesi olarak bi-

linmesi sebebiyle yaşadığı yeri terk etmek 
zorunda kalan milyonlarca insanın tercih 
ettiği ülkelerin başında gelmektedir. Bu 
bağlamda ülkeye gelme ve yerleşme talep-
leri çoğalmakta, bununla paralel olarak 
yoğun göçmen ve yerli halk sorunu yaşan-
maktadır. Artan nüfusla beraber yerlerin-
den edilen ve hakları gasp edilen yerli 
halk, mağdur toplulukların başında gel-
mektedir. Bunun yanı sıra bazı göçmenle-
rin hukuksuz sınır dışı edilmesi ve kimile-
rine ağır göçmen vergisi yüklenmesi alt 
başlıklar altında incelebilecek durumlar-
dır. Ayrıca terör ve göçmen sorunu adı 
altında ülkede Müslümanlara yönelik 
ayrımcılık ve çifte standart içeren uygula-
malar yaşanmaktadır. Hükümet güçleri-
nin aşırı güç kullanımı ve BM tarafından 
tüm dünyada kullanımı yasaklanan elekt-

roşok silahı “taser”in Kanada’da birkaç ay 
içinde dört cana mal olması, Kanada hü-
kümetinin insan haklarına yönelik hassa-
siyetinin sorgulanmasına yol açmakta ve 
hükümetin yasalara dikkat edilmesi nok-
tasında daha hassas olması gerektiğini 
ortaya çıkarmaktadır. 

Kanada’da Amerikan istihbarat ser-
visi CIA’in finanse ettiği beyin yıkama 
deneylerinde yüzlerce hasta kobay olarak 
kullanılmıştır. CIA, Dr. Ewen 
Cameron'un “psikolojik yıkım” yöntemine 
ilgi göstermiş ve doktoru 50'li yıllarda 
“beynin kontrol altına alınması” deneyle-
rini yaptırmak için finanse etmişti. Ka-
nada’lı Janine Huard doğum sonrası gir-
diği depresyondan kurtulmak için gittiği 
merkezde Dr. Cameron tarafından psiko-
lojik tedavi türü işkencelere maruz kaldı-
ğını açıkladı. Kendisiyle beraber yüzlerce 
hastanın bu şekilde kobay olarak kullanıl-
dığını beyan etmesinin ardından hüküme-
te dava açtı. Kanada, 1990'larda 70 kur-
bana tazminat ödese de durumlarını va-
him bulmadıklarına ödeme yapmadı. Ba-
yan Huard, Kanada’nın kendisine tazmi-
nat ödemediği kişiler arasında yer almak-
tadır. 

 

İslamofobya 

Özgürlükler ülkesi olarak bilinen Ka-
nada’da Müslümanlara yönelik kısıtlama-
ların ve baskıların yaşanması Amerika’nın 
sınır komşusu olan bu ülkede de 
İslamofobya algısının devam ettiğini gös-
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termektedir. Özellikle 11 Eylül olayları-
nın ardından dünya geneline yayılan 
İslamofobya, Müslümanların en rahat 
yaşadığı ülke olan Kanada’da da hukuk-
suzluklara sebep teşkil etmektedir. Müs-
lümanlara yönelik ihlallerin ana so-
rumlusu olarak hükümeti göstermek 
mümkündür. Hükümetin Amerikan yan-
lısı tutumu ve Müslümanların aleyhine 
birçok uygulamada sergilediği tavır, halk 
arasında süregelen İslamofobyayı körükle-
meye devam etmektedir. Kanada’da son 
resmi açıklamalara göre 700 bin Müslü-
man yaşamaktadır.  

Kanada Hükümeti, El-Kaide men-
subu olduğu gerekçesiyle Suriye doğumlu 
Kanada vatandaşı Mahir Arar'ı 2002'de 
ABD'ye teslim etmişti. Terör zanlılarına 
yönelik uygulanan, kötü muamele ve sis-
tematik işkenceye maruz kalanlardan biri 
olan Mahir Arar, Kanada Hükümeti’ne 
El-Kaide ile bağlantısının olmadığını 
kanıtlamıştır. Bu hukukî sürecin ardından 
2007 Ocak ayında, Başbakan Stephen 
Harper resmen özür dileyip 8 milyon 900 
bin dolar tazminat ödeyeceklerini açıkla-
mıştır. Şam'a götürülüp bir hapishanede 
işkence edilen, elektrik kablolarıyla kır-
baçlanan Arar, karardan memnun olma-
dığını ifade etmiştir. Hâlâ kâbuslar gör-
düğünü söyleyen Arar, "Eski hayatımı 
yeniden kurabileceğime inanmıyorum. 
Bana ve aileme olanlar para ile karşılana-
maz” sözleriyle memnuniyetsizliğini dile 
getirmiştir. 

Kanada’nın Quebec bölgesinde 11 
yaşındaki Esmehan Mansur başörtülü 
olarak Nepean Selects adlı bir futbol takı-
mında oynamaktadır. Takımının yer al-
dığı bir maçta saha alanından hakem tara-
fından kovularak oyundan çıkartılmış, 
kendisinden başörtüsünü çıkararak oyun-
da yer alması istenmiştir. Hakeme itiraz 
eden Mansur ve Nepean Selects’in antre-
nörü Louis Maneiro yapılan haksızlığı 
dile getirseler de hakem kararında ısrar 
etmiş ve takımı turnuvadan çıkarmıştır. 
Turnuvada yer alan ve kararı protesto 
eden 4 futbol takımı daha turnuvadan 
çekilmiştir. Olay ülke ve dünya genelinde 
kınanırken, Kanada Başbakanı Stepher 
Harper’dan hakemin kararını destekleyen 
açıklamalar gelmiştir. 

Toronto Pearson Havaalanı’nda çalı-
şan Halime Musa adlı Müslüman kadın 
Eylül ayında havaalanı personelinin giy-
diği pantolonu, inancı gereği vücut hatla-
rını belli ettiği için giymeyerek uzun bir 
etek giydiğinden dolayı işten atılmıştı. 
Musa inancı yüzünden ayrımcılığa uğra-
dığını savunup çalıştığı güvenlik şirketi 
Garda ile Kanada Hava Taşıma Güvenli-
ği Kurumu'nu İnsan Hakları Komis-
yonu’na şikâyet etmiştir. Davayı Halime 
Musa kazanmış, Musa'nın bağlı olduğu 
Teamsters sendikası açıklamasında, sen-
dikanın Musa'nın çalıştığı garda güvenlik 
şirketiyle anlaşmaya vardığını belirtmiştir. 
Açıklamada, 33 yaşındaki Musa'nın, eski 
işinde aldığı maaşın aynısını alacağı, ancak 
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bir başka idarî göreve getirileceği kayde-
dilmiştir.  

Amerika’da 11 Eylül olaylarının ar-
dından yükselişe geçen göçmen ve mülte-
cilere yönelik tutuklamaların, aslında 
Müslümanları ve Arapları hedef aldığı, 
mağdurların 2005 Mazlumder Dünya 
İnsan Hakları Raporu’nda yer verilen  
açıklamalarında görülmektedir. Bu tip 
hukuksuzluklar 11 Eylül’den bu yana 
Amerika’nın yanı sıra Kanada’da da yo-
ğun bir şekilde gözlenmektedir. Bu tip 
olaylara bir örnek daha 2007 yılı Haziran 
ayında yaşanmıştır. 1998 yılında mülteci 
statüsü ile ülkeye giriş yapan Montreal 
imamlarından Said Jaziri, bu sene Hazi-
ran ayında mülteci hakkının dolduğu 
gerekçesiyle ülkeden sınırdışı edilmiştir. 
Yıllardır yetkili makamlara karşı müca-
dele veren Caziri, artık federal güçlerle 
yürüttüğü hukuk mücadelesinden yorul-
duğunu ifade etmiştir. Caziri'nin, Kanada 
yetkilileri tarafından tamamen politik 
sebeplerden dolayı sınırdışı edileceğini 
belirten avukatı Naval Benrouayene, mü-
vekkilinin, doğum yeri olan Tunus'a gön-
derileceğini açıklamıştır. 

 

Polisin Aşırı Güç Kullanımı ve  
Taser Silahı 
Kanada polisinin göstericilere uygu-

ladığı şiddet, kanunsuz gözaltı ve tutuk-
lamalar, zanlılara işkence yapılması, zor 
kullanarak suçun itiraf ettirilmesi ve ge-
reksiz yere silah kullanarak ölüme sebebi-

yet verme Kanada’da insan hakları ihlalle-
rine örnek olarak gösterilebilecek diğer 
olaylardandır. Kanada’da insan hakları 
konusunda yapılan araştırmalar; adil ol-
mayan yargılamanın, kanunların uygu-
lanmasında gözlenen usulsüzlüğün, uzun 
süreli gözaltıların, yargılama esnasında 
bütün belge ve kanıtların savunma avu-
katlarına sunulmamasının ve son olarak 
Kanada’da yaşanan terörle mücadele ka-
nunlarının içerdiği muğlak ifadelerin 
ülkenin temel sorunları olduğunu göster-
mektedir.  

Ateşli silahlara alternatif olarak ortaya 
atılan elektroşok tabancası Taser, Kana-
da'da iki ayda dört sivilin ölümüne yol 
açmıştır. Kasım ayında Polonya'nın 
Pieszyce şehrinden Kanada'daki annesi 
Zofia Cisowski ile yaşamaya gelen 40 
yaşındaki Robert Dziekanski havaala-
nında 10 saat bekletilmiş, bu süre boyunca 
İngilizce bilmediği için oldukça zorlanmış 
ve gözlemcilere göre psikolojik baskıya 
maruz kalmıştır. Maruz kaldığı baskı 
sebebiyle gerilen Polonyalı göçmen etrafa 
hafif çapta zarar vermeye başlayınca hava-
alanındaki polisler tarafından kuşatılmış 
ve herhangi bir uyarı yapılmaksızın Po-
lonyalı göçmene Taser’le şok uygu-
lanmıştır. Bu halde uzun süre kıvranan 
Dziekanski bir müddet sonra ölmüştür. 
Kanada polisinin olayda gereksiz yere güç 
kullanması ülkedeki insan hakları grupla-
rınca kınanırken, Dziekanski’nin ailesi 
tarafından, sorumlu kişilere dava açılmış-
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tır. Buna benzer başka bir olay, bir alışve-
riş merkezinde yaşanmıştır. 36 yaşındaki 
Robert Knipstrom polisle girdiği kavgada 
eletkroşok tabancasıyla vurulmuş, beş gün 
sonra hastanede hayatını kaybetmiştir.  

 

Yerli Halk 
BM Genel Kurulu, Eylül ayı içeri-

sinde nüfusu 370 milyonu bulan yerli 
halkların haklarını koruyan deklarasyonu 
kabul etmiştir. Yasal bağlayıcılığı olmayan 
bildiri, yerli halkların toprak ve doğal 
kaynak haklarını da içeren tüm yaşam 
haklarını koruma ve geliştirme amacı 
taşımakta ve ayrıca yerlilere “kendi kade-
rini tayin” hakkı tanımaktadır. Çok kala-
balık yerli nüfusa sahip dört ülke; Ameri-
ka, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda, 
“kendi kaderini tayin” hakkı, toprak-
doğal kaynaklarda ulusal yasayı veto hakkı 
ve yerli halkların rızaları olmaksızın kul-
lanılan veya işgal edilen kaynakların taz-
mini maddeleri nedeniyle bildiriyi red-
detmiştir.  

 BM tarafından hazırlanan bildiriyi 
reddeden Kanada hükümetinin yerli halk 
için iyileştirici bir proje sunması gerek-
mektedir. Ülkede yaşanan ihlallerin bü-
yük bir kısmını oluşturan yerli halklar 
problemi 2007 yılında da devam etmiş, 
problemin çözümüne yönelik gereken 
adımlar atılmamıştır. Yerliler kendi ailele-
rinden ve topraklarından koparılmakta, 
kendilerini “öteki” olarak gören bir top-
lumda sistematik bir şekilde ırkçılığa ma-

ruz kalmaktadır. En fazla mağduriyeti ka-
dınların ve çocukların yaşadığı ülkede, 
fuhuş, uyuşturucu ve insan kaçakçılığında 
yerli halk kullanılmakta, hükümet yerli 
halkı bu ve benzeri suç ağlarından koru-
mak için gerekli önlemleri almamaktadır.  
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KOLOMBİYA 

 
 
 
 

 
Kolombiya’da paramiliter güçler ve 

hükümet güçleri arasındaki çatışmalar bu 
yıl da devam etmiştir. Resmî makamların 
binlerle ifade ettiği ölüm, yaralanma ve 
kaçırılma olayları, ülkedeki ciddi güvenlik 
sorunlarının göstergesidir. Ülkede büyük 
toprak sahiplerinin neden olduğu tekel-
leşme ise hem medya, hem uyuşturucu, 
hem de iç savaş krizini körüklemektedir. 
İfade ve basın özgürlüğü ise sadece hü-
kümet yanlısı yayın organları için geçerli 
olmaktadır. Kolombiya, Amerika Birleşik 
Devletleri’yle sürdüğü sıcak ilişkileri ne-
deniyle politikalarını bu ilişkiye göre belir-
lemektedir. 

 

Güvenlik Sorunu 
Kolombiya hükümetine bağlı güven-

lik güçleri güç kullanımında aşırıya git-

mekte, bu durum çok sayıda kişinin mağ-
dur olmasına neden olmaktadır. Güvenlik 
güçlerinin zor kullanma hakkı yasalarla 
sınırlandırılmış, buna rağmen aşırı güç 
kullanımı vb. hak ihlalleri bu yıl da belli 
başlı ihlaller kapsamında yer almıştır.  

ABD Başkanı George Bush’un bu yıl 
içinde Latin Amerika turu gerçekleştir-
diği ülkelerden biri de ABD’nin yakın 
müttefiki Kolombiya idi. Kolombiya Dev-
rimci Güçleri (FARC) güçlerinin düzen-
lediği Bush karşıtı eylem ve gösterilerde 
polis aşırı güç kullanımında bulunmuş, 
çıkan olaylarda binlerce kişi yaralanmış, 
çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır. Ülke-
de faaliyet gösteren insan hakları grupları 
protesto olaylarından sonra polis tarafın-
dan mağdur edilen ve kaybolan siviller 
için yerel çapta ve uluslararası arenada 
çaba sarf etmektedir. ABD, FARC gru-
bunu terörist olarak tanımlamış olsa da 
Amerika’nın ünlü Çikita Muz şirketi 
FARC grubuyla işbirliği kurduğunu ve 
parasal kaynak olduğunu itiraf etmiş ve 25 
milyon dolar tazminat cezasına çarptı-
rılmıştır. 

Ülkede yasadışı örgütlerin neden ol-
duğu savaş ortamı yıllardır ciddi güvenlik 
krizlerine neden olmaktadır. Dünya’da en 
fazla sayıda çocuk savaşçı bu ülkede yer 
almakta, 18 yaşından küçük çocuklar kü-
çük yaşlarda kaçırılıp bu örgütlerde asker 
olmaya zorlanmaktadır. Çatışmalarda esir 
düşen insanların işkence gördüğü tespit 
edilmiştir. Ayrıca çatışmalar nedeniyle çok 
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sayıda insan evlerinden ve iş yerlerinden 
ayrılmak zorunda kalmaktadır. Bu da 
ülkede ciddi bir iç göç krizi meydana 
getirmektedir. Kolombiya’da üç milyon 
kişi kendi ülkesinde sürgün hayatı yaşa-
maktadır. 

Kolombiya’da yasadışı örgütler ve 
ordu arasındaki çatışmalar bu yıl da de-
vam etmiştir. Aşırı solcu Kolombiya Dev-
rimci Güçleri (FARC) ve Ulusal Kurtu-
luş ordusu (ELN) başta olmak üzere 
diğer yasadışı silahlı örgütlerin kendi 
aralarında ve devlete karşı verdiği silahlı 
mücadele ülkede iç savaş atmosferi oluş-
turmaktadır. Silahlı çatışmalarda pek çok 
sivil yaşamını yitirmektedir. Özellikle 
FARC üyeleri, ülkede kaos ortamı oluş-
turmak ve devlete karşı baskı unsuru 
olarak kullanmak için çok sayıda sivili 
kaçırmakta; kaçırdıkları sivillerin bazıla-
rını öldürmekte, bazılarını da rehin olarak 
alıkoymaktadır. Kolombiya’da aktif olan 
Özgür Üye Vakfı kaçırılan sivillerin ya-
kınlarının mağduriyetini gidermeye çalış-
maktadır. Bu bağlamda vakfın Ocak ayı 
içindeki açıklamaları ve sunduğu istatis-
tiksel bilgiler ülkedeki iç savaşın bilanço-
sunu gözler önüne sermektedir. Bu bilgi-
lere göre son 10 yılda üç binden fazla kişi 
kaçırılmıştır. 

Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro 
Uribe, yasadışı örgütlerle bir anlaşma 
sağlayabilmek ve ülkedeki rehine krizini 
sonlandırabilmek için çeşitli girişimlerde 
bulunmuştur. 2002’de iktidara gelen 

Uribe, ortadan kaldırmak istediği 43 yıllık 
gerilla örgütü FARC ile rehine pazarlı-
ğına oturmuştur. Yapılan anlaşmaya göre 
hükümet hapishanelerdeki FARC üyele-
rini, FARC ise rehin olarak tuttuğu kişi-
leri serbest bırakacaktı. Bu anlaşmada 
arabuluculuğun Kolombiya’nın uzun 
yıllardır karşı karşıya geldiği Venezüella 
Devlet Başkanı Chavez tarafından yapıl-
ması öngörülmüştü. Ancak Kolombiya 
Devlet Başkanı Uribe, Chavez'i, rehineler 
konusunda Genelkurmay Başkanı Gene-
ral Mario Montoya ile doğrudan temasa 
geçerek aralarındaki anlaşmayı bozmakla 
suçlamış ve Venezüella liderinin arabulu-
culuk görevine son verdiğini açıklamıştır. 
Bu durum karşısında Hugo Chavez ara-
buluculuğuna son verilmesinin Kolombiya 
ile aralarındaki ilişkileri zedelediğini söy-
lemiş ve bu ülkeyle ilişkilerini dondurma 
kararı almıştır.  

Rehine krizi anlaşması bir sonuca 
bağlanamamıştır ve Kolombiya için tehdit 
oluşturmaya devam etmektedir.  

 

İfade ve Basın Özgürlüğü  
Kolombiya’da yaşanan büyük yolsuz-

luklar ve yaşanan mağduriyetler için ka-
muoyu oluşturacak ya da bu olumsuzluk-
ları duyuracak bağımsız basın kuruluşları-
nın varlığından söz etmek mümkün değil-
dir. Kolombiya basını sansüre uğramakta, 
ayrıca büyük medya tekelleri, hükümet ile 
işbirliği yapmaktadır. Dünyada en fazla 
gazetecinin öldürüldüğü ülke Kolom-
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biya’dır. Hükümeti eleştiren ya da tarafsız 
yayın politikasına sahip basın organlarına 
lisans verilmemektedir.  

Aynı şekilde insan hakları kuruluşları 
da hükümet engeliyle karşılaşmaktadır. 
İnsan hakları raporu yazmak ve bu rapor-
larda hükümet politikalarını eleştirmek, 
devlet düşmanlığı olarak nitelendirilmek-
tedir. 11 Eylül olaylarından sonra küresel-
leşen “terör” kavramı birçok ülkede oldu-
ğu gibi Kolombiya’da da devlet tarafından 
haksız yere kullanılmakta ve muhalifler 
“terörist” olarak suçlanmaktadır.   

Tulua kentinde, bu sene belediye 
konseyinin spekülasyonu cezalandıran 
yasa çıkarması ifade özgürlüğü tartışmala-
rını körüklemiştir. Ekim ayında yürürlüğe 
giren yasa, spekülasyon olarak nitelendiri-
len haberlerin ülkede suça özendirdiği ve 
suç oranını artırdığı gerekçesiyle bu tarz 
haberler yayınlayan basın organlarına 
1100 dolar para cezası veya iki ay hapis 
cezası öngörmektedir. 
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KÜBA 

 
 
 
 

 
 

Küba, 1959 yılında gerçekleşen dev-
rimden bugüne Fidel Castro’nun baş-
kanlığında sosyalist esaslara sahip bir 
yönetimle idare edilmektedir. (Rapor 
yazıldığı tarihte vekaleten Devlet Başkan-
lığı görevini yürüten Raul Castro, Ulusal 
Meclis tarafından 24 Şubat 2008 tarihin-
de Fidel Castro’nun yerine resmen Devlet 
Başkanı seçilmiştir.) Devlet 1898 Ameri-
kan-İspanyol savaşının ardından ABD 
kontrolünde bağımsızlığını ilan etmiş, 
ABD’nin 1901’de Guantanamo’da bir 
askerî üs kurduktan ve ülkenin siyasî ve 
ekonomik kontrolünü garanti altına aldık-
tan sonra çekilmesi ile kendi kendisini 
idareye başlamıştır. “Bağımsızlık”, birçok 
Amerika ülkesinde olduğu gibi Küba’da 
da sözde bir kavram olmuş, ülke defalarca 
siyasî ve askerî müdahaleye maruz kalmış, 

son olarak 1959 yılında Batista’ya karşı 
yürütülen devrim hareketi ile Castro yö-
netimi ele geçirmiştir. Küba’da tek parti 
hakimiyeti altında sosyalist bir devlet yapı-
sı mevcuttur. Küba Komünist Partisi'nin 
(PCC) yönetimdeki ağırlığı, anayasa tara-
fından garanti altına alınmıştır. 1976'da 
halkoyu ile yürürlüğe giren anayasaya 
göre yasama yetkisi Halk İktidarı Ulusal 
Meclisi’ne aittir. “Devlet Konseyi Başka-
nı”, hem “Devlet Başkanı” hem de “Hü-
kümet Başkanı” olarak görev yapmakta, 
aynı zamanda “Bakanlar Kurulu”na da 
başkanlık etmektedir. Devlet kontrolünde 
planlı bir ekonomiye sahip Küba’nın ticari 
münasebetleri Latin Amerika haricinde 
Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollan-
da ve İspanya ile gelişmiştir. 

Küba’da gözlenen hak ihlallerinin te-
melinde sosyalist esaslara ve daimi bir dış 
düşman algısına sahip devlet sisteminin 
tüm muhalif hareketlere karşı geliştirdiği 
oldukça katı kontrol mekanizması yat-
maktadır. Bu mekanizma, güç erklerinin 
tek bir elde toplandığı ülkede, siyasetten 
sivil topluma, bürokrasiden yargıya kadar 
hemen her alanda etkisini göstermektedir. 
Tüm siyasî argümanlarda kullanılan “dış 
düşman” algısı, baskı politikalarını halk 
nezdinde meşrulaştırmak için Castro re-
jimi tarafından 1959’dan bu güne kulla-
nılmaktadır. Amerikan ambargosunun 
verdiği zararlar, adil olmayan yargı meka-
nizması, hapishanelerde yaşanan işkence 
ve kötü muamele, siyasî suçlardan mah-
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kum olan insanlar ve kısıtlanan ifade öz-
gürlükleri Küba’da 2007’de yaşanan insan 
hakları ihlallerinin temel başlıklarıdır. 

 

Amerikan Ambargosu 
Küba’da mevcut insan hakları prob-

lemlerinin altında yatan en önemli sebep-
lerden biri şüphesiz ABD ambargosudur. 
Ambargonun, Kübalı insanlar üzerindeki 
etkisini, fizikî ve psikolojik etki olarak iki 
ayrı düzlemde incelemek mümkündür. 
Fiziki etki ağırlığını en fazla Küba’nın 
maddî koşulları en kötü kesimi üzerinde 
göstermekte, bazı dönemlerde bu kesim 
tarafından temel besin maddeleri ve tıbbî 
malzemenin temini oldukça zorlaşmakta-
dır. Sıradan bir ambargo görüntüsünün 
çok ötesinde olan uygulamalar ülkeyi her 
yönden kuşatmakta; adeta ülkeyi açlığa, 
hastalığa ve işsizliğe itmeyi hedeflemekte-
dir. 

 Birleşmiş Milletler, 1992 yılından 
bu güne, Küba’ya karşı olan ambargonun 
kaldırılması yönündeki karar tasarısını 
birçok kez onaylamıştır. BM kararlarını 
dikkate almayan ABD, 1992 tarihli 
Toricelli ve 1996 tarihli Helms Burton 
yasalarını çıkartmış ve Küba ile ilişki ku-
ran ülkelere karşı çeşitli yaptırımlar getir-
miştir. Toricelli yasasına göre; ABD şir-
ketleri ile ticaret yapan diğer ülke şirketle-
rinin Kübalı firmalar ile çalışması yasaktır. 
Küba karasularına girmiş olan gemilerin 
ABD karasularına girmesi belli bir dönem 
için engellenmektedir. 1996’da çıkartılan 

Helms Burton yasası ile, 1992’de alınan 
kararlar ağırlaştırılmış ve ambargoyu ihlal 
eden şirketlere para cezası uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu ambargo ile ABD Kü-
ba’yı abluka altına almaya çalışmaktadır. 
Kübalı yetkililer bu ablukadan dünyada 
birçok devletin etkilendiğini ve Küba ile 
ticaret yapmaktan korktuğunu ifade et-
mektedirler. 

Ambargonun fizikî etkisinin diğer bir 
boyutunu ise parçalanmış aileler üzerinde 
gözlemek mümkündür. Bush yönetimi 
ABD vatandaşlığına geçmiş olan Kübalı-
ların, Küba'daki yakınlarını ziyaret etme-
lerine sınırlama getirmiş ve böylelikle 
aileleri birbirinden ayırmıştır. 

ABD ambargosunun psikolojik bo-
yutu ise Castro muhalifleri tarafından 
dilegetirilmektedir. Ambargo sayesinde 
Castro rejimi propaganda malzemesi bul-
makta, baskı politikalarını meşrulaştıracak 
bir zemin oluşturmaktadır. Dış düşman 
algısı sürekli körüklenerek insanların 
otoriteye ve kullanıcısı devlete olan bağlı-
lıkları taze tutulmakta; doğal güvenlik 
ihtiyaçları ile devlete olan ihtiyaçlar özdeş-
leştirilmektedir. ABD ve müttefikleri 
tarafından yıllarca dünya ile olan siyasî, 
sosyal ve ekonomik bağları koparılmaya 
çalışılan Küba halkı, kurtarıcı olarak Fidel 
Castro’yu görmekte, bu mecburiyet her 
türlü hak ihlalinin halk nezdindeki meşru 
sebebi olarak görülmektedir. 

Fidel Castro’nun geçirdiği ameliyat 
ve sağlık durumları hakkında yayılan 
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söylentiler, Castro sonrası Küba senaryo-
larının konuşulmasına sebebiyet vermiştir. 
Castro sonrası Küba’da şekillenecek yeni 
rejimde etkin olmak isteyen ABD için, 
halkın kanaati çok önemli bir rol oyna-
maktadır. Bu noktada halk nezdinde yıl-
larca biriken kin ve nefretin silinmesi kısa 
vadede mümkün görünmemektedir. Bu 
yaygın kanaati değiştirmek ve Fidel 
Castro’nun ardından Küba’da etkin ola-
bilmek için, ABD’nin yakın zamanda 
ambargoyu tamamen kaldırmasa dahî 
hafifletebileceği muhtemel gelişmeler 
olarak görülmektedir. 

 

Mahkemeler-Bağımsız Yargı 
Küba’da yargı mekanizması devletin 

kontrolündedir; bu bakımdan bağımsız 
bir yargıdan söz etmek mümkün değildir. 
İnsanlar sosyalist ahlaka sahip olmamak, 
suça meyyal olmak, vatan hainliği, ülkenin 
bağımsızlığına ve bütünlüğüne karşı teh-
dit unsuru oluşturmak, sosyalist devleti 
yıkmaya çalışmak, sosyalist karaktere 
sahip olmamak ve benzeri suçlamalar ile 
gözaltına alınabilmektedir. Gözaltına 
alınan insanların mahkemeye çıkış süreleri 
noktasında yasal bir süre bulunmamakta-
dır. Mahkemeye çıkarılmadan aylarca 
bekletilen insanlar, bazı durumlarda bu 
süre zarfında terapatik eğitimden geçiril-
mekte ve serbest bırakılmaktadır. Bu 
süreçten geçen kesimler arasında çoğun-
luğu insan hakları aktivistleri ve rejime 
muhalif gazeteciler oluşturmaktadır. 

Devrim karşıtlığı ve toplum düzenini 
bozma suçlaması ile karşılaşan insanlar, 
sadece devletten değil toplumun çeşitli 
kesimleri tarafından da sözlü, fiziksel ve 
psikolojik baskıya uğramakta, dışlan-
makta, hak arama mücadeleleri hainlikle 
eş değer görülmektedir. Devlet Başkanı 
Fidel Castro ise Küba’da bir kişinin dev-
rimden farklı görüşleri olduğu ya da dev-
rime muhalefet ettiği için değil, yasalara 
göre devrim karşıtı eylemde bulunduğu 
takdirde hapis cezası alacağını iddia et-
mekte ve yabancı bir gücün hizmetinde 
ulusuna karşı hizmet etmenin tarih bo-
yunca hep yargılandığına işaret ederek bu 
durumun meşru olduğunu savunmakta-
dır. 

Küba’da ölüm cezası yasal olarak var-
dır ve terör faaliyetlerine karışanlara yöne-
lik bir ceza maddesidir. Ne var ki son 
zamanlarda bu maddeden hüküm giyen 
insanların infaz süreleri uzatılmakta, ceza 
pratikte uygulanmamaktadır. Şu an idama 
mahkum edilmiş kırk civarında mahkum 
olduğu tahmin edilmektedir. 

 

Güvenlik Endişesi, İşkence ve  
Kötü Muamele 
İşkence ve kötü muamele Küba için 

hak ihlalleri açısından önemli bir yer işgal 
etmektedir. Özellikle rejime muhalefet, 
devlet başkanına hakaret, sosyalist ahlaka 
sahip olmamak, sosyal düzeni bozmak 
gibi suçlamalar ile gözaltına alınanların 
polis tarafından kötü muameleye uğradığı 
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gözlenmektedir. Bu tip suçlamalar ile 
yargılananlar için hapishane ıslah aracı 
olarak görülmekte ve psikolojik baskı ve 
işkence bu kişiler üzerinde bir araç olarak 
kullanılmaktadır. Buna rağmen işkence ve 
kötü muamelenin sistematik olarak kulla-
nıldığı söylenemez. Bu tip olaylar yaygın 
da olsa bireysel vakalar düzeyinde kal-
maktadır. Bu olayların yaygın olmasının 
en önemli sebebi, resmî görevlilerin bu tip 
suçlar yüzünden hiçbir şekilde yargılan-
maması, devlet içi mekanizmanın otokont-
rol sürecini bu alanda çalıştırmaması ve 
yargının özellikle bu alanlarda tarafsızlığı-
nı tamamen kaybetmiş olmasıdır. 

 

Siyasi Mahkumlar 
Küba’da siyasî suçlardan dolayı ha-

pishanelerde tutulan insan sayısı kesin 
rakam bilinmemekle beraber 70 kişi ola-
rak tahmin edilmektedir. Bu insanlar 
arasında meslekî olarak çoğunluğu sivil 
toplum örgütü çalışanları, öğretmenler ve 
gazeteciler oluşturmaktadır. Aynı za-
manda halihazırda davası devam eden 
ancak sağlık ile ilgili sebeplerle yüzünden 
dışarıda yargılanan 15’e yakın insan mev-
cuttur.  

2003 yılı Mart ayında Küba, 80’e ya-
kın insan hakları savunucusu, muhalif 
gazeteci ve yazarın tutuklanmasına sahne 
olmuş; Temmuz 2005’te politik mahkum-
ların serbest bırakılması için yapılan bir 
gösteride de 40 kişi gözaltına alınmıştı. 
Bugün bu kişilerden bir kısmı serbest 

bırakılmış olsa da, içlerinde 15-25 yıl arası 
hapse mahkum edilenler bulunmaktadır.  

Yapılan incelemeler ve serbest bırakı-
lan bazı mahkumların verdiği ifadeler si-
yasî mahkumlara kötü muamelede bulu-
nulduğunu ve hapishanede insanî olma-
yan koşullarda tutulduklarını göstermek-
tedir. 

 

İfade Özgürlüğü ve Basın 
Küba’da tüm basın ve yayın faaliyet-

leri devletin kontrolü altındadır. Ayrıca 
devlet binaları ve eğitim enstitüleri hari-
cinde internet kısıtlamaları mevcuttur. 
Muhalifler ve rejim aleyhtarları yanı sıra 
gazetecilerin de tutuklanmaları, kaçırılma-
ları ve hedef gösterilmeleri, ifade özgürlü-
ğüne yönelik gözlenen yaygın ihlallerden-
dir. Mayıs 2007 verilerine göre Küba, 
hapishanelerinde en fazla gazeteci bulu-
nan ülkedir. Hapiste bulunan 25 gazeteci-
den 20’si 2003 Mart ayında yapılan tu-
tuklamalardan bu yana cezaevinde bulun-
maktadır; 2 tanesi bugüne kadar hiç yar-
gılanmamıştır.  

Basın mensupları arasında en fazla 
baskıyı ABD’nin finanse ettiği Marti 
Radyo&TV yayın organına mensup ya da 
bağlantıda olan gazeteciler görmektedir. 
Bu kişiler doğrudan vatan hainliği veya 
ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozma 
suçlamasıyla karşılaşmaktadır. Ayrıca 
2007 Şubat ayında BBC muhabirine vize 
verilmemesi, Chicago Tribune ve El 
Universal muhabirlerinden ise ülkeyi terk 



 

  MAZLUMDER 128 

etmelerinin istenmesi gibi olaylarla karşı-
laşılmakta; yabancı yayın organlarına 
mensup gazeteciler ülkeye giriş ve çıkışla-
rında sorun yaşamaktadır. 

Hükümet, internet erişiminde dene-
tim ve kontrolün sağlanabilmesi için dev-
lete bağlı yayın organlarında sadece resmî 
portalın kullanılmasına izin vermektedir. 

 

Son Durum 
2007 Ekim ayında yapılan Yerel 

Meclis Üyesi seçimleri ile başlayan süreç 
2008 yılında yapılacak devlet başkanlığı 
seçimi ile sona erecektir. Fidel Castro’nun 
2006 Temmuz’unda geçirdiği bağırsak 
ameliyatı ile başlayan “Castro sonrası 
Küba” senaryoları, seçim sürecine giril-
mesi ile birlikte hız kazanmıştır. Ne var ki 
ne Castro’nun sağlık durumu, ne de 2008 
seçimlerinde aday olup olmayacağı nokta-
sında kesin bir bilgi mevcut değildir. (Ra-
porun yazıldığı tarihte Küba siyasetine 
hakim olan belirsizlik Şubat 2008’de orta-
dan kalkmış ve yeniden aday olmayacağını 
açıklayan Fidel Castro’nun yerine Raul 
Castro “Devlet Başkanı” görevine seçil-
miştir.) 

Sağlık durumu geçen zaman içeri-
sinde hızla daha iyiye gittiği açıklanan 
Castro’nun yetkilerini devralmakta acele 
etmemesi, iktidarın kardeşine devrini 
zamana yayarak bir rejim problemine 
meydan vermeme çabası olarak algılan-
maktadır. Elli yıllık Castro iktidarı sonrası 
Küba halkı için bu geçiş sürecinin önemi 

büyüktür. Her türlü ihtimal dahilinde 
2008 yılındaki seçimlerde gerçekleşmesi 
muhtemel, dolaylı ya da doğrudan bir 
ABD operasyonu, Küba’yı kaosa sürük-
leyebilir. 
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Irak’a yönelik ABD bombardımanı 

20 Mart 2003’te başladı. Ertesi gün Ku-
veyt sınırından başlatılan kara operasyonu 
kırkıncı gününde sona erdi ve ABD as-
kerleri Bağdat’a girdi. Başkan Bush, 1 
Mayıs’ta savaşın bittiğini ilan etti. Ardın-
dan Saddam Hüseyin’in, doğum yeri olan 
Tikrit’e 15 km uzaklıktaki Advar’da bir 
kuyuda 15 Aralık’ta yakalanmasıyla I-
rak’ta bir dönemin sona erdiği düşünüldü. 
Bölge uzmanları daha ilk günlerden ABD 
işgal yönetiminin bölgede kısa bir süre 
kalması ve kesinlikle 2003’ün ötesine 
geçmemesi gerektiğini söylerken bugün 
ABD askerleri hala Irak’tadır. Üstelik 
asker çekmek bir yana; ABD yönetimi, 
Kongre’de çoğunluğu ele geçiren Demok-
ratların karşı çıkmalarına rağmen, Ocak 
2007’de “yeni” Irak stratejisini uygulama-
ya sokarak 20.500 ek asker gönderme 

kararı almıştır. Her ne kadar Mart 2007 
sonunda Amerikan Temsilciler Meclisi ve 
Senatosu, Amerikan askerlerinin Irak’tan 
çekilmesine ilişkin bir takvime son onayı 
vermiş olsalar da, Başkan George 
Bush’un veto tehdidi karşısında geri adım 
atmak zorunda kalmışlardır. Irak’a gön-
derilen ek askerlerin de ülkede istikrarı 
sağlamada istenen sonucu vermediğini 
ABD yönetimi ancak Haziran 2007’de 
itiraf etmiştir.201 

Amerikan işgali altında geçirilen 4 
yıl, Iraklılar açısından Saddam dönemini 
aratır niteliktedir. Yıllar boyu halkına 
zulüm eden bir diktatör devrilmiş, ancak 
geriye huzur, istikrar ve insanların hak ve 
hukuklarına riayet edilen bir ülke yerine, 
yüz binlerce sivilin sokaklarda can verdiği, 
her gün onlarca yargısız infazın gerçekleş-
tirildiği, insanların kaçırılarak hunharca 
katledildiği, hapishanelerinde binlerce 
insanın geleceklerinden habersiz bir şekil-
de alıkonulup, daha sonra  işkence altında 
can verdiği bir ülke gelmiştir. Aşağıda 
işgal öncesi ve sonrasına dair karşı-
laştırmalı olarak verilen rakamlar Irak’a 
“demokrasi ve özgürlük” vaat edenlerin 
ülkeye aslında sadece sefalet ve yıkım 
getirdiğini gözler önüne sermektedir:202 
 

                                                 
201  “Riskler ve Fırsatlar Kavşağında Irak’ın 

Geleceği ve Türkiye”, TEPAV Ortadoğu 
Araştırmaları II, Temmuz 2007, s:7 

202  “İHH İnsani Yardım Vakfı 2007 Irak 
Raporu”, Mart, 2007, s:2 
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Bugünkü Durum 

• Yıllık gelir 35 milyar$ 

• Fakirlik: % 60 

• İşsizlik: % 25 ila % 40 

• Bebek ölümü: 150/1000 

• Temiz suya ulaşım: % 41  

• Eğitim: % 10  

• Sağlık alt yapısı: % 15 

 
İşgal Öncesi Durum  

• Yıllık gelir (ortalama) 90 milyar $ 

• Fakirlik: % 10 

• İşsizlik: % 7 

• Bebek ölümü: 80/1000 

• Temiz suya ulaşım: % 85 

• Eğitim: % 90 

• Sağlık alt yapısı: % 80 
 

Irak’ta şu an 4 milyon insan gönüllü 
kuruluşların ve hükümetin yaptığı yiyecek 
yardımları sayesinde hayatını devam ettir-
mektedir. Savaş boyunca kalifiye insan 
gücünün yarısı ülkeyi terk etmiştir. 203 
2003 yılından bugüne ülkede kayıtlı görev 
yapan 34.000 doktordan 12.000’i çevre 
ülkelere iltica etmiş durumdadır. Halen 
ülke çapında günde iki bin insanın evin-
den ayrıldığı, imkan bulanların diğer ül-
kelere iltica ettiği, bulamayanların ise ülke 

                                                 
203  Campbell, J.H., O'hanlon, M.E. (2007, 

February 22), Brookings Institution Iraq 
Index, s:22 

içerisinde daha güvenli bölgelere göç 
ettiği gözlenmektedir. Toplamda ülke 
içerisinde göç eden 2 milyon insanın 800 
bini mezhep çatışmalarının başladığı 2006 
Şubat ayından bugüne evlerini terk etmiş-
tir.204 Yeterli veri toplanamadığı için ra-
kamlar kesin olmamakla beraber işsizliğin 
%25 ile %40 arasında olduğu tahmin 
edilmektedir. Savaşın başladığı 2003 yılın-
dan bu yana yoksulluk %50 artış göster-
miştir. İnsanî yardım faaliyetlerinde bulu-
nan 84 görevli öldürülmüştür, onlarca-
sından ise haber alınamamaktadır. 205  I-
rak’ta süregelen ve etkisi her geçen gün 
artan insanî krize karşı BM’nin yürüt-
meye çalıştığı krizi hafifletici programlar 
oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu duruma 
Irak Hükümeti’nin ve işgal kuvvetlerinin 
yardım organizasyonlarına gereken deste-
ği vermemesi ile organizasyon ve kapasite 
yetersizliği de eklenince, karşımıza işgal 
altındaki topraklarda yaşam mücadelesi 
veren kaderine terk edilmiş insan manza-
raları çıkmaktadır.  

Raporun ilerleyen aşamalarında I-
rak’ta mevcut savaş atmosferi,  mülteci 
krizi, kiralık askerlerin yol açtığı katliam-
lar, mahkemeler ve yargı süreci, hapisha-
neler ve son olarak da ABD’nin Irak stra-
tejisinde etkili olacağı öngörülen Büyü-
kelçi Ryan Crocker’ın raporu incelene-
cektir. 

                                                 
204  UNHCR Iraq, DP report, Şubat, 2007 

s:1 
205  NGO Coordination Committee in Iraq 

(NCCI), Mart, 2007, 
(http://www.ncciraq.org/.) 
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Çatışmalar 
Irak’ta; çatışmalar, çatışan gruplar, 

yaşanan olayların sorumluları ve sivil ka-
yıplar tamamen birbiri içerisine geçmiş 
analizi zor bir ilişkiler yumağı biçiminde-
dir. Çatışan grupları ve bunların amaçla-
rını net bir şekilde ortaya koymak müm-
kün görünmese de, sonuç itibariyle işgal-
den bu yana geçilen sürecin Iraklı insanlar 
üzerinde oluşturduğu yıkımın göz ardı 
edilmesi mümkün değildir. ABD, Irak’a 
“demokrasi ve özgürlük” götürme niyeti 
ile müdahale ettiğini açıklamış, gelinen 
noktada Irak’ta sivil kayıplar yüzbinlerle 
ifade edilir olmuştur. Mezhepler arası 
çatışma, etnik çatışma, işgale karşı direniş, 
uluslar arası mücahitlerin ABD ile küresel 
hesaplaşması, adi suçlarda görülen artış, 
Şii gruplar arasındaki güç mücadelesi, 
merkezî yönetimi ele geçirme çabası ve 
Orta Doğu’daki İran-ABD rekabeti bu 
çatışmaların farklı boyutlarını teşkil et-
mektedir.206 Irak’ta şu an değişik isimler 
altında 50’yi aşkın silahlı grubun bulun-
duğu tahmin edilmektedir.  

Çatışmaları artıran unsurları iç ve dış 
nedenler olmak üzere iki alt grupta ince-
lemek mümkündür. Sayılabilecek iç ne-
denler arasında en önemlileri ülkenin işgal 
altında olması, işgale karşı yürütülen mü-
cadele ve ayrıca mezhep çatışmalarıdır. 
Mezhepler arası çatışmaları körükleyen 

                                                 
206  “Riskler ve Fırsatlar Kavşağında Irak’ın 

Geleceği ve Türkiye”, TEPAV Ortadoğu 
Araştırmaları II, Temmuz 2007, s:45 

sebepler arasında ise Şii ve Sünni önde 
gelen şahsiyetlerin öldürülmesi, Şii ve 
Sünni sivillerin kaçırılıp karşı tarafa duyu-
lan nefreti arttıracak şekilde işkence edile-
rek infazı, mezhepler arasında köprü ola-
bilecek mutedil insanların ölümü (Beni 
Esad, Beni Tamim kabile liderleri, İsam 
Ravi vs) ve ibadethanelerin hedef alınması 
gibi sebepler başta gelmektedir. Ayrıca 
tekfircilik, mezhebî taassup, cehalet, asıl-
sız iddialar ve dedikoduların da iç çatış-
maları tetikleyen faktörlerden olduğu 
görülmektedir. İran nüfuzunun artması 
ve ABD politikaları açısından oluştur-
duğu tehdit, Arap ülkelerinin ABD’ye 
yakın durmaları, Irak’ın parçalanmasın-
dan endişe edilmesi, İsrail’in Arap gü-
cünü kırma ve parçalama stratejisi, Ame-
rika’nın bölge ülkelerini Irak’a çekme ça-
bası, petrol paylaşımındaki çekişme, böl-
gede yeni sınır değişikliklerinden endişe 
eden bölge ülkelerinin müdahalesi vb. 
nedenler de çatışmalara sebep teşkil eden 
dış faktörler arasında görülmektedir. 207 

2003 Mart’ında gerçekleşen işgalden 
bu yana devam eden savaş; 2006 Şu-
bat’ında Samarra’ya, Şiilerin kutsal meka-
nına düzenlenen saldırıdan sonra alevle-
nen mezhepler arası çatışmalar ile farklı 
bir boyut kazanmıştır. Bugün gelinen 
noktada Irak kaos içerisindedir ve sivil 
kayıplar her geçen gün artmaya devam 
etmektedir. 2007 yılında bir önceki sene-

                                                 
207  “İHH İnsani Yardım Vakfı 2007 Irak 

Raporu”, Mart, 2007, s:3 
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lere nazaran artan sivil kayıplar netice-
sinde, Irak’ta istikrar sağlama yolunda 
büyük adımlar atıldığını iddia eden ABD, 
resmî sayıları saklama yoluna gitmiş, bilgi 
paylaşımını reddetmiş ve savaşın insani 
boyutunu gizlemeye çalışmıştır.208 Sağlık 
Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı yetkilile-
rinin  verdiği son bilgilere göre 2006 yı-
lında 34.422 sivil öldürülmüş, 36.000 sivil 
ise yaralanmıştır. 209  Yetkililer hiçbir ge-
rekçe göstermeksizin 2007 yılına dair bilgi 
paylaşımının yapılmayacağını duyur-
muştur. 2007 yılında artan çatışmalar ve 
sivil kayıplar göz önüne alındığında sivil 
kayıp sayısının 50 bini bulmasından endi-
şe edilmektedir. İşgalin başladığı 2003 
yılından bu yana ise toplamda 200 bine 
yakın sivil (hiçbir çatışmada fiilen bulun-
mamış-çatışan hiçbir tarafa mensup olma-
yan) hayatını kaybetmiştir. Çatışmalarda 
ölen insanlar ile birlikte bu sayının 700 
bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.  

 

Mülteciler  
Savaşın başladığı günden bu yana I-

rak’ta toplam 4.2 milyon insan yaşadığı 
yerden ayrılmış ve göç etmiştir. Bu insan-
lardan 2.2 milyon kadarı evlerinden ay-
rılmakla beraber ülkeyi terk etmemiş, 
Irak’ın daha güvenli bölgelerine göç et-

                                                 
208  “Iraq: Release Data on Civilian Deaths”, 

HRW Report, New York, Nisan, 2007, 
(www.hrw.org) 

209   UNAMI, (2006, 1 November to 31 
December), Human Rights Report, s:4 

miş, bazı insanlar ise akrabalarına sığın-
mıştır. Geriye kalanların 1.4 milyonu 
Suriye’ye, 500 bini ise Ürdün’e iltica et-
miştir.210 

İstatistikler 1948’de İsrail’in kurulu-
munda yaşanan Filistinli mülteci dramın-
dan bu güne yaşanan en büyük mülteci 
krizi ile karşı karşıya olduğumuzu göster-
mektedir. Ne var ki Irak üzerine okyanus 
ötesinden senaryo geliştiren ve bu krizin 
doğrudan müsebbibi olan devletler dahil 
olmak üzere dünya devletlerinin bu krizi-
nin çözümüne yönelik adımlar atmaktan 
oldukça uzak oldukları görülmektedir.  

Mülteci krizi, Irak tarihinin hemen 
her safhasında gözlenebilecek problemler-
den biridir. 2003 yılı Mart ayında 
ABD’nin sözde “demokrasi ve özgürlük” 
vaadiyle işgal ettiği ülke, bu vaatlerin tam 
tersi bir tablo ile karşı karşıya kalmış, 
ülkede istikrarsızlık artmış ve kaos ortamı 
hakim olmuştur. Bu kaos ortamının ve 
savaş atmosferinin halihazırda var olan 
mülteci problemine etkisi çok ağır olmuş, 
mülteci sayısı son dört yılda katlanarak 
artmıştır. 2006 Şubat ayında Sünni ve Şii 
gruplar arasında baş gösteren çatışmalar 
ve artan mezhep savaşı ihtimali birçok 
insanın göç etmesine sebep olmuş, bu 
insanlardan bir kısmı ülkeyi terk etmiştir.  

Irak’ta durumun gün geçtikçe daha 
iyiye gittiğini söyleyen ABD raporlarının 
                                                 
210  “Iraq: Refugee crisis unfolds amid global 

apathy”, Amnesty International Report, 
24.09.2007 
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aksine artan şiddet olayları, yargısız infaz-
lar, adam kaçırmalar, halka açık mekan-
larda patlayan bombalar ve sağlanamayan 
asayiş mülteci sayısını giderek arttırmak-
tadır. Son rakamlara göre Irak’ta günde 
yaklaşık 2000 insan evini terk etmekte, 
daha güvenli bölgelere göç etmekte veya 
ülkeden ayrılmaktadır.211 Mülteci krizi ile 
ilgili olarak raporun bu kısmında mülteci-
lerin Suriye ve Ürdün’de bulunan kamp-
lardaki yaşam koşulları ve mülteci statüsü 
için başvuran insanların karşı karşıya 
olduğu problemlere değinilecektir. 

 

Ürdün ve Suriye 
Son aylarda yaşanan gelişmeler ve bu 

iki devletin getirdiği son yasal düzenleme-
ler ile Iraklı mültecilerin Irak’tan çıkışı 
zorlaşmış, aynı zamanda bu iki ülkede 
mevcut yaşam koşulları oldukça ağırlaş-
mıştır. Bununla beraber ifade edilmesi 
gerekir ki Suudi Arabistan gibi diğer 
komşu ülkelere nazaran Suriye ve Ür-
dün’ün bugüne kadar mültecilere kapıla-
rını açık tutması takdir edilmesi gereken 
bir tutumdur. Bilindiği üzere Suudi Ara-
bistan; Irak sınırını kapalı tutmakla kal-
mayıp, güvenlik gerekçesi ile sınır bo-
yunca uzanan bir duvar inşa etmeyi tasar-
lamaktadır.  

 Iraklı mültecilerin korunması ve ya-

                                                 
211  “Millions in flight: the Iraqi refugee 

crisis”, Amnesty International Report, 
24.09.2007, s:2 

 

şamlarını idame etmelerini sağlayacak 
yardımın yapılması noktasında Suriye ve 
Ürdün’e diğer devletler ve özellikle ABD 
ve İngiltere tarafından gereken desteğin 
verilmemesi, Suriye ve Ürdün’ün mülteci 
akımını engellemek için birtakım kısıtla-
malara gitmelerine sebep olmuştur. 2006 
yılı sonuna kadar ülkeye giriş için vize 
talebinde bulunan Iraklılara üç aylık vize 
veren ve bu üç ayı üç aylık periyotlar ha-
linde yenileyen Suriye, 2007 yılı başında 
bu uygulamayı değiştirmiş ve ilk vize 
hakkı olarak bir ay, uzatma hakkı olarak 
ise iki aylık bir süre belirlemiştir. Eylül 
2007’de Suriye’de kabul edilen yeni vize 
uygulaması ile kısıtlamalar arttırılmış, 
Ramazan ayı sonuna kadar yürürlüğe 
sokulmayan yasanın uygulanmaya başla-
masının ardından mültecilerin ülkeye 
girişleri oldukça zorlaşmıştır. Yeni uygu-
lamaya göre mülteciler iki aylık uzatma 
haklarının ardından, hiçbir yeniden giriş 
garantisi olmadan sınırı geçip Suriye’ye 
tekrar vize talebinde bulunmak zorunda-
dırlar. Yaşamak için gerekli en temel im-
kanlardan dahî yoksun olan mülteciler 
için üç ayda bir geriye dönme garantisi ve 
barınak imkanı olmadan her türlü tehli-
kenin mevcut olduğu bu yolculuğa katlan-
mak oldukça zordur. Mültecilerin kalaba-
lık aileler halinde bulunduğu düşünüldü-
ğünde, bu yolculuğunun hangi şartlar 
altında yapıldığı daha iyi anlaşılmaktadır. 

Yaklaşık olarak 500-700 bin arasında 
Iraklı mültecinin bulunduğu tahmin edi-
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len Ürdün’de de durum farklı değildir. 
2007 yılında getirilen yeni düzenlemeler 
ile Ürdün de mülteci geçişini durma nok-
tasına getirmiş, mülteciler için tek seferlik 
giriş vizesi almak dahî imkansızlaşmıştır. 
Halihazırda sadece acil tedaviye muhtaç 
hastalar ya da konferans, seminer vs. için 
ülkeye çağrılan akademisyenler vb. özel 
statüye sahip insanlar Ürdün’e kabul 
edilmektedir. 

 

Yiyecek, Eğitim ve Sağlık 
Mülteci statüsündeki kişilerin Suriye 

ve Ürdün’de çalışmaları yasaktır. Bununla 
beraber birçok mülteci kaçak olarak çalış-
makta ve ucuz iş gücü olarak görülüp 
değişik işlerde istihdam edilmektedir. Her 
ne kadar hükümet yetkilileri tarafından 
yapılan soruşturmalarda bu sebeple bazı 
işverenlere ceza verildiği ve çalışan mülte-
cilerin tutuklandığı görülse de genel ola-
rak mültecilerin çalışmasına göz yumul-
duğu gözlenmektedir. Suriye ve Ür-
dün’de mevcut yaklaşık 2 milyon Iraklının 
barınma ve yiyecek ihtiyaçları, aralarında 
Türkiye’den de örgütlerin bulunduğu 
uluslararası yardım örgütleri tarafından 
sağlanmaktadır. Bu konuda BM’nin aç-
tığı fonlar yeterli olmamakta; organizas-
yon eksiklikleri ve yasal problemler sebe-
biyle BM’nin yardım edebildiği insanlar 
oldukça düşük sayıda kalmaktadır.   

Mültecilerin eğitim ihtiyaçları kıs-
men sağlanmaktadır. 2007 yılı kayıtlarına 
göre Suriye okullarında eğitim gören 6-18 
yaş arası 32.000 Iraklı mevcuttur. Ür-

dün’de oturma izni olmayanların eğitim 
göremeyeceklerine dair yasal uygulama bu 
yıl değiştirilmiş ve mültecilerin okullara 
kayıtlarına izin verilmiştir. Bu yıl Ür-
dün’de 22.000 Iraklı çocuk okullara kayıt 
yaptırmıştır. Bununla birlikte gerekli 
maddi imkanlara sahip olmadıkları ve bazı 
mültecilerin çocuklarını kayıt ettirerek 
yerlerinin belirlenmesinden korkmaları 
vb. nedenlerle birçok Iraklı çocuk eğitim 
imkanından mahrum kalmaktadır. 212   

Mültecilerin barınma ve yiyecek sı-
kıntısı ardından karşı karşıya bulunduğu 
en büyük sorun sağlık problemleridir. 
Suriye’de mülteciler küçük sağlık sorun-
ları sebebiyle hastanelere başvurdukla-
rında ücretsiz olarak muayene olabil-
mekte, ancak sürekli tedavi gerektiren 
hastalıklarda tedavi masraflarını karşıla-
mak zorunda bırakılmaktadır. Ürdün’de 
ise sürekli tedavi için oturma izni alma 
yükümlülüğü mültecilerin karşısına çıka-
rılmaktadır. 

 

Son Durum 
Irak başta yetişmiş insan gücü olmak 

üzere insan kaynağını hızla yitirmektedir. 
Hiç şüphesiz bu hal ülkenin geleceği 
açısından oldukça sıkıntılı bir durum arz 
etmektedir. Irak’ta her gün yaklaşık 2000 
insan yaşadığı yerden ayrılmaktadır. Şubat 
2006’da başlayan mezhep çatışmaları ile 
Irak’tan göç etmek zorunda kalan insan 
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crisis”, Amnesty International Report, 
24.09.2007, s:6 
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sayısı hızla artmış, 2007 yılında bu insan-
ların en çok başvurduğu iki devlet olan 
Ürdün ve Suriye’nin uygulamaya başladı-
ğı yeni vize kısıtlamaları ile mülteciler tam 
anlamıyla çaresiz kalmıştır.  

Irak’ın bugün içinde bulunduğu du-
rumdan sorumlu olan iki devlet; ABD ve 
İngiltere ise mülteci konusunda üzerlerine 
düşen görevi yerine getirmemektedir. 
Mültecilerin yaşam koşullarını iyileştir-
mek için gereken adımları atmayan, Su-
riye ve Ürdün yönetimlerine bu konuda 
gereken desteği vermeyen ABD ve İngil-
tere, tam tersi politikalar uygulayarak 
bugüne kadar Irak’tan göç etmiş insanları 
baskı politikaları ile ülkeye geri dönmeye 
zorlamaktadır. Suriye ve Ürdün haricinde 
çoğunluğu ABD, İngiltere ve diğer Av-
rupa ülkelerinde yaşayan Iraklı mülteciler, 
birçok yasal problemle karşı karşıya bu-
lunmaktadır. Irak’taki kaos atmosferi gün 
geçtikçe artarken, ülkelerinde eskisine 
nazaran savaş atmosferinin kalktığı ve 
istikrarın sağlandığı gerekçesi ile mülteci 
statüleri kaldırılan birçok insan Irak’a, 
özellikle de Irak’ın kuzey bölgesine dön-
meye zorlanmaktadır. ABD ve İngiltere 
haricinde mültecilerin sıkıntı yaşadığı 
ülkelere bir başka örnek Almanya’dır. 
Almanya, Iraklıların mülteci statüsünü 
kaldırmaktadır. 2003 Kasım’ında Alman 
Federal Mülteci ve Göç Ofisi 20 bin 
kadar Iraklı mülteciye, mülteci statüleri-
nin kaldırılacağına dair bir mektup gön-
dermişti. Mektupta Irak’ta yönetimin 

değiştiği, Saddam rejiminin devrildiği ve 
artık Irak’tan kaçmaları için sebep kalma-
dığı dile getiriliyor ve yeni yönetimin ken-
dileri için bir tehlike arz etmediği öngörü-
lüyordu. 213  1951’de imzalanan mülteci 
anlaşmasına göre bir insanı mülteci olma-
ya iten sebepler ortadan kalktığı zaman o 
insanın mülteci statüsü sona erebilmekte 
ancak bu değişikliklerin sürekli ve sağlam 
olması gerekmektedir. Ne var ki Irak için 
insanların mülteci olmalarına sebebiyet 
veren olay ve koşulların değişmediği hatta 
gün geçtikçe ağırlaştığı açıktır. 2003 yı-
lından bu güne Alman hükümeti 18 bin 
kişinin mülteci statüsünü kaldırmıştır.  

Irak’ta savaş devam etmektedir ve ül-
keyi terk eden insanlar açısından güvenli 
bir dönüş söz konusu değildir. Bu sebeple 
ABD ve Avrupalı devletler başta olmak 
üzere mültecilerin yaşadığı diğer ülkeler 
geri dönüş için baskı politikası uygula-
maktan vazgeçmeli ve mülteci statüsünün 
devamını tanımalıdır. Ayrıca savaşın so-
rumluları olan ABD ve İngiltere, Suriye 
ve Ürdün’e gereken maddî  desteği ver-
meli ve mültecilerin en azından Irak’ta 
huzur sağlanana kadar bu ülkelerde temel 
ihtiyaçları sağlanarak kalmalarına imkan 
verilmelidir. 

 

                                                 
213  “Germany: End Efforts to Strip Iraqis of 

Refugee Status”, HRW, 10.07.2007, 
(http://hrw.org/english/docs/2007/07/10/g
erman16369.htm)  

 



 

  MAZLUMDER 138 

Kiralık Askerler 
Kiralık askerlerin yasal statüleri üze-

rindeki belirsizlik bir önceki senelerde 
olduğu gibi 2007 yılında da çeşitli suisti-
maller yaşanmasına sebep olmuştur. I-
rak’ta şu an mevcut 180 bin özel sözleş-
meli personel bulunmaktadır. Bu persone-
lin yaklaşık 25 binini kiralık askerler oluş-
turmaktadır. Kiralık askerler işgal yöne-
timi tarafından yabancı elçiliklerin ve üst 
düzey diplomatların korunması, yiyecek 
ve silah konvoylarının korunması ve bir-
takım özel operasyonlar için kullanılmak-
tadır.  

Haziran 2004’te Irak’ta yetki devri 
gerçekleştirilmiş ve yönetim resmen Irak 
hükümetine geçmiştir. Yetki devrinin 
gerçekleştirilmesinden iki gün önce işgal 
yönetiminin başında olan Paul Bremer 
tarafından yabancı sözleşmeli askerlerin 
Irak mahkemelerince yargılanamayaca-
ğına dair düzenleme kabul edilmiştir. Bu 
düzenleme ile ABD, kiralık askerlerin 
Irak’ta işleyecekleri suçlara yönelik soruş-
turma ve yargılama sorumluluğunu üs-
tüne almıştır. Bununla beraber ABD 
yasalarında mevcut boşluklar sebebiyle 
geçtiğimiz üç sene zarfında kiralık asker-
lerin yasal statüsü hususunda çeşitli ihti-
laflar yaşanmış ve işledikleri suçlar yü-
zünden yargılanmaları mümkün olma-
mıştır.  

Kiralık askerlerin sivil halka karşı si-
lah kullanmakta tereddüt etmemeleri so-
nucu yaşanan sivil kayıplar bu yıl da arta-

rak devam etmiştir. Bu yıla dair yaşanan 
olaylar arasından seçtiğimiz bazıları kira-
lık askerlerin sebep olduğu vahşetin boyu-
tunu gözler önüne sermektedir. Ekim 
ayında Blackwater adlı şirketten kiralanan 
askerlerin sadece şüphelendikleri gerek-
çesi ile siviller üzerine açtıkları ateşte ara-
larında bir yaşlı çiftçi ve bir de çocuğun 
bulunduğu 11 sivil hayatını kaybetmiş-
tir. 214  Bu olayda kendilerini kaybederek 
kalabalığa ateş açan kiralık askerler ancak 
kendi içlerinden bir askerin silahını arka-
daşlarına doğrultması ve ateşi kesmeleri 
için bağırması ile durmuşlardır. Kiralık 
askerlerin sivillere karşı silah kullanmakta 
hiç tereddüt göstermemeleri, işledikleri 
cinayetlerden sorumlu tutulmayacaklarına 
olan güvenlerini açık bir şekilde göster-
mektedir. Bir başka olay 2007 yılı Mayıs 
ayında Bağdat’ta yaşanmıştır. Blackwater 
şirketinden kiralanan bir asker, İç İşleri 
Bakanlığı yakınlarında bir araca ateş aç-
mış ve aracın içinde bulunan sivilin ölü-
müne sebebiyet vermiştir. Asker ateş aç-
masına gerekçe olarak sivilin içinde bulu-
nan aracın konvoylarına gereğinden fazla 
yaklaştığını öne sürmüştür. 215  Kiralık 
askerlerin işlediği cinayetlerin yer aldığı 
bir videoda askerlerin, içinde sivillerin 
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Contractors in Iraq and Afghanistan”, 
HRW, 02.10.2007, 
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MISSION for Iraq-Report 2007”, Tem-
muz, 2007, s:8 
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bulunduğu bir araca rasgele ateş açtığı 
görülmektedir. Bu kasette yer alan ve 
araca ateş eden askerlerden birinin olayın 
olduğu günün sabahında “Bu gün birile-
rini öldürmek istiyorum” sözleri vahşetin 
boyutlarını gözler önüne sermektedir.216 

Irak’ın işgalinden bu yana yaşanan 
yüzlerce olaya rağmen kiralık askerlerin 
işlediği cinayetler uluslararası arenada 
gündeme gelmemiştir. Son olarak 16 
Eylül 2007’de yaşanan bir olay dikkatleri 
konu üzerine çekmeyi başarmış ve kısmî 
de olsa birtakım gelişmelerin yaşanması 
ümidini doğurmuştur. 16 Eylül’de yine 
Blackwater şirketi askerleri tarafından 
korunan konvoyun geçiş güzergahında bir 
bölgede siviller üzerine açılan ateşte 17 
sivil hayatını kaybetmiştir. Kiralık askerler 
olaydan sonra yapılan incelemede konvoya 
saldırı düzenlendiğini iddia etmiş, ancak 
soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ilk 
ateşin gereksiz yere kiralık askerlerce 
açıldığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine 
Irak Hükümeti, aldığı karar ile 
Blackwater şirketinin silah taşıma ruhsatı-
nın kaldırıldığını ilan etmiş ve Amerikan 
elçiliğine bu şirketle olan sözleşmesini 
tamamen sona erdirmesi için altı ay süre 
vermiştir. Blackwater şirketinin Irak’ta 
bine yakın askerinin bulunduğu tahmin 
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edilmektedir. 217  Irak’ta ABD ordusuna 
hizmet eden toplam bir düzine asker şir-
keti ve 20-30 bin arasında kiralık asker 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
Blackwater şirketi ile yapılan sözleşmeler 
Irak Hükümeti’nin isteği doğrultusunda 
feshedilse dahi bunun, sorunu ortadan 
kaldırmayacağı açıktır. Diğer taraftan 
olayın ardından Irak Hükümeti’ne ceva-
ben ABD Dışişleri Bakanı Rice’ın “kira-
lık askerlerin hemen vazgeçilemeyecek 
kadar önem taşıdığına” vurgu yapan beya-
natı ve ayrıca Başkan Bush’un kiralık 
askerleri ve özellikle Blackwater şirketini 
“insanların hayatlarını korudukları” için 
övmesi atılacak adımlar hususunda ciddi 
endişeler doğmasına sebep olmuştur. 218 

Irak’ta kiralık askerlerin sebep ol-
duğu yüzlerce cinayete rağmen bugüne 
kadar sadece bir sorgulama yapılmıştır. 
2007 yılında yaşanan olayda Savunma 
Bakanlığı’na bağlı sözleşmeli çalışan bir 
personel çocuk pornosu görüntüleri bu-
lundurmaktan sorgulanmıştır. Aynı soru-
nun mevcut olduğu Afganistan’da ise bir 
kiralık asker bir mahkumu ölene kadar 
dövme suçundan 8 yıl hapse mahkum 
edilmiştir. Bu örnekte kiralık askerin 
yargılanmasına olayın Amerikan üssünde 
yaşanması imkan vermiştir.219 
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ABD kiralık askerlerin sebep olduğu 
sivil kayıpların önüne geçmek için gerekli 
yasal düzenlemeleri acil olarak yapmak ve 
bu kişilerin işledikleri suçlardan yargı-
lanmasının önünü açmak zorundadır. 

 

Mahkemeler ve Yargı 
Irak’ta 2007 yılında yaşanan olaylar 

adil yargının ve bağımsız mahkemelerin 
mevcut olmadığını göstermektedir. Yöne-
timi elinde bulunduran Şiilerin özellikle 
eski yönetim mensuplarının ve Sünnilerin 
yargılandığı davalarda adaleti gözetmediği 
ve aşağıda sıralanan hak ihlallerini işlediği 
gözlenmiştir. 

• Davalarda yargılanan taraflara yö-
neltilen suçlamalar için yeterli kanıtlar 
toplanmamakta ve gerekli soruşturma-
lar yapılmamaktadır. 

• İşkence altında verilen ifadeler mahke-
mede delil olarak kabul edilmekte, da-
ha sonra yapılan itirazlar reddedil-
mektedir. 

• Birçok davada sanıklara savunmalarını 
daha önceden hazırlamaları için gere-
ken süre ve imkan verilmemekte; hatta 
ne ile suçlandıklarına dair bilgilendir-
mede dahî bulunulmamaktadır. 

• Savunma avukatları sanıklar ile gö-
rüştürülmemekte, mahkumlar dava 
sürecinde hakları olan yasal destekten 
yoksun bırakılmaktadır. 

                                                             
(http://hrw.org/english/docs/2007/10/02/u
sint17002.htm) 

• Sanık avukatları ölüm tehditleri al-
makta, güvenlik birimleri tarafından 
can güvenliklerinin sağlanması nokta-
sında gereken destek verilmemektedir.   

• Yasalardaki boşlukların yanı sıra suç 
tanımlarında mevcut muğlaklıklar bir-
çok suistimale sebep olmaktadır. Bun-
ların başında ölüm cezalarında yaşanan 
keyfî uygulamalar gelmektedir. 

• Ölüm cezalarında gözlenen artış; keyfî 
uygulamalar ve adil olmayan yargı 
dikkate alındığında oldukça endişe ve-
ricidir. (2006 yılında idam cezası sıra-
lamasında Çin, İran ve Pakistan’ın ar-
dından dünyadaki dördüncü ülke Irak 
olmuştur.)220 

2005 Kasım ayında Irak hükümeti ta-
rafından ve 2006 Temmuz ayında Kürt 
Bölgesel Yönetimi tarafından kabul edilen 
Anti-Terör yasaları, idam cezasına yeni 
bir boyut kazandırmıştır. Bu yasalar ile 
halihazırda keyfî uygulamalara müsait 
olan idam cezası, terör tanımına getirilen 
muğlak ifadeler ile bağımsız olmayan 
mahkemelerin inisiyatifine bırakılmış 
durumdadır. Yasalara göre ölüm ile so-
nuçlanmayan eylemlerde dahî idam cezası 
verilebilmektedir. “Kamu malına zarar 
vermek”, “şiddet kastı ile hükümete karşı 
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eylemde bulunmak” vb. muğlak ifadelerin 
yer aldığı yasalar, idam cezasının ölüm ile 
sonuçlanmayan suçlarda da verilebilmesi-
ne imkan tanımaktadır. İşgalin ardından 
kaldırılan idam cezasının Irak Hükümeti-
ne yetki devrinin ardından yeniden işlerlik 
kazanması ile bugüne kadar Irak genelin-
de 300’e yakın ölüm cezası verilmiş ve 
yüzü aşkın ceza infaz edilmiştir. 

 

Hapishaneler 
Irak hapishanelerinde mahkumların 

insanî olmayan koşullarda tutulduğu ve 
işkencenin sistematik olarak kullanıldığı 
tespit edilmiştir. Ülkedeki mevcut hapis-
haneleri; işgal kuvvetlerine, Irak hüküme-
tine ve Kürt yönetimine ait olmaları bakı-
mından üç sınıf altında incelemek müm-
kündür. Bununla beraber kime ait olduğu 
fark etmeksizin hiçbir hapishane ne BM 
ne de bağımsız sivil toplum örgütleri tara-
fından denetlenmektedir. Son istatistiklere 
göre Irak’ta yargılanmadan tutulan 40 
bine yakın mahkum bulunmaktadır. 

Irak hükümetinin kontrolü altında 
bulunan hapishanelerde bugün yaklaşık 
olarak 25 bin mahkum bulunduğu tahmin 
edilmektedir.221 Bu sayının 6 bin kadarı 
2007 yılının ilk yarısında tutuklanmıştır. 
Bu sayı Şubat ayında yürürlüğe giren 
Bağdat Güvenlik Planı kapsamı dahilinde 

                                                 
221  “UNAMI-UN ASİSTANCE 

MISSION for Iraq-Report 2007”, Tem-
muz, 2007, s:17 

 

tutuklamaların hızla arttığını göstermekte-
dir. Tutuklamaların artması ile beraber 
hapishanelerin mevcut kapasitesi aşılmış 
ve mahkumlar oldukça kalabalık hücre-
lerde kalmak zorunda bırakılmıştır. Mah-
kumların ailelerine haber verilmesini sağ-
layacak bir kayıt sistemi ise hala gelişti-
rilmemiştir. Yargı sisteminde mevcut 
aksaklıklar ve keyfî uygulamalar gözaltı 
süresini aylarca uzatmakta, bazı olaylarda 
insanlar ne ile suçlandıklarını dahî bilme-
den aylarca hücrede kaldıktan sonra ser-
best bırakılmaktadır. Ülkede hakim kaos 
atmosferi ve yaşanan iç çatışma, tesadüfen 
orada bulunan ve yaşanan çatışmalarla 
hiçbir ilgisi olmayan yüzlerce insanın 
güvenlik güçleri tarafından göz altına 
alınmasına sebebiyet vermektedir. Bu 
şekilde yakalanan insanlar yargı me-
kanizması kapsamına girene kadar güven-
lik güçlerinin gözetiminde kalmakta, ha-
pishanelerde işkence görmekte, kapasite-
sinin oldukça üstünde insanla dolu hapis-
hanelerde insanlık dışı uygulamalara ma-
ruz kalmaktadır. Mahkumlar ne zaman 
yargılanacaklarına dair hiçbir bilgiye sahip 
değildir, hangi sürecin içinde oldukları 
kendilerine bildirilmemektedir; çoğu 
zaman böyle bir süreç zaten mevcut de-
ğildir. Herhangi bir yasal desteğe ulaşma-
ları veya ailelerine durumları hakkında 
bilgi verebilmeleri tamamen imkan dışı-
dır. Yargı sisteminin oldukça ağır işlediği 
ve hapishanelerde keyfî uygulamaların 
had safhada olduğu ülkede, yanlışlıkla 
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tutuklanan insanlar eğer bir iki gün içeri-
sinde bırakılmazlarsa sistem içerisinde 
sıkışmakta, unutulmakta ve kurtulmaları 
aylar sürmektedir. 

Diğerlerinden farklı olarak işgal kuv-
vetlerine bağlı hapishanelerde mahkumla-
rın yasal statüleri ABD açısından sorun 
teşkil etmektedir. ABD Irak’ta işgalci 
konumundadır. Her ne kadar savaşın bit-
tiği ilan edilmiş dahî olsa Irak’ta yetki 
devrinin ardından ABD’nin tutsak aldığı 
her kişi uluslararası anlaşmalara göre “sa-
vaş esiri” muamelesi görmek zorundadır. 
Mahkumlara bu statüyü vermeyen ve bu 
sorunu Guantanamo’da “düşman savaşçı” 
vb. birtakım yeni yasal tanımlamalar ile 
çözmeye çalışan ABD, Irak’ta da aynı yola 
başvurmakta; esirlerin uluslararası anlaş-
malarca sabit; yargılanma, yasal destek 
alma, aile ile iletişim kurma vb. haklarını 
çiğnemektedir. Uluslararası arenada ve 
ülke içerisinde yükselen tepkilerin ardın-
dan hapishanelerde yaşanan işkence ve 
kötü muameleyi kontrol altına almaya 
yönelik tedbirlerin alındığı söylense de bu 
tür vakaların yaşanmaya devam ettiği ve 
işkencenin sistematik olarak kullanıldığı 
bilinmektedir. Irak hapishanelerinde ol-
duğu gibi işgal kuvvetlerine bağlı hapis-
hanelerde de insanlar aylarca yargılan-
madan tutulmaktadır. ABD’nin yeraltı 
hapishanelerinde tuttuğu hayalet mah-
kumların sayısı halen bilinmemektedir. 
Yargılanmadan bekletilen, ailelerine haber 
verilmeyen ve kayıt altına alınmayan in-

sanların hayalet mahkumlar arasına dahil 
olması ve ABD’nin Afganistan, Irak ve 
Guantanamo üçgeninde konuşlandırdığı 
yeraltı hapishaneleri ağına yakalanması 
adeta dünyadan silinmesi anlamına gel-
mektedir. 

Kürt bölgesinde etkin her iki partinin 
(KDP ve KYP) de kendi güvenlik güç-
leri, karakolları ve hapishaneleri bulun-
maktadır. Bu hapishanelerde yüzlerce 
insan herhangi bir yasal dayanak olmadan 
tutulmakta, işkence görmekte ve hiçbir 
gerekçe gösterilmeksizin insanlık dışı 
şartlarda yaşamaya mahkum edilmektedir. 
Kürt yönetiminin kontrolü altında bulu-
nan hapishanelerde en büyük üç problemi 
kapasitesinden fazla dolu hücreler, yasal 
sürecin işlememesi ve işkencedir.222 BM 
yetkililerinin incelemesine izin verilen 
Erbil’deki bir hapishanede 158 mahku-
mun 5x8 metrekare genişliğinde beş hüc-
rede kaldığı tespit edilmiştir. Süleymani-
ye’de bulunan bir başka hapishanede ise 
aynı boyutlarda tek bir hücrede 75 mah-
kumun kaldığı görülmüştür. Serbest bıra-
kılan insanların ifadelerinden yola çıkıla-
rak yapılan değerlendirmelerde işkencenin 
çok yoğun bir şekilde kullanıldığı ifade 
edilmiştir. Ayrıca insanlar bu hapishane-
lerde yargılanmadan veya herhangi bir 
yasal sürece tabi tutulmadan aylarca tu-

                                                 
222  “Iraq: Kurdistan Security Forces Torture 

Detainees”, HRW, 03.06.2007, 
(http://hrw.org/english/docs/2007/07/03/ir
aq16319.htm) 
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tulmakta, bazı olaylarda bu süre üç yıla 
kadar çıkmaktadır.223 

 

Ryan C. Crocker Raporu 
2007 yılı daha önceki senelerde sa-

dece Demokrat Parti üyelerinin muhale-
feti ile karşılaşan Başkan Bush’un Irak 
stratejisinin, Cumhuriyetçi kanat tarafın-
dan da eleştirilmesine şahit olmuş ve 
Bush’un üzerindeki asker çekme baskıları 
giderek artmıştır. Bilindiği üzere geçen 
sene yapılan seçimlerde Senato’da çoğun-
luğu Demokratların oluşturmasını engel-
leyemeyen Başkan Bush, başta Irak olmak 
üzere birçok politikada eskisi kadar rahat 
hareket edememektedir. Bush’un Irak 
politikası; ülkede işgalden bu yana hiçbir 
öngörünün gerçekleşmemesi, birçok yan-
lış politika sonucu tamiri mümkün olma-
yan hasarların oluşması ve her geçen gün 
ülkenin kaosa sürüklenmesi üzerine sade-
ce muhalefetten değil kendi partisine 
mensup senatörlerden de eleştiri almakta-
dır. 2007 yılında bu eleştirilerde ön plana 
çıkan ve Bush yönetimini zorlayan iki isim 
Virginia Senatörü John Warner ve 
Indiana Senatörü Richard Lugar olmuş-
tur. 224   Warner, Ağustos ayında yaptığı 
bir açıklamada; askerlerin tamamının 
çekilmesinin ilk planda zor olduğunu 

                                                 
223  “UNAMI-UN ASİSTANCE 

MISSION for Iraq-Report 2007”, Tem-
muz, 2007, s:24 

224  “GOP senators to press Bush for plan to 
pull out of Iraq”, CNN, 13.07.2007 

kabul etmekle beraber en kısa zamanda 
çekilme takviminin açıklanmasının ve ilk 
küçük askerî birliğinin bu plan çerçeve-
sinde ülkeye geri dönmesinin hem Irak 
hem de ABD için en uygun seçenek oldu-
ğunu ifade etmiştir. 225  Aynı ay, ABD 
istihbarat birimleri tarafından açıklanan 
güvenlik raporu; Irak Başbakanı Ma-
liki’nin Şubat ayında uygulamaya soktuğu 
Bağdat Güvenlik Planı’nın işe yaramadı-
ğını, ülkenin önümüzdeki bir sene zar-
fında çok daha kötü bir atmosfer içeri-
sinde bulunma ihtimaline sahip olduğunu 
ortaya koymuş ve Maliki hükümetine 
olan güvensizliği açık bir şekilde dışa 
vurmuştur. Bu raporun ardından eleştiri 
okları tekrar Başkan Bush’a yönelmiş ve 
geri çekilme takvimi belirlenmesi nokta-
sında hükümet üzerindeki baskılar art-
mıştır. Yıl boyunca artan baskılara, Bush 
yönetimi, böyle bir kararın alınmasının 
içerdiği riskler itibariyle kolay olmadığını 
ve ABD Irak Elçisi Ryan Crocker’ın 
Senato için hazırlayacağı raporu bekleye-
ceklerini ifade ederek cevaplamıştır. 
ABD’nin Irak stratejisinde belirleyici 
olacağı tahmin edilen rapor geçtiğimiz 
Eylül ayında açıklanmıştır. 

Irak Elçisi Ryan Crocker ve Irak’taki 
Amerikan kuvvetlerinin komutanı Gene-
ral Patreaus tarafından hazırlanan rapor; 
ümit edilenin aksine Irak’tan asker çek-
meme yönünde bir görüş ihtiva etmekte-

                                                 
225  “U.S. general: Pulling troops 'giant step 

backward'”, CNN, 24.08.2007 
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dir. Raporda, işgal sürecinde Irak’ta mey-
dana gelen değişikliklere oldukça uzun bir 
yer ayıran Crocker, Irak’ta mevcut kaos 
ortamının bir süre daha böyle devam ede-
ceğini ve bunu önlemenin şu an için 
mümkün olmadığını itiraf etmektedir.226 
Rapora göre Irak’ta yaşanan sivil kayıpla-
rın ana sorumlusu, Bağdat otoritesini 
tanımayan, mezhep kimliği veya İran gibi 
dış ülkelerin güdümünde hareket eden 
halk ve yönetim mekanizmasında türlü 
problemler yaşayan Irak yönetimidir. 227 
Irak’ta istikrarın sağlanması, Irak güven-
lik birimlerinin eğitilmesi, “teröristler” ile 
sürdürülen savaşın kazanılması ve mezhep 
savaşının sona erdirilmesi için ABD’ye 
ihtiyaç vardır. Crocker’a göre ABD’nin 
büyük miktarda asker çekmesi hem I-
rak’ın hem de geride kalan ABD askerle-
rinin güvenliğini tehlikeye atacak ve hatta 
felaketle sonuçlanacaktır. Raporun son 
bölümünde Crocker, böyle bir zamanda 
çekilmenin tüm kazanımları yok edeceği-
ni, bugüne kadar terörist gruplara karşı 
verilen mücadelenin sıfırlanacağını ve 
Irak’ın kaosa düşeceğini ifade etmekte ve 
sonuç itibariyle Irak’ın bölge ülkelerinin 
elinde oyuncak durumuna düşeceğine ve 

                                                 
226  “Report to U.S. House of Representatives 

on the Situation in Iraq: Ambassador 
Crocker”, Ryan C. Crocker, U.S. 
Ambassador to the Republic of Iraq, 
10.09.2007, 
(http://www.state.gov/p/nea/rls/rm/2007/9
1966.htm) , s:2 

227  Adı geçen rapor, s:3 

bu sonuçtan en karlı çıkacak ülkenin şüp-
hesiz İran olacağına dikkat çekmekte-
dir.228 

Yoğun eleştirilere muhatap olan 
Crocker raporu, ABD’nin Irak politika-
sında yakın zamanda hiçbir değişiklik 
olmayacağını ve ne yazık ki mevcut kaotik 
atmosferin önümüzdeki sene de devam 
edeceğini göstermektedir.  

 
 

                                                 
228  a.g.r., s:7 
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Genel Siyasî Durum 
2000’li yıllarda, 2. intifada sürecinde 

Hamas’ın direniş alanına kendi ağırlığını 
koymasıyla beraber geleneksel Filistin 
direnişindeki mevzilerde değişiklikler 
gözlenmiştir. Hamas’ın eylem sayısının 
El-Fetih’ten fazla olması ve performansı-
nın El-Fetih’in üzerine çıkması 26 Şubat 
2006 seçimlerinden başarıyla çıkmasını 
sağlamıştır. Yıllardır El-Fetih bürokrasisi 
tarafından idare edilen Filistin yönetimi 
Hamas’ın idaresine geçmiş, bu durum 
içerdeki ihtilafı daha da derinleştirmiş ve 
El Fetih’e bağlı bürokrasi ile Hamas yö-
netimi arasında ciddi sorunlar ortaya çık-
ması sonucunu doğurmuştur. 

Hamas’ın yönetime gelmesiyle kesi-
len uluslararası yardımlar ve durdurulan 
para transferleri, El-Fetih ile beraber 

hareket eden İsrail ve diğer uluslararası 
aktörlerin Hamas iktidarını yıpratmaya 
yönelik bir hamlesidir. Filistin halkını 
açlık ve sıkıntılarla hizaya getirmeye çalı-
şan bu anlayış, Hamas’ı tek başına ka-
zandığı seçimlere rağmen Filistin halkının 
temsilcisi değil bir terör örgütü olarak 
görme eğilimindedir.  

2006 yılında politik düzeyde yaşanı-
lan bu tartışmalar, 2007 yılında, yıllardır 
İsrail’e karşı savaş veren Filistin direnişi 
arasında somut çatışmalara dönüşmüştür. 
Hükümete bağlı güvenlik güçlerinin El 
Fetih yandaşları olması ve Hamas hükü-
metiyle çalışmak istememeleri, Hamas’ı 
kendi güvenlik güçlerini oluşturmaya 
itmiştir. Hamas’ın kendi oluşturduğu 
3000 kişilik güvenlik güçleriyle El Fe-
tih’in güvenlik birimleri arasındaki çatış-
malar, lider kadrolara yönelik taciz saldırı-
ları ve diğer sokak çatışmalarıyla birleşin-
ce büyük bir kaosa dönüşmüştür. 

Hamas, Gazze bölgesinde yoğunlaş-
mış bir gruptur. El Fetih’in Gazze’de 
bulunan Muhammed Dahlan grubu ise 
Siyonist güçler, Mısır istihbaratı ve CIA 
ile işbirliği yapan “Önleyici Güvenlik 
Güçleri” adıyla bilinen şaibeli bir yapıya 
sahiptir. Dahlan grubunun taciz eylemle-
rine karşı kontrol edilemeyen Hamas 
kitlelerinin bu gruba saldırmasıyla Gazze 
tamamen Hamas grubunun eline geçmiş, 
diğer taraftan El Fetih de Batı Şeria’ya 
hâkim olmuştur. Yaşanan olayların sonu-
cunda Hamas’tan 62, El Fetih’ten 152 ve 
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sivil olarak da 49 kişi hayatını kaybetmiş-
tir.  

El-Fetih ve Mahmut Abbas’ın, gerek 
İsrail’in gerekse birçok Batılı gücün des-
teğini alarak ve Hamas’ı dışlayarak kur-
duğu hükümet, halkın oyunu almamış ve 
gerçek halk temsilcilerini dışlamış yasadışı 
bir oluşumdur. Hamas’ın Gazze bölge-
sinde sıkışmasından dolayı yüz binlerce 
insan büyük sıkıntılar çekerek mağdur 
olmaktadır. Mahmut Abbas’ın parla-
mento desteğini almadan kurdurduğu bu 
yasadışı hükümete Hamas döneminde 
kesilen dış yardımlar gelmeye başlamıştır. 
Bu çiftestandart sonucu, maddî desteğin 
meşru sahiplerine değil de bu gruba git-
mesi, El-Fetih yöneticilerinin işgal güçle-
riyle yaptıkları görüşmeler ve Batı ülkele-
riyle olan diyaloglarının halk tarafından 
nasıl karşılanacağı önümüzdeki süreçte 
gözlenecektir.  

İşgale karşı yürütülen mücadeleye ek 
olarak direnişin de kendi içerisinde çatış-
maya girmesi, Filistin’deki siyasî hayatı 
oldukça zorlaştıran bir durumdur. Yaşa-
nan infazlar, karşılıklı saldırılar ve kaos at-
mosferi sonuç olarak en çok işgalcilerin 
yararlandığı bir durumdur. El Fetih’in 
bazı cami ve medreselere saldırdığı, 
Hamas’la ilgisi olan kişileri kaçırarak 
işkence yaptığı, aynı şekilde Hamas’ın 
elinde El Fetih’li esirlerin bulunduğu ve 
bunların karşılıklı koz olarak kullanıldığı 
yolundaki haberler direnişe yönelik ulus-
lararası desteği kırmaktadır. 

MAZLUMDER olarak bu iki tara-
fa da çağrımız; karşılıklı anlayış ve hoş-
görü içerisinde bir arada durulması, işga-
lin sona erdirilmesine yönelik bütün ke-
simlerin her alanda ortak çaba sarf edeceği 
bir zemin oluşturulmasıdır. 

2007 yılı Kasım ayı sonunda Ame-
rika’da gerçekleşen Annapolis toplantısı 
tarihte benzerlerini defalarca yaşadığımız 
diğer barış müzakereleri gibi sonuçsuz 
kalmaya mahkum görünmektedir. Yaşa-
nan olayların gerçek taraflarının bu mü-
zakerelerde bulunmaması ve yapılan gö-
rüşmelerde belirli tarafların taleplerinin 
daha ağır basması bu tür müzakereleri 
çıkmaza sokmaktadır. Ortadoğu soru-
nunu eşitlikçi, insaniyete ve adalete dayalı 
bir yaklaşımla değerlendirmeyen hiçbir 
düşüncenin, oluşumun ve çabanın bu 
coğrafyaya barış getiremeyeceği anlaşılma-
lıdır. 

İsrail, Annapolis toplantısının düzen-
leneceği ay iyi niyet gösterisi olarak 429 
El-Fetih mensubunu serbest bırakmış, 
ancak dikkatlerden kaçan bir gelişme 
olarak 600 Filistinliyi daha tutuklamıştır. 
Ulaşılan son rakamlara göre İsrail hapis-
hanelerinde bulunan Filistinli mahkûm 
sayısı 11 bindir.  

 

Duvar 
Duvar ilk kez İsrail Başbakanı Ariel 

Şaron’un 21 Şubat 2002 tarihinde Filistin 
ile İsrail arasında güvenliği sağlamak için 
“tampon bölge” oluşturma yönünde alı-
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nan kabine kararını kamuoyuna açıklama-
sıyla gündeme gelmiştir. Ardından 3 Ha-
ziran’da, temel olarak Yeşil Hattı takip 
edeceği öne sürülen 700 kilometrelik 
duvarın 110 km.lik kısmının inşası onay-
lanmıştır. 16 Haziran 2002’de inşası baş-
layan duvarın 2005’te tamamlanması 
planlanmaktaydı. Bitirilmesi durumunda 
uzunluk itibariyle Çin Seddi’nden sonra 
dünyanın en uzun duvarı olacaktır. Kilo-
metre başına maliyeti 1,6 milyar dolar olan 
duvar, 8 metre yüksekliktedir. Her 200 
metrede bir gözlem kulesi bulunan duvar; 
elektrikli tel örgülerle ve 4 metre geniş-
likte hendeklerle çevrilidir. Duvarın ya-
kınlarında, kimsenin yaklaşmaması ama-
cıyla uzaktan kumandalı silahlar bulun-
maktadır. Kimi bölgeler ayak izlerinin 
takip edilebilmesi amacıyla kumlarla kap-
lanmıştır. Duvarın çevresinde İsrail asker-
lerinin sürekli devriye gezdikleri bir  yol 
bulunmaktadır. Duvarın sadece % 11’i 
BM kararlarında İsrail sınırı olarak göste-
rilen Yeşil Hattan geçmektedir. % 89’luk 
kısmı ise yine BM kararlarında Filistin 
olarak gösterilen Batı Yaka topraklarının 
içinden inşa edilmektedir.  

 

Duvarın Filistinlilerin  
Hayatlarına Etkileri 
İşgal devleti, duvarın inşaatı için 165 

bin dönüm araziyi istimlâk etmiştir. Bu-
nun 124.323 dönümü özel mülk, 40.460 
dönümü kamu arazisidir. Bunlar sadece 
duvarın ve ona bağlı olarak kullanılmaz 

hale getirilen şeridin düzenlenmesi için 
gasp edilen arazilerdir. Duvar, Batı Ya-
ka’nın bir bölümünü içte bırakmakta ve 
bu kısım, duvarla Yeşil Hat arasında bir 
kapalı bölge haline gelmektedir. Bu şe-
kilde duvarın ötesinde kalan kısım, Batı 
Yaka topraklarının % 14,5’ini oluştur-
maktadır. BM’nin konuyla ilgili raporuna 
göre bu bölgede hâlen 122 köy bulun-
makta ve bu köylerde 247 bin kişi ikamet 
etmektedir. 

BM raporuna göre günlük 400 bin 
kişinin duvarın ötesine geçmesi gerek-
mektedir. Bu insanlar bölge halkının % 
30’unu oluşturmaktadır. Duvardan gün-
lük geçiş için özel bir izin belgesi alınma-
sını şart koşan işgal devleti, Filistinlilere 
keyfî zorluklar çıkartabilmektedir. Duvar, 
Batı Yaka’yı üç ana bölgeye ayırmaktadır. 
Doğuda 1237 kilometrekarelik kesim 
“Doğu Güvenlik Bölgesi” olarak ilan 
edilmiştir. Bu bölge tüm alanın % 
21,9’unu oluşturmakta, bu bölgede 40 
adet Yahudi yerleşim merkezi bulunmak-
tadır. Batıda 1328 kilometrekarelik alan 
(tüm bölgenin % 23,4’ü) “Batı Güvenlik 
Bölgesi” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım-
lamalar ile güvenlik bölgesi ilan edilen 
kesimler, tüm Batı Yaka’nın % 45,3’üne 
tekabül etmektedir. 

Duvarın yapımı için 165 dönüm ara-
zinin gaspına ek olarak 140 ev yıkılmış ve 
4400 ev de çeşitli şekillerde zarar gör-
müştür. 400 aile (2323 kişi) duvarın ara-
zilerinin üzerinden geçmesi sebebiyle 
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sürgün edilmiş, 100 bin zeytin ağacı yine 
aynı gerekçeyle sökülmüştür. Duvarın 
geçtiği şerit üzerindeki tarihi eserler de 
tamamen tahrip edilmektedir. Batı Ya-
ka’daki yerleşimciler %1,6’lık bir toprağı 
işgal etmelerine karşın, yerleşimleri birbi-
rine bağlayan yollar dikkate alındığında 
bölgede İsrail kontrolü % 46’ya ulaşmak-
tadır. 

Duvar sebebiyle Batı Yaka’daki 
muhtelif sektörler büyük ölçüde zarar 
görmektedir. Bölgenin “meyve deposu” 
olarak bilinen Salfit şehrinin % 70’i duva-
rın dışında kalmıştır. Daralan iş sahası ile 
birlikte insanların sosyal hizmetlerden 
yararlanmaları zorlaşmaktadır. Duvarın 
Filistinliler açısından taşıdığı en büyük 
risk ise su kaynaklarına el konulmasıdır. 
Bölgedeki su kaynaklarının % 75’inin 
duvarla çevrelenen kısmın içinde kalacak 
olması, suyun büyük ehemmiyet arz ettiği 
bölge tarımı ve genel hayat şartları açısın-
dan oldukça ciddi bir risk taşımaktadır. 
Bunun yanı sıra bölgedeki verimli arazile-
rin % 23’ü de duvar bahanesiyle gasp 
edilmiş durumdadır. Bütün bu risklerin 
bölgede yaşayan halk açısından ileride 
yaşanacak muhtemel bir açlık felaketine 
sebep olabileceği bizzat BM tarafından 
hazırlanan raporlarda dile getirilmiştir. 

170 bin öğrenci duvarın böldüğü ala-
nın diğer tarafında kalan okullarına vara-
bilmek için her gün işgalcilerin kontro-
lünden geçmek zorunda kalacaktır. Duvar 
aynı zamanda Kudüs Üniversitesi’nin 

arazilerine el koyarak bu üniversitenin 
yürüttüğü eğitim hizmetlerine de büyük 
zarar vermiştir. 

Önemli sağlık kurumlarının duvarın 
dışında, bölgede bulunan şehir merkezle-
rinde kalması 247 bin Filistinlinin sağlık 
hizmetlerinden büyük ölçüde mahrum 
bırakılacağını göstermektedir.229  

 
 

                                                 
229  “Filistin Duvarı Özel Raporu” 
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1923 yılında bağımsız bir krallık ha-

line gelen Mısır, bağımsızlık tarihi bo-
yunca halkı ile özdeşleşemeyen ve devlet-
millet bağını sağlıklı bir yapıya kavuştur-
mada başarısız olan yönetimlere sahne 
olmuştur. Ortadoğu’daki birçok devletin 
ortak özelliği olarak görülebilecek bu 
siyasî yapının Mısır özelinde kökeni 
Mehmet Ali Paşa’ya (1769-1849) kadar 
dayanmaktadır. İdarî yapının oluşu-
munda, modernleşme sürecinin halk ve 
aydınlar arasındaki uçurumu derinleştir-
mesi de etkili olmuştur. 1952’de askerî bir 
darbeyle son bulan krallık, yeni başbakanı 
Nasır ile 1954’te tanışmıştır. 1956’da 
cumhurbaşkanlığı makamına gelen Nasır, 
önceleri Arap milliyetçiliğine inanmadı-
ğını iddia etse de; petrol ve petrolün sağ-
layacağı kâr potansiyelini görerek fikrini 
değiştirmiş, yayılmacı bir Arap politikası 

benimsemeye başlamıştır. 1955’te stratejik 
bir dönüşle sosyalist blokun partneri olan 
Nasır, “Halk için ama halkla değil” anla-
yışını benimsemiş, halkı dışlama politi-
kasıyla Mısır’da insan hakları ihlallerinin 
had safhaya çıkmasına sebep olmuş ve o 
dönem yükselişte olan İhvan-ı Müslimin’i 
kapatmıştır.230 Mısır’da günümüze kadar 
olaylar bu minvalde devam etmiş ve hak 
ihlallerine zemin teşkil eden devlet yapısı 
değiştirilememiştir. 1970’de Nasır’ın yeri-
ne geçen Enver Sedat döneminde birçok 
işkenceye maruz kalan Müslüman Kar-
deşler (İhvan-ı Müslimin), Hüsnü Mü-
barek döneminde de sindirme, bastırma 
ve susturma taarruzlarıyla karşı karşıya 
kalmıştır. 

Ülke 11 Eylül 1971'de yürürlüğe ko-
nan anayasayla yönetilmektedir. En üst 
yönetici olan cumhurbaşkanı geniş yetki-
lere sahiptir. Cumhurbaşkanı genel se-
çimle belirlenmektedir. Ancak 1952 dar-
besinden sonra gerçekleştirilen bütün 
cumhurbaşkanlığı seçimleri tek adaylı 
olmuş ve o tek aday da oyların hep % 
90'dan fazlasını almıştır.  

Mısır kendi içinde mevcut sorunları 
çözümleyemediği gibi, dışarıda da prob-
lemli bir dış politika izlemektedir. Su-
dan’ın kuzeyindeki El Halayib bölgesinin 
kendisine ait olduğunu savunan Mısır, bu 
meseleyi Müslümanlaşma sürecindeki 

                                                 
230  Ortadogu’da Modernleşme ve İslami 

Hareketler- Alev Erkilet 
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Sudan’ın siyasî çizgisine karşı bir tepki 
olarak gündeme getirmiştir. 

İnsan olgusunu çoğu zaman göz ardı 
eden Mısır yönetimi, hak ihlallerinde 
ısrarını sürdürmektedir. Bu insanlık dışı 
yaklaşıma sebep olan unsurlar ideolojik 
kaygılar, yönetimin çıkarları ve halk ile 
bütünleşemeyen hoşgörüsüz fikir oluşum-
larıdır.  

 

Basın Özgürlüğü 
Mısır yönetimi, otoritesini sarsacak 

her türlü fikir alışverişine katı kısıtlamalar 
getirmiştir. Özellikle Ekim ayında beşi 
yazı işleri müdürü olmak üzere yedi gaze-
teci hakkında verilen hapis cezaları ülke 
içinde ve dışında çeşitli protestolara sebep 
olmuş, Dünya Gazeteciler Birliği bağım-
sız Mısır gazetelerine destek vererek bu 
günü ‘Mısırlı Gazetecilerle Dayanışma 
Günü’ ilan etmiştir.  

El-Hivar (Diyalog) kanalının Mısır 
muhabiri Abdül-Münim Mahmut, 14 
Nisan 2007’de ülkedeki işkence ve diğer 
ihlallere yönelik yayın yaptığı gerekçesiyle 
tutuklanmıştır.231 Buna ek olarak El-Ce-
zire belgesel yapımcısı Hüveyda Taha, 
Mısır Polisi ve işkenceyle ilgili yaptığı bir 
belgeselden dolayı 6 ay hapse mahkum 
edilmiştir.232  

El-Düstur gazetesi editörü İbrahim 

                                                 
231  http://www.amnesty.org/en/region/middle-

east-and-north-africa/north-africa/egypt 
232  www.zaman.com.tr 

Eissa, haftalık Sevt el-Ümme gazetesi 
editörü Vail El-Abraşi, haftalık El-Fecr 
gazetesi editörü Adil Hammuda ve hafta-
lık El-Karamaeach gazetesi eski editörü 
Abdul Halim Kandil birer yıllık hapis 
cezasına çarptırılmıştır. Kamu düzenini 
bozucu yalan haber yayınladıkları gerek-
çesiyle suçlu bulunan ve ayrıca 20 bin 
Mısır poundu (yaklaşık 3500 Amerikan 
doları) para cezası alan editörler, temyiz 
başvuruları sonuçlanana kadar kefaletle 
serbest bırakılmıştır.  

Adı geçen dört editör; “kötü niyetle 
kamu düzenini bozucu yalan haber ve 
söylenti yayınlayan herkes, en çok bir 
senelik hapis cezası ve 20 bin Mısır po-
undunu geçmeyecek para cezası alır.” 
diyen Mısır Ceza Yasası’nın 188. Mad-
desi uyarınca cezalandırılmıştır.233  

İbrahim Eissa, 75 yaşındaki Hüsnü 
Mübarek’in kötüleşen sağlık durumuyla 
ilgili Eylül ayı boyunca yaptığı yayınlar 
sebebiyle hapis cezası istemiyle yargılan-
mıştır. Mısır medyası; yönetimi, basını 
susturmaya çalışmakla suçlamakta ve 
yayın durdurma gibi farklı protestolara 
başvurmaktadırlar. Eissa'nın avukatı Ha-
fız Ebu Sada da duruşmadan önce yaptığı 
açıklamada, davanın "müvekkilini sus-
turmak için açıldığını" söylemiştir. Dava-
nın ifade özgürlüğüne karşı olduğunu 
savunan Sada, Eissa'nın ilk olarak temyiz 
hakkının bulunmadığı bir olağanüstü hal 

                                                 
233  http://www.amnesty.org.tr/v1709200701.si 
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mahkemesinde yargılanmasının planlan-
dığını; ancak gelen tepkiler sonucunda 
hükümetin bundan geri adım atarak da-
vanın sivil mahkemede görülmesine karar 
verdiğini kaydetmiştir. Mısır savcılığı ise 
bu iddiaları reddetmekte ve davanın en 
başından beri sivil mahkemelerde görül-
mesine karar verilmiş olduğunu savun-
maktadır. 234 

 

Sivil Toplum Kuruluşları 
Mısır’da yaşanmakta olan ihlallerin 

etkilediği çerçeve oldukça geniştir. Basın 
özgürlüğü ihlalinin yanısıra yönetime 
muhalif her türlü bireysel fikirler de sınır-
landırılmaktadır. Özellikle ülke genelinde 
yüksek etki alanına sahip Müslüman 
Kardeşler grubunun birçok üyesi hapse 
mahkum edilmiş ve grubun birçok faali-
yeti durdurulmuştur. 

Mısır’da Müslüman Kardeşler gru-
buna üye 40 kadar kişinin yargılanmasına 
bu sene başlanmıştır. Sanıklar kara para 
aklamak ve yasaklı bir kuruluşa mali des-
tek vermekle suçlanmaktadır. Mısır polisi 
davanın başladığı gün yaptığı baskınlarda 
Müslüman Kardeşler üyesi 12 kişiyi daha 
gözaltına almıştır. İki günde gözaltına 
alınan örgüt mensubu kişilerin sayısı ise 
28'e ulaşmıştır.  

Müslüman Kardeşler üyesi 40 kişinin 
davası, askerî mahkemede görülmektedir. 
Sanıkların çoğunu işadamları oluştur-

                                                 
234 www.zaman.com.tr  

makta, sanıklar yasaklı bir gruba mâlî 
destek vermekle suçlanmaktadır. Askerî 
mahkemenin bu suçtan dolayı idam cezası 
verme yetkisi bulunmaktadır. Mahkeme, 
uluslararası çağrılara rağmen kapalı kapı-
lar arkasında gerçekleşmekte ve  Mısır'da 
askerî mahkemelerin aldığı kararlar için 
temyiz başvurusu yapılamamaktadır. 
1990'lı yıllarda gazeteciler bu mahkeme-
lere katılabilmekteydi; ancak Cumhur-
başkanı Hüsnü Mübarek'in yaptığı deği-
şiklikle duruşmalara sadece avukatların ve 
sanıkların bazı yakınları katılabilmektedir. 
Sanıklardan bazıları çıkarıldıkları sivil 
mahkemede aklandıktan sonra Cumhur-
başkanı Mübarek'in emriyle askerî mah-
kemeye çıkarılmıştı.235 

Mısır polisi, Müslüman Kardeşler 
üyelerine yönelik baskınlarına devam 
etmektedir. Son aylarda polisin Müslü-
man Kardeşler’e yönelik baskısı artış gös-
termiş ve birkaç hafta içerisinde yapılan 
tutuklamaların sayısı yüzü geçmiştir. Tu-
tuklananların büyük kısmı örgütün "yaz 
kamplarından" toplanmaktadır. Mısır 
yönetimi bu kampların, "ülkenin denge-
sini bozduğunu" savunmaktadır. Gözal-
tına alınanlar arasında Müslüman 
Kardeşler'in üst düzey isimlerinden 
Essam El Aryan ve Mahmud Hüseyin de 
bulunmaktadır. 

Göz altına alınmadan önce Mısır po-
lisinin, Essam el Aryan’ın arananlar liste-

                                                 
235 www.amnesty.org.tr 
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sinde olduğu için Türkiye'ye gitmesine 
izin vermediği ortaya çıkmıştır. Aryan, 
Reuters haber ajansına yaptığı açıkla-
mada, dört ay içerisinde üçüncü kez Ka-
hire Havaalanı’ndan yurtdışına çıkışının 
engellendiğini söylemiştir. İçişleri Ba-
kanlığı yetkilileri ise olayla ilgili yorum 
yapmamış; ancak ismini vermek isteme-
yen bir havaalanı yetkilisi Aryan’ın yaptığı 
açıklamaları doğrulamıştır. 

Müslüman Kardeşler’e yönelik Ara-
lık ayında başlayan geniş çaplı operasyon-
lar özellikle örgütün finans kaynaklarını 
ve örgütle bağlantısı olan işadamlarını 
hedef almaktadır. 

 
Seçim Şiddeti 
Mısır’ın yönetim kadrosu halkın bu 

yönlü isteğine rağmen değişime diren-
mektedir. Hüsnü Mübarek de Cemal 
Abdünnasır ve Enver Sedat gibi maka-
mını zor kullanarak elinde tutmaya çalış-
makta, bu sebeple Mısır’da yaşanan en 
önemli hak ihlalleri başlıkları arasında 
“seçme ve seçilme özgürlüğü” ön plana 
çıkmaktadır. 

Müslüman Kardeşler, Mısır yasala-
rına göre illegal bir örgüt olmasına rağ-
men ülkedeki en büyük muhalefet gücü 
olarak görülmektedir. Seçimlere bağımsız 
19 adayla katılan Müslüman Kardeşler'in 
adayları, birçok temsilcilerinin polis tara-
fından dövüldüğünü ve seçim merkezle-
rinden atıldığını ifade etmiştir. 

Bu arada Nil Deltası'ndaki bir köyde 
rakip adayların yandaşları arasında çıkan 

çatışmada en az bir kişi hayatını kaybet-
miştir. Bazı yerlerde seçmenlerin oy kul-
lanmaları için kurulan seçim merkezlerine 
alınmadıkları, diğer taraftan yetkililerin 
seçim sandıklarını kendi oy pusulalarıyla 
doldurdukları iddia edilmiştir. Gazeteciler 
Kahire dışında bir köyde, polisin bir seçim 
merkezini mühürleyip insanlara orada 
seçim düzenlenmediğini söylediklerini 
bildirmiştir. Bu tür olaylar, söz konusu 
“Mısır seçimleri” olduğunda sıklıkla göz-
lenebilecek standart uygulamalar olarak 
görülmektedir.  

Yetkililer, Müslüman Kardeşler'in 
ülke siyasetinde yer almasını kısıtlamaya 
kararlı görünmektedir. Diğer taraftan 
seçim arefesinde bir mahkeme Seçim 
Komisyonu'nun 19 adaydan 8'ini seçim 
dışı bırakma yolundaki talebini reddetmiş-
tir. Bu adaylar, seçim kampanyalarında 
izin verilmediği halde dînî sloganlar kul-
lanmakla ve yeni seçim kurallarını ihlal 
etmekle suçlanmıştır.  

Bu seçimlerde parlamentonun üst 
kanadında sadece 80 sandalye için yarışıl-
maktadır. Oylama iktidardaki Ulusal 
Demokratik Parti ile yasadışı kabul edilen 
Müslüman Kardeşler arasındaki rekabete 
sahne olmuş, diğer taraftan Parlamento-
nun üst kanadının politik gücünün sınırlı 
olması sebebiyle çoğu Mısır vatandaşı 
seçimlerle neredeyse hiç ilgilenmemiş-
tir.236 
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Dış İlişkiler-Sudan, Etiyopya ve  
Mısır-Nil Nehri Problemi 
2004 senesinden bu yana Sudan ile 

pek çok sorun yaşayan Mısır’ın, bu kom-
şu ülke ile ilişkileri 2007 senesinde de 
gergin bir süreç izlemiştir. 16 Ocak’ta 
Mısır-Sudan sınırında çıkan çatışmada, 
Mısır askerlerinin 2 Sudanlı güvenlik 
görevlisini öldürdüğü açıklanmıştır. 237 
Ülkenin kendisine ulus olarak bağlı kal-
masını isteyen Mısır, Güney Sudan’ı ısın-
dırmak için çeşitli jestlerde bulunmakta, 
bu durum kuzey ve güney arasında an-
laşmazlıklar çıkmasına yol açarak Su-
dan’ın içişlerini karıştırmaktadır. 

Mısır’ın hak ihlallerine sebep teşkil 
eden politikalar sergilediği bir diğer konu 
Nil Nehri’dir. Mısır ile Sudan arasında 
1959 yılında yapılan bir anlaşma ile Nil 
sularının en az 55.000 mm3 ü Mısır’a,  
18.500 mm3 ü Sudan’a ait olmak üzere 
bölüşülmüştür. Su kaynakları açısından 
bütünüyle Nil’e bağımlı olan aşağı çığır 
ülkesi Mısır’ın, ihtiyacı olan su kaynakla-
rını güvenceye alma maksadı güden bu 
anlaşma, Mavi Nil’de yukarı çığır ülkesi 
olan Etiyopya’nın su kullanımını engeller 
niteliktedir. Etiyopya herhangi bir anlaş-
maya taraf olmadığı halde,  Mısır’ın “ta-
rihsel kazanım” olarak gördüğü miktarı 
azaltacak her türlü projenin uygulanma-
sında bu ülkenin engellemesiyle karşılaş-
                                                 
237  http://www.onsayfa.com//haber-

arsivi/245135-misir-sudan-siniri-
gergin.html 

maktadır. Geçmişte Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat’ın Etiyopya’yı savaşla tehdit 
eden beyanları siyasî ve tarihî kayıtlarda 
mevcuttur. Bu arada Mısır’ın  Nil suları 
ile ilgili muhtemel anlaşmazlıklar için 
hazırlık  olarak sınırötesi askerî  müdahale 
planları yaptığı ve  bunları Nasır Askerî 
Akademisi’nde ders olarak okuttuğu; 
bunlardan “Aida Planı”nın Etiyopya hü-
kümetinin eski sulama planlarını canlan-
dırıp yeni barajlar yapması durumunda bu 
ülkeye müdahale için, “El Timsah” Pla-
nının ise Sudan’a müdahale için geliştiril-
diği iddia edilmektedir.238  

 

Filistin-Mısır: Enver Sedat döne-
minde Camp David anlaşmasıyla İsrail’i 
tanıyan ilk Ortadoğu ülkesi olma ünvanını 
alan Mısır, Filistin sorununda da ülke içi 
karışıklıklara sebep olacak politikalar 
izlemektedir. Hamas’a karşı El Fetih’in 
arkasında duran Mısır, Hamas aleyhtarı 
basın propagandası yürütmektedir. 
Hamas grubunun Gazze’de kontrolü ele 
geçirmesini bir “darbe” olarak nitelendi-
ren Mısır’ın bu tepkisi, Batı’nın Hamas’ı 
izole girişimlerine destek olarak algılan-
maktadır.  

Filistin’e yardım amaçlı gönderilecek 
olan 80 ton tıbbî yardım malzemesi, Mı-
sır’ın sorumsuz tutumu yüzünden Filis-

                                                 
238  http://www.dunyasugunu.org/2004/ 

ismail_kapan.doc , “Sınıraşan sular ve Or-
tadoğu’da su sorunu”, Harp Akademileri 
Yayını, İstanbul-1994, s: 65-66 
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tin-Mısır sınırında aylarca bekletilmiş, çöl 
sıcakları sebebiyle bozulmuş ve son kul-
lanma tarihleri geçmiştir. Binlerce insana 
çare olacak tıbbî malzemelerin kullanıla-
maz hale geldiğini ismini açıklamak iste-
meyen bir yetkili duyurmuştur.239 
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Ortadoğu’nun en çok insan hakları 
ihlali yaşanan ülkelerinden biri olan Suudi 
Arabistan’ın karnesi 2007’de de pek par-
lak görünmemektedir. 2006’da 40 olan 
idam sayısı, 2007’de 156’ya çıkmıştır; 
ülkenin kuzey bölgesinde yaşayan Şiilere 
yönelik ayrımcılık sürmektedir; kadın 
haklarına yönelik genişletici adımlar hala 
atılamamıştır; hapishanelerdeki işkencenin 
önü alınabilmiş değildir. Irak ve Yemen 
sınırlarına örülen duvarlar, ifade ve top-
lanma özgürlüğünün kısıtlanması, göç-
menlere yönelik politikalar ve keyfî tutuk-
lamalar da yukarıda sayılan problemlere 
eklendiğinde, Suudi Arabistan’da yaşanan 
hak ihlalleri dosyası oldukça kabar-
maktadır. 

 

Dini Ayrımcılık 
Suudi Arabistan’da dînî gerekçelerle 

birçok grup temel bazı haklardan mah-
rum bırakılabilmektedir. 29 Aralık 
2006’da hiçbir suç isnat edilmemesine 
rağmen içlerinde çocukların da bulun-
duğu 49 Ahmedî’nin (Mirza Gulam 
Ahmed’in öğretisini takip edenler) tutuk-
lanmasının ardından 5, 6 ve 8 Ocak tarih-
lerinde bu inancı benimseyen 5 kişi daha 
İçişleri Bakanı Prens Naif’in emriyle gö-
zaltına alınmıştır. Genellikle Hindistan ve 
Pakistan asıllı olan bu kişilerin Suudi 
Arabistan’da oturma izni olmasına ve 
büyük bölümü yıllardır bu ülkede yaşa-
masına rağmen bu muamelelere maruz 
kalması, birçok Ahmedî’nin güvenlikleri 
gerekçesiyle ülkeyi terk etmesine sebep 
olmuştur.240 

Şiilere yönelik ayrımcılık, diğer bir 
“dînî ayrımcılık” başlığı olarak ön plana 
çıkmaktadır. Ülkenin doğusunda bulunan 
Ahsa’nın valisi tarafından 150 Şii lider 
geçtiğimiz yıllarda suç isnat edilmeksizin 
kısa süreler için tutuklanmıştı. Yine Ah-
sa’da bu yıl Aşure etkinliklerine izin ve-
rilmemiş, yalnızca Ramazan ve Kurban 
bayramlarının dînî bayramlar olduğu 
belirtilerek Aşure kutlamaları yasaklan-
mıştır.241 

 
Keyfi Tutuklamalar 
Kraliyet ailesinin düşüncelerine ve 
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devlet icraatlarına karşı olan veya bunları 
eleştiren insanlara yönelik baskılar bu yıl 
da devam etmiştir. 10 reform yanlısının 2 
Şubat’ta “Irak’taki terörist grupları fi-
nanse etmek” gerekçesiyle kanıt gösteril-
meksizin Suudi gizli servisi tarafından 
tutuklanması, yaşanılan baskı ortamının 
örneklerindendir. Yakalananlardan biri 
olan Süleyman el-Rüşdî, politik ve yapısal 
reform yandaşı 13 arkadaşıyla birlikle 16 
Mart 2004’te de tutuklanmıştı. Bir diğeri, 
Muhtar el-Haşimî, evine önde gelen 
Müslüman düşünürleri davet edip onlarla 
entelektüel tartışmalar yaptığı gerekçesiyle 
Suudi gizli polisi tarafından sürekli ihtar 
edilmekteydi. 2006’da “özgürlük, adalet, 
eşitlik, vatandaşlık, çoğulculuk, kadının 
rolü” konularında çalışmalar yapacak bir 
İslamî sivil toplum kuruluşu kurmak için 
Kral Abdullah’a başvuran, fakat bu isteği-
ne bir cevap alamayan Musa el-Karnî de 
tutuklanan 10 kişi arasındadır.242 

Farklı düşüncelere sahip insanlara 
karşı hukuk dışı uygulamaların bunlarla 
da sınırlı kalmadığı Suudi Arabistan’da, 
siyasete ve mevcut yasalara yönelik re-
formcu düşünceleriyle tanınan 22 kişiye, 
Suud yasalarına aykırı olmasına rağmen 
yurtdışına çıkış yasağı konulmuştur. Suud 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğre-
tim üyesi Matruk el-Falih, 2 Şubat’ta 
Suudi gizli servisi tarafından tutuklanan-
lardan biri olan Süleyman el-Rüşdî ve 
1990’larda düşüncelerinden ötürü İmam 

                                                 
242  http://hrw.org/english/docs/2007/02/08/ 

saudia15287.htm 

Muhammed Üniversitesi’nden kovulan 
öğretim üyeleri Said bin Zübeyr ve Ab-
dullah el-Hamid yasaklılar listesinde bu-
lunanlardan bazılarıdır.243 

 

Göçmen İşçiler 
Suudi Arabistan’daki en önemli so-

runlardan biri de göçmen işçilerin maruz 
kaldığı muameledir. İşçiler haftalık tatil 
günü, çalışma saatlerinin sınırlandırılması, 
tazminat gibi en temel haklardan dahî 
mahrum kalmaktadır. Bunun yanında 
“kefalet”, diğer bir ifadeyle sponsorluk 
uygulaması nedeniyle işçiler suistimale 
veya kötü muameleye uğramaları duru-
munda bile işverenlerini değiştire-
memektedir. Öyle ki, işçilerin ülkeyi terk 
etmeleri için bile işverenlerinin onayının 
gerekmesi, kötü muameleye ve her türlü 
suistimale davetiye çıkarmaktadır. Son 
zamanlarda çıkarılan yasa ile üç ay boyun-
ca maaşları ödenmeyen işçilerin bu gerek-
lilikten muaf tutulacağı ifade edilse de, 
Suudi Arabistan’daki bu büyük sorunu 
çözmek için böyle bir yasa oldukça yeter-
sizdir. 

Bu yıl işçilerin durumunu anlamak 
açısından yaşanan en önemli olaylardan 
biri, Ağustos ayının başlarında dört En-
donezyalı kadının, onları çalıştıran Suudi 
ailenin yedi üyesi tarafından, ailenin genç 
oğluna büyü yaptıkları gerekçesiyle öldü-
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rülesiye dövülmesi olmuştur. Kadınlardan 
ikisi, 32 yaşındaki Siti Tarviyah Selamet 
ve 28 yaşındaki Susmiyati Abdül Fulan 
aldığı darbeler sonucu hayatını kaybeder-
ken, 25 yaşındaki Ruminih Surtim ve 27 
yaşındaki Tari Tarsim hastaneye kaldırıl-
mış; işverenler ise Suudi makamlarca tu-
tuklanmıştır.244  

Suudi Arabistan’da çoğunluğu En-
donezyalı, Sri Lankalı ve Filipinli olmak 
üzere yaklaşık 2 milyon kadın işçi, olduk-
ça düşük ücretler karşılığında çalışmakta; 
ayrıca işyerlerinde fiziksel, sözlü ve cinsel 
suistimale maruz kalmaktadır. 

 

Irak ve Yemen Sınırlarına  
Örülen Duvar 
Suudi Arabistan’ın Irak sınırına du-

var örülmesine dair geliştirdiği tasarıda, 
projeden vazgeçilmesi bir yana, ihale aşa-
masına gelinmiştir. Yıl sonuna doğru 
yapılan açıklamaya göre ihaleye, arala-
rında 2006’da İsrail’in Lübnan’a karşı 
kullandığı silahların üreticilerinden biri 
olmasından ötürü yoğun protestolara ma-
ruz kalan Amerikan silah devi 
Raytheon’un da bulunduğu 14 firma tek-
lif vermiştir.245  Dikenli tellerle örülü iki 
yüksek çit arasına konulacak ultraviyole 
gece görüşü kameraları ve yeraltı hareket 

                                                 
244  http://hrw.org/english/docs/2007/08/17/ 

saudia16699.htm 
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db900SID/EVOD-
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algılayıcılarıyla 900 kilometrelik yüksek-
teknoloji duvarının ülkeye 13 milyar do-
lara mal olması beklenmektedir. Resmî 
makamlarca Suudi Arabistan’ın bu du-
varla ‘terörist’ diye adlandırdığı grupların 
Irak’a geçmesini engellemeyi hedeflediği 
belirtilse de, Irak’taki iç savaştan kaçıp 
bölgeye göç etmesi muhtemel Şiilerin ülke 
içerisinde ayrımcılığa maruz kalan Şia’ya 
güç katmasının önünü almak amacıyla 
duvar projesini uygulamaya çalıştığı iddi-
ası pek çok yerde ifade edilmektedir.246 

Bunun yanında Suudi Arabistan, Ye-
men’le bu yılın Kasım ayında imzaladığı 
bir anlaşmaya göre ülkeye “terörist” ve 
kaçak göçmenlerin girmesini engellemek 
amacıyla Yemen sınırına da maliyeti yak-
laşık 8.5 milyar doları bulacağı tahmin 
edilen 1800 kilometrelik bir duvar örmeyi 
tasarlamaktadır. Irak sınırına örülecek 
duvarda olduğu gibi Yemen sınırına örü-
lecek duvarla da Suudi Arabistan’ın, “te-
rörist” grupların geçişlerinin engellenme-
sini ve her yıl sayıları 400 bini bulan kaçak 
göçmenlerin ülkeye girişinin durdurul-
masını amaçladığı ifade edilmektedir. İki 
ülke arasında uzun süre sorun teşkil eden, 
ancak bölgenin çöl oluşundan ötürü net 
bir şekilde anlaşma sağlanamamasına 
sebep olan sınır meselesi, 2000 yılında 
yapılan Cidde Anlaşması’yla bir çözüme 
kavuşmuş; 2003 yılında Suudi Arabis-
tan’ın bu sınıra duvar örmeye yönelik 
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çalışmalarına Yemen yönetimi sert tepki 
göstermiş ve proje bir yıl sonra rafa kaldı-
rılmıştı.247 

 
 

                                                 
247  http://www.zaman.com.tr/haber.do? 
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YEMEN 

 
 
 

 
 
Çok partili yapısıyla demokratikleşme 

sürecini gerçekleştiren ilk ve tek körfez 
ülkesi olarak bilinen Yemen, 1990 yılına 
kadar Kuzey ve Güney Yemen olarak iki 
ayrı entite halindeydi. Soğuk Savaş sonra-
sında Sovyetler'in dağılmasıyla sosyalist 
Güney Yemen yalnız kalarak ekonomik 
bakımdan çöküntüye uğradı. Bu çöküntü 
sonrası Güney Yemen, Kuzey ile birleşme 
girişimlerinde bulundu. Bu arada bu bir-
leşime Yemen'deki Müslüman kesim 
öncülük etmekteydi. Böylelikle güneydeki 
Sosyalist Parti ile kuzeydeki Yemen Halk 
Kongresi Partisi arasında geçici bir koalis-
yon hükümeti oluşturuldu. 

O yıllarda meydana gelen Körfez Sa-
vaşı'nda Irak'a destek veren Yemen, Suu-
di Arabistan tarafından ekonomik ambar-
goya maruz bırakıldı ve ülke ciddi anlam-
da fakirleşti. Bu zaman zarfında Yemen'-

de ciddi petrol rezervleri keşfedildi ve 
Suudi Arabistan'ın desteğiyle Güney Ye-
men bağımsızlığını tekrar ilan etti. 1994 
yılında kuzey ve güney arasında bir yıl 
kadar sivil savaş süreci yaşandı. Bir yıl 
süren savaş sonrası ülke tekrar birleşti ve 
Ali Salih Abdullah, birleşme sonrasında 
tamamen kontrolü ele geçirdi. Fakat Ye-
men'de yolsuzluklar büyük oranda art-
mıştı. Bu aşamada 2005 yılına kadar ciddi 
anlamda güçlenen muhalif partiler, 2006 
yılında yapılacak başkanlık seçimleri için 
ortak bir platformda buluşup beraber 
hareket etmeye ve hükümeti boykot et-
meye karar verdi. Durumun vahametinin 
farkına varan hükümet, muhalefetin seçim 
çalışmalarını büyük oranda engelledi ve 
hükümet karşıtı yayın organlarının yayın-
larını durdurdu. 28 yıldır iktidarda olan 
Ali Abdullah Salih'in partisi, son seçim-
lerde muhalefetin yaptığı ortak hamleyle 
büyük oranda sarsıntıya uğramasına rağ-
men seçimlerden yine galip çıktı.248 

11 Eylül’den sonra ABD ile işbirliği 
içerisinde “teröre karşı savaş” başlatan ve 
BOP kapsamında ABD'nin Ortadoğu'da 
en yakın işbirliği içerisinde olduğu ülke-
lerden biri olan Yemen'de, geçmiş sene-
lerde olduğu gibi 2007 yılında da El-
Kaide ile bağlantılı olduğu iddiasıyla bir-
çok kişi soruşturmaya maruz kalmıştır. 
Ülkedeki keyfî tutuklamalar, basın özgür-
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lüğüne yönelik kısıtlamalar, işkence ve 
kötü muamele de Yemen’deki insan hak-
ları ihlalleri arasındadır. Yemen’in kuze-
yinde yoğun olarak yaşayan Şii nüfusa 
yönelik baskılar ise bu yılın en önemli 
gündem maddesidir.  

 

Saa’da Olayları 
Ülkenin kuzeyinde nüfusun çoğun-

luğunu Zeydî Şii’lerin oluşturduğu Saa’da 
şehrinde Ocak ayında başlayan ve Hazi-
ran ayında Şii muhaliflerin Yemen ordu-
suna ağır kayıplar verdirdiği bir dönemde 
ateşkes önerisini kabul etmesiyle sona eren 
olaylar, hem Şii muhaliflerin direnişlerine 
gösterdiği gerekçeler, hem de bu süreç 
boyunca işlenen hak ihlalleri açısından 
oldukça önemlidir. Yemen hükümeti, 
muhalifleri, İran ve Libya’yla işbirliği 
yaparak hükümeti düşürmek, anayasayı 
değiştirmek ve İmamet düzenini getirmek 
istemekle suçlarken,  Şii muhaliflerinin 
lideri Abdülmelik Tabatabai el-Husî 
sadece vatandaşlık haklarının ve ifade 
özgürlüklerinin tanınmasını istediklerini 
belirtmiş ve hükümetin suçlamalarını 
kınamıştır. Ayrıca hükümete bağlı med-
yanın mezhep ayrımcılığı temalı yayınları-
nı da eleştiren el-Husi, Zeydisi’yle Şafi-
si’yle tüm Müslümanların kardeş olduğu 
vurgusu yapmış ve hükümetin mezhep 
fitneciliği yaptığını ifade etmiştir. Irak’taki 
Şiilerin dinî lideri olan Ayetullah Sistani 
ise 2005 yılından beri süregelen olayları 

Yemen hükümetinin yaptığı bir “soykı-
rım” olarak nitelendirmiştir.249 

Bu beş aylık süreç içerisinde Yemen 
hükümetinin savaş uçaklarıyla ve zırhlı 
birliklerle Saa’da ve çevresini bombala-
ması da yoğun bir hak ihlali olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Ülkedeki yoğun san-
sürden ötürü kesin sayılar verilememekle 
birlikte Yemen ordusunun Saa’da kentin-
de bulunan el-Husi liderliğindeki Şii 
muhaliflere yönelik saldırılarında 4500 
kişinin öldüğü, 9000 kişinin yaralandığı, 
45 bin kişinin mülteci durumuna düştüğü 
ve 100 bin evin de tahrip edildiği bildiril-
miştir.250 

 
Kötü Muamele ve İşkence 
25 yaşındaki bir gencin cezaevinde 

ölmesi üzerine hapishanelerdeki koşullar 
hakkındaki tartışmalar yeniden alevlen-
miştir. 5 aydır tutuklu bulunan Haşim 
Abdullah Yahya Hacer’in sağlık sorunları 
nedeniyle 30 Eylül’de cezaevinde ölmesi-
nin sebebi olarak bu süreç içerisinde yaşa-
nan ihmaller gösterilmiştir. Yahya 
Hacer’in yaşadığı sağlık sorunları gazete-
ciler ve insan hakları savunucuları tarafın-
dan defalarca dile getirilmiş, fakat yöneti-
ciler 29 Eylül gecesine kadar bir önlem 
almamakta ısrar etmişti.251  
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Basın Özgürlüğü 
Gazeteci Abdülkerim El-Keyvani 

Yemen ordusunun Saa’da’da Şiilere yöne-
lik kötü muamelesini gösteren fotoğraflar 
yayınlaması üzerine “ordunun moralini 
düşürecek yayın yapmak” suçundan tu-
tuklanmıştır. Yasalara göre idam, El-
Keyvani’ye verilebilecek cezalar arasında-
dır.252 

Siyasî güç erklerinin basın mensupla-
rına baskı uygulaması, basın özgürlüğünü 
kısıtlayan uygulamalardandır. Hükümetin 
uyguladığı ekonomi politikasına ve ülkede 
altyapının yokluğuna yönelik protesto 
gösterisi düzenlenmiş, El-Arabiya televiz-
yonu muhabiri Munassır bölgeye yakın 
bir yerde bulunan kontrol noktasında 
gözaltına alınmış ve kamerasına el konul-
muştur. Ayrıca El-Arabiya’ya bağlı 2 
gazeteci de hükümet karşıtı gösterilere 
dair haber yaptıkları gerekçesiyle 3 hafta 
gözaltında tutulmuştur. 2005’te de petrol 
fiyatlarının artmasına yönelik protestoyu 
rapor eden değişik yayın organlarına bağlı 
gazeteciler polis tarafından tutuklanmış ve 
şiddete maruz kalmışlardı.253 

Yemen, Sınır Tanımayan Gazeteciler 
Örgütü’nün Ekim ayında hazırladığı 
Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 
169 ülke arasında 143. sırada bulunmak-
tadır.254 
                                                 
252  http://www.rsf.org/article.php3?id_ 

article=24312 
253  http://www.rsf.org/article.php3?id_ 

article=24487 
254  http://www.rsf.org/article.php3?id_ 

article=24487 

Kızıldeniz’den Gelen Göçmenler 
Etiyopya ve Somali’den iş bulmak i-

çin Yemen’e gitmeye çalışan kaçak göç-
menler problemi, bu yılın temel insan 
hakları ihlalleri arasında yer almaktadır. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin verdiği rakamlara göre bu 
yıl Somali’den Yemen’e geçmeye çalışan 
yaklaşık 30 bin kişiden 1400’ü hayatını 
kaybetmiştir.255 Özellikle bu yıl göçmen-
lerin sayısının artmasında Somali’deki 
mevcut kaos atmosferi önemli rol oyna-
maktadır.  
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İRAN 

 
 
 

 
 
2007 yılında ABD'nin İran'a yönelik 

muhtemel operasyonu, gündemdeki yerini 
korumuştur. İran bu yıl da ABD’den 
gelecek olası bir saldırı bekleyişi içinde yılı 
gergin bir şekilde geçirmiştir. İran sür-
dürdüğü nükleer program nedeniyle Ba-
tılı ülkelerin ağır yaptırım tehdidiyle karşı 
karşıya kalmıştır.  

İran’da bu yıl hak ihlalleri genel ola-
rak, bireysel özgürlüklerin kısıtlanması ve 
infazı gerçekleştirilen bazı idam cezala-
rında gözlenen adaletsizlik başlıkları al-
tında özetlenebilir. İdam cezaları; tecavüz, 
adam kaçırma, hırsızlık, devletin düzenini 
değiştirme, ahlaka aykırı davranma vb. 
suçlardan dolayı verilmiştir. 

 

İdam Cezası 
Uluslararası Af Örgütü, İran'da i-

dam sayısının geçen yıla göre iki kat arta-

rak 177'ye ulaştığını, bu yıl toplamda 143 
kişinin idam edildiğini belirlemiştir.  

İran’ın doğusundaki Merivan ken-
tinde "Asov" gazetesi çalışanlarından Ad-
nan Hasanpur ve Hiva Butimar adlı ga-
zeteciler kaleme aldıkları yazılarda siyasal 
faaliyetler yoluyla İran'da rejim değişikli-
ğini isteyerek "ülke güvenliğine karşı 
yıkıcı faaliyette bulunmak" iddiasıyla İs-
lam Devrim Mahkemesi'ne çıkarılmış, 
yapılan yargılamada suçlu bulunmuş ve 
idam cezasına çarptırılmıştır. Geçen yıl 
Aralık ayında tutuklanan Hasanpur, bir  
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine İran'-
daki Kürt sorunları hakkında bilgi ver-
mekle suçlanmıştır. İran'da gazetecilere 
verilen ölüm cezaları nadiren infaz edil-
mektedir.256 

Uluslararası Af Örgütü, Haziran ayı 
içerisinde İran’a, 18 yaşından önce şuç 
işleyen çocukların idamını durdurması 
için çağrıda bulunmuştur. 71 çocuğun 
ölüm için beklediğini belirten örgüt, he-
nüz reşit olmayan 11 çocuğun idam edil-
diğini ve 13 çocuğun da 18 yaşını dol-
durmaları için sırada beklediğini kaydet-
miştir. Af Örgütü’nün verdiği bilgilere 
göre Said Kanbar Zahi (17), bir ay önce 
idam edilmiştir. 16 yaşındayken ölüm 
cezasına çarptırılan ve 19 yaşına giren 
Muhammad Musavi’nin idamı ise Nisan 
ayında gerçekleştirilmiştir.257 

                                                 
256  http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/ 

2007/08/070802_iran_executions.shtml 
257  http://www.khaleejtimes.com/Display 

Article.asp?xfile=data/middleeast/2007/Ju
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Hollanda vatandaşı insan hakları sa-
vunucusu Abdullah El-Mansuri, İran’da 
idam cezasına çarptırılmıştır. Bir buçuk 
yıl önce Suriye’de bir Norveçli ile iki İs-
veçli insan hakları savunucusuyla birlikte 
gözaltına alınan El-Mansuri, daha sonra 
İran’a teslim edilmişti. Birleşmiş Milletler 
eski Genel Sekreteri Kofi Annan geçtiği-
miz yıl Kasım ayında İran yetkililerinden, 
Abdullah El Mansuri olayının aydınlatıl-
masını istemişti. Hollanda eski Dışişleri 
Bakanı Ben Bot da El-Mansuri olayını 
Aralık ayında İranlı meslektaşı Manuşehr 
Muttaki ile görüşmüş ancak her iki giri-
şim de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.258 

 

Kılık Kıyafet Yasağı 
İran’da Mayıs ayı içerisinde kanun-

lara uygun giyinmeme operasyonu yürü-
tülmüştür. Operasyon çerçevesinde çok 
sayıda kişi mahkemeye sevk edilmiştir.  
Ayrıca Mayıs ayında kurallara uygun 
giyinmeyen 50 kadının uçağa binmeleri 
yasaklanmıştır. Temmuz ayı içerisinde bu 
uygulama devam etmiş ve birçok kişi 
gözaltına alınıp uyarılmıştır. 259  Öte yan-
dan çok sayıda üniversite öğrencileri kılık 

                                                             
ne/middleeast_June480.xml&section=mid
dleeast 

258  http://www.zamanhollanda.nl/haberdetay. 
asp?id=1014,http://www.emekdunyasi.net
/tr/article.asp?ID=396 

259  http://www.haber7.com/haber.php?haber 
_id=240827, 
http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2
007/04/070422_iran_women.shtml 

kıyafet yasasına uygun davranmadıkları 
için disipline sevk edilmiştir.  

 

İfade Özgürlüğü 
Gazeteci ve kadın hakları aktivisti 

Meryem Hüseyinhan yönetim aleyhinde 
propaganda yaptığı gerekçesiyle 18 Ka-
sım’da tutuklanmıştır.260 

Delaram Ali isminde bir insan hak-
ları aktivisti Temmuz 2007’de “yasadışı 
bir toplantıya katılma”, “sistem karşıtı 
propaganda” ve “kamu düzeni ve barışını 
bozma” suçlamalarıyla 34 ay hapis cezası 
ve kamçı cezasına çarptırılmıştır. Ceza 
daha sonra 30 ay hapse düşürülmüş ve 
kamçı cezası kaldırılmıştır. Ayrıca Ali, 
tutuklanması sırasında polis tarafından 
dövülmüş ve sol eli kırılmıştır. Duruşması 
sırasında avukatının konuşmasına ve sa-
vunmasını mahkemeye sunmasına izin 
verilmemiştir. 261 

İran’da, Ağustos ve Eylül ayında İ-
ran İslam Cumhuriyeti’ne karşı propa-
ganda yapmak suçundan gazeteciler, insan 
hakları aktivistleri ve politik tutukluların 
akrabalarına yönelik çeşitli operasyonlar 
gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda bir-
çok kişi gözaltına alınmıştır.262 

                                                 
260  http://www2.amnesty.de/internet/deall. 

nsf/AlleDok/0F36E785740461F0C12573
AA00606888?Open 

261  http://www.amnesty.org.tr/sindex.php3? 
sindex=vifois1511200702 

262  http://www.iranhr.ch/Bericht2007/ 
September2007.htm#_Toc181722413 
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Mülteci Afganlar 
İran yasadışı yollardan ülkeye giren 

Afganları sınırdışı etmek için çeşitli ope-
rasyonlar yürütmektedir. Tahran şu ana 
kadar yaklaşık 100 bin Afgan mülteciyi 
sınırdışı etmiştir. İranlı yetkililer sayılarını 
bir buçuk milyon olarak açıkladıkları 
kaçak Afganlıların, ülke ekonomisi üze-
rinde büyük bir yük oluşturduğunu kay-
detmiştir.263  

  

 

                                                 
263 

http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2
007/08/070814_iran_tour.shtml 
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SURİYE 

 
 
 
 

 
 

Tarih boyunca Anadolu, Mezopo-
tamya ve Mısır arasında bulunan ticarî ve 
askerî hareket yollarının kesişme nokta-
sındaki kritik bölgede yer alan Suriye, bu 
stratejik konumu nedeniyle hep saldırıya 
açık bir pozisyonda kalmıştır. Suriye’deki 
siyasi kültürün ve yaşam biçiminin bugü-
ne kadar oluşumunda olumlu/olumsuz 
çok çeşitli etkileri olan bu durum, eski 
imparatorlukların hareket sahasında köp-
rü rolü oynadığı için bölgenin “Suriye 
merkezli” bir hükümete kavuşmasını 
yüzyıllar boyunca önlemiştir. Batısının 
tamamen deniz olması ve kıyıdan itibaren 
100 mil uzunluğundaki düzlük araziden 
sonra başlayan doğu bölgelerinin de çöl 
olması, arada kalan dar bölgeyi tarih bo-

yunca Ortadoğu’nun diğer bölgelerinden 
farklı kılmıştır.264 

Böylesi tarihsel derinliğe sahip bir 
bölge olan Suriye için 2007 yılı, beklenti-
lerin aksine,  insan hakları konusundaki 
haksız uygulamalarının devam ettiği bir 
yıl olmuştur. 2000 yılından beri ülkeyi 
yöneten Beşşar Esed, Mayıs ayında yapı-
lan devlet başkanlığı seçimlerinden oyların 
%97’sini alarak galip çıkmıştır, fakat se-
çimlerin adilliğine herkes tarafından kuş-
kuyla bakılmaktadır. 1963’ten beri olağa-
nüstü halle yönetilen ülkede, Kürtlere 
yönelik kötü muamele sürmekte, fakat 
geömiş ile karşılaştırıldığında Kürt va-
tandaşlarının genel durumunda bir iyi-
leşme göze çarpmaktadır. Suriye’de Müs-
lüman Kardeşler’e üyeliği idamla yargıla-
nacak bir suç olarak belirten 49. madde-
den yargılanan insan sayısı geçen yıla göre 
artış göstermiştir. Ayrıca, protesto gösteri-
lerine katılan insanlara güvenlik güçlerin-
ce ateş açılması, gözaltında işkence sonucu 
insanların hayatını kaybetmesi, ifade öz-
gürlüğünün büyük bir sınırlamaya maruz 
kalması da diğer ihlaller arasındadır. 

 
İfade Özgürlüğü ve  
Sivil Toplum Örgütleri 
Suriye yönetiminin, düşüncelerin ö-

nüne engel koyma ve farklı düşünceleri 
bastırma politikası bu yıl da sürmüştür. 
2007 yılı içerisinde birçok sivil toplum 
                                                 
264  http://www.dusuncegundem.com/sayi-

35/saldiri-ve-isgal-tehdidi-altinda-bir-
islam-ulkesi-suriye.html 
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örgütü üyesi, siyasetçi, düşünür ve insan 
hakları aktivisti, zulme, yıldırma politika-
larına ve baskılara maruz kalmıştır. Bazı-
ları tutuklanmış ve hapis cezasına çarptı-
rılmış, bazılarına seyahat kısıtlaması geti-
rilmiş, bazıları ise işlerinden kovulmuş-
lardır. 2006’nın Mayıs ayında yakalanan 
ve “ulusal bilinci zayıflatmak” suçundan 3 
yıl hapis cezası alan Mahmut İsa ve “ulu-
sal bilinci zayıflatacak hizipçi, mezhebî 
eğilimleri körüklemek” suçundan 10 yıl 
hapse mahkum olan Süleyman el-Şummar 
ve Halil Hüseyin’e benzer şekilde; 2007 
yılının Nisan ayında da insan hakları 
aktivisti Avukat Enver el-Bunni, “halkın 
moralini düşürebilecek yanlış haberler 
yaymak” suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına 
çarptırılmıştır. 265  Enver el-Bunni, Mu-
hammed Şahir Haisah’ın Sednaya ordu 
hapishanesindeyken işkence sonucu haya-
tını kaybetmesi hakkında bir rapor yayın-
lamış, 2006 Mayıs’ında Şam-Beyrut dek-
larasyonunu imzaladığı gerekçesiyle bir 
süre gözaltında tutulmuştu. 274 Suriyeli 
ve Lübnanlı aktivist ve aydın tarafından 
imzalanan bu deklarasyon, Suriye’yi Lüb-
nan’ın iç siyasetine bu denli karışmamaya 
çağırıyor, Suriye’nin Lübnan’ın bağımsız-
lığına saygı duyması ve onunla olan ilişki-
leri demokratik bir zemine oturtması ge-
rektiğini belirtiyordu.266 İmzaladıkları bu 
deklarasyon nedeniyle gözaltına alınan ve 

                                                 
265  “SHRC Seventh Report on the status of 

Human Rights in Syria 2008” by Syrian 
Human Rights Committee(SHRC) 

266  http://en.wikipedia.org/wiki/Beirut-
Damascus_Declaration 

aralarında Safvan Tayfur, Halid Halife, 
Kemal Şeyh ve Muhammed Mahfuz gibi 
isimlerin de bulunduğu Suriyeliler, yakla-
şık bir ay sonra serbest bırakılmışlardı.267 

Özellikle şu an yönetimde olan 
Beşşar Esed’ın babası Hafız Esed döne-
minde ülkedeki hak ihlalleri ve benzer 
problemlerden en fazla etkilenen grup 
olan Müslüman Kardeşler, günümüzde 
de zulme uğramaya devam etmektedir. 
Beklentilerin aksine 1980’de yürürlüğe 
giren ve Müslüman Kardeşler’e üye olan 
veya onunla bağlantısı olan herkesin suçlu 
kabul edileceğini ve idamla yargılanaca-
ğını ifade eden 49. maddenin uygulanışı 
yaygınlığını bu yıl da artırmıştır. Ancak 
ölüm cezası verilen insanların cezaları 
azaltılmakta, 12 yıl hapse, medeni haklar-
dan mahrumiyete ve para cezasına dönüş-
türülmektedir. 

 

Keyfî Tutuklama, İşkence ve  
Kayıp Siviller 
Suriye’de rejime karşı olan ve karşı 

olduğundan şüphelenilen herkes keyfî bir 
biçimde tutuklanarak gözaltında tu-
tulabilmektedir. Ne var ki, bu olayların 
çoğu gerek tutuklamaların gece yapılması, 
gerekse tutukluların ailelerinin onların da 
yakalanacaklarından korkmalarından 
ötürü basına gitmemesi nedeniyle kamuo-

                                                 
267  “SHRC Seventh Report on the status of 

Human Rights in Syria 2008” by Syrian 
Human Rights Committee(SHRC) 
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yuna yansımamaktadır. Suriye yönetimi, 
ülkenin dış güçler tarafından tehdit edil-
diğini öne sürüp 1963’ten beri yürürlükte 
olan olağanüstü hal koşullarını tutuklama-
lara hukukî dayanak olarak göstermekte-
dir. Bu keyfî ve hukuksuz uygulamalara 
maruz kalanlar arasında ise özellikle İs-
lamcılar, Kürtler, insan hakları savunu-
cuları ve muhalif politikacılar öne çıkmak-
tadır. 

İşkence meselesi Suriye’nin kronik-
leşmiş sorunlarından biri olarak öne çık-
maktadır. Devlet hapishanelerinde ve 
sorgu merkezlerinde tutuklulara, özellikle 
de İslamî eğilimleri olan kişilere karşı 
sistematik bir biçimde işkence uygulan-
maktadır; işkence altında ölen insan sayısı 
azımsanamayacak düzeydedir. 2007’nin 
Aralık ayında işkence sonucu hayatını 
kaybeden Ahmet Abdülgaffur Abdül-
baki’nin ölümü devlet tarafından gizlen-
meye çalışılmış, maktulün Irak’ta öldü-
rüldüğü iddia edilmiştir, fakat kayıtlar 
Abdülbaki’nin ölümünden 5 ay önce Su-
riye istihbaratı tarafından yakalandığını 
göstermektedir.268 

Ülkedeki tarihsel problem alanların-
dan birini de kayıp siviller oluşturmakta-
dır. 1982’de gerçekleşen ve İslam tari-
hinde unutulmaz bir iz bırakan Hama 
katliamları sırasında tutuklanan İhvan-ı 
Müslimin üyelerinden 13 kişi 25 yıl sonra 
serbest bırakılmıştır. Bu girişim, bazıla-
rınca Suriye tarihinde kara bir leke olarak 

                                                 
268  a.g.e. 

duran Hama olaylarını hafifletmesi açısın-
dan olumlu bir gelişme olarak algılanmış-
tır. Bazılarına göre ise olayların ardından 
tutuklanan ve kaybolan 17 bin kişiyle 
kıyaslandığında 13 kişinin 25 yıl sonra 
serbest bırakılması hiçbir anlam ifade 
etmemektedir. Suriye İnsan Hakları Ör-
gütü, hala birçok İhvan üyesinin yakınla-
rının yıllardır tutuklu ve kayıp olan akra-
balarından haber alamadıklarını belirt-
mektedir. 1980 yılında Hafız Esed’e yö-
nelik suikast girişiminin ardından bugün 
de yürürlükte olan ve İhvan üyelerinin 
tutuklanmasını öngören 49 No'lu yasa 
çıkarılmıştı. Olayların tırmanmasının 
ardından 1982 Şubat’ında Suriye askerî 
güçleri Hafız Esad’ın emriyle Hama’ya 
girmiş ve 15 gün içerisinde 30 bin kadar 
insan öldürülmüştü. Daha sonraki gün-
lerde diğer önemli şehirlere yayılan ope-
rasyonlar sonucunda binlerce insan öldü-
rülmüş ve binlercesi de bir daha haber 
alınmamak üzere tutuklanmıştı. Baba 
Esed döneminde kaybolan bu kişilere dair 
hala net bir açıklama yapılamamakta ve o 
yıllarda Suriye dışına çıkarılan birçok 
Suriyeli, ülkelerine dönüş izni alabilmeyi 
beklemektedir.269 

 

Kürtlere Yönelik Baskı ve Ayrımcılık 
18.5 milyonluk Suriye nüfusun yak-

laşık % 10’unu oluşturan Kürtler, sistema-
tik bir ayrımcılığa tabi tutulmaktadır. 
Ülkedeki diğer etnik grupların sahip 

                                                 
269  http:// www.dusuncegundem.com/sayi-

21/ihvan-icin-gec-kalan-ozgurluk.html 
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olduğu kültürel ve etnik haklara sahip ol-
mayan Kürtler, hak talebinde bulundukla-
rında güvenlik güçlerince şiddete maruz 
kalabilmektedir. Bunun yanında, Suriye 
doğumlu 300 bine yakın Kürt halen va-
tandaşlık hakkına sahip olamamıştır. 270 
Siyasî bakımdan da ülkedeki tüm muhalif 
fikir hareketlerine olduğu gibi Kürt siya-
setçilere de baskı ve yıldırma politikaları 
sürdürülmektedir. Kürt Yekiti Partisi’nin 
önde gelen isimlerinden Maruf Molla 
Ahmed, 12 Ağustos’ta Suriye-Lübnan 
sınırında güvenlik güçlerince yakalanmış-
tır ve kendisinden hala haber alına-
mamaktadır. 2006’nın Aralık ayında da 
Kürt Demokratik Birlik Partisi’nin Genel 
Sekreteri Muhammed Şeyhmus Ali (54) 
Halep’te yakalanmıştı.271 

 

Basın Özgürlüğünün Kısıtlanması 
Suriye’de diğer alanlarda olduğu gibi 

basında da muhalif görüşlere yer verilme-
sine engel olunmakta, halkın haber alma 
hürriyeti kısıtlanmaktadır. Ülkede haliha-
zırda yayın yapan televizyon kanallarının, 
gazetelerin ve dergilerin Baas anlayışı 
dışında politik görüşler içeren yayın yap-
ması kapatılmamaları için şarttır. Kısıtla-
malara maruz kalan diğer bir kitle iletişim 
aracı da internettir; Suriye’de tüm insan 

                                                 
270 “World Report 2008” by Human Rights 

Watch 
271 “SHRC Seventh Report on the status of 

Human Rights in Syria 2008” by Syrian 
Human Rights Committee(SHRC) 

hakları kuruluşlarının ve muhalefetin 
siteleri engellenmiştir. Geçtiğimiz yıllarda 
internet kafelerin açılmasına izin verilse 
de, kafe sahiplerinden buralara giren in-
sanların isimlerini, adreslerini, ziyaret 
ettiği siteleri ve ne kadar süre interneti 
kullandıklarını bildiren raporlar istenmek-
tedir. 
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Sahip olduğu jeopolitik konum ve 

demografik özellikleri gereği Güneydoğu 
Asya’nın en önemli ülkelerinden biri olan 
Endonezya, 2007 yılında da gerek doğal 
afetler, gerekse ülke içinde bağımsızlık 
isteyen bölgelerin haberleri ile gündemi-
mize yerleşmiştir. 225 milyonluk nüfusu 
ile Güneydoğu Asya’nın en büyük ülkesi 
Endonezya’da farklı pek çok dînî ve etnik 
grup yaşamaktadır. “Çoklukta Birlik” 
düsturunu benimseyerek yola çıkan ül-
kede, yaşanan en büyük ihlaller ve katli-
amlar bahsedilen birliğin sağlanamama-
sından ileri gelmiştir.  

Hollanda’dan bağımsızlığını kazan-
dığı 1949 yılından sonra insan hakları 
konusunda gerek uluslararası gerekse 

ulusal anlamda önemli kararlar alınan 
ülkede, 1968 yılında yaşanan darbe ile 
ordu yönetime el koymuştur. General 
Suharto liderliğinde ülkeyi 30 sene yöne-
ten ordu, Doğu Timor başta olmak üzere 
Batı Papua, Açe ve Maluku’da yaşanan 
pek çok ihlalin müsebbibi olmuştur. Yö-
netimden el çektirildiği 1998 yılından 
sonra General Suharto hakkında açılan 
davalar, hastalığı ve yaşlılığı sebebiyle 
düşmüştür.  

30 sene ordunun demir yumruğuyla 
yönetilen ülkede, ordunun yönetime mü-
dahalesi halen yaşanan bir problemdir. 
Ordunun devletten ayrı bir hazineye sahip 
olduğu ve bu hazinede yürütme organları-
nın söz sahibi olmayışı ülkede huzursuz-
luk yaratan bir konudur. 2004 yılında 
kabul edilen bir yasaya göre ordunun 
yönettiği iş dünyasına ait bütün faaliyetle-
rin 2009 yılına kadar hükümete devredil-
mesi kararlaştırılmıştır. Ancak söz konusu 
düzenlemeye dair henüz herhangi bir 
adım atılmamıştır. Ayrıca Ordu (TNI), 
Endonezya parlamentosunda koltuk sahi-
bidir ve askerler büyük işletmeleri yönete-
bilmektedir.   

Ülkedeki bir diğer problem, insan 
hakları savunucularının tehditlere maruz 
kalması, hatta öldürülmelerine göz yu-
mulmasıdır. 2004 yılında Amsterdam’a 
gitmek üzere bindiği uçakta yemeğine 
zehir konularak öldürülen insan hakları 
savunucusu ve avukat Munir Said 
Talib’in katili veya katilleri henüz yakala-
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namamıştır. Konu ile ilgili Endonezya 
hükümeti ve Devlet Başkanı 
Yudhoyono’ya yapılan ulusal ve uluslara-
rası  baskılar sonucu konu, derinlikli bir 
araştırmaya tabi tutulmuştur. Konuyu 
araştıran ekibin raporunda “Munir Talib 
yüksek kademe devlet görevlilerinin ilgisi 
olan bir komploda hayatını kaybetmiştir” 
denilmektedir.  

 

Batı Papua Sorunu  
Endonezya’nın doğu ucunda bulu-

nan ve en büyük bölgesi olan Papua, eski 
adı ile İrian Jaya, ülkenin bu sene en so-
runlu bölgesi olmuştur. Bölge halkının 
beklentilerinin aksine, Papua bölgesi sö-
mürgeci güç Hollanda tarafından 1963 
yılında Endonezya’ya bağlanmıştır. Altı 
senelik Endonezya hakimiyetinden sonra 
Birleşmiş Milletlerin denetimi altında 
referanduma gidilmiştir. Bölgede yaşayan 
her 700 kişi içinden sadece 1 kişinin oy 
kullandığı şaibeli seçim sonucu Endo-
nezya’ya bağlı kalmak kararı alınmıştır. O 
tarihten bu yana bağımsızlık için müca-
dele verilen bölgede, son zamanlarda şid-
det olayları artış göstermiştir.  

ABD’li bir şirketin işlettiği ve dünya-
nın en büyük altın ve bakır madeni olma 
özelliğine sahip Freeport-McMoRan 
madeni yakınlarında son senelerde patlak 
veren olaylar, Endonezya’dan özgürlük 
isteyen grupların hareketini arttırmıştır. 
Hükümet ve gerillalar, çıkan olaylardan 
ötürü karşılıklı birbirlerini suçlarken, 

Endonezya ordusunun da olaylarda par-
mağı olduğu yapılan araştırmalarda ortaya 
çıkmıştır.272  

 
Kurulduğu 1998 yılından bu yana 

Endonezya hükümetine ve ordusuna 2 
milyon dolar hibe ettiği ortaya çıkan 
Freeport- McMoRan madeni 273 , aynı 
zamanda devlet ve ordu yetkililerinin de 
özel bazı isteklerini yerine getirmekte, 
çevreye zarar vererek yaptığı altın çıkarma 
işlemine devam etmektedir. Daha önce 
Doğu Timor ve Açe bölgelerinin bağım-
sızlık isteklerine karşı bu bölgelerin zen-
ginliklerini yeni bağımsız yönetimlerle 
paylaşmak istemeyen ordunun vurucu ve 
öldürücü taktikleri maalesef ki Batı 
Papua’da da kendini göstermektedir.  

 

ASEAN Anayasası 
Endonezya, soğuk savaş döneminde 

komünizme karşı kurulan ASEAN 
(Association of South East Asian 
Nations-Güneydoğu Asya Ulusları Bir-
liği)’nın en büyük ortağıdır. 40 yıllık birli-
ğin yasal mevcudiyetini kazanmasını sağ-
lamak amacıyla bu sene bir sözleşme im-
zalanmıştır. Buna göre ASEAN dava 
açabilecek ya da aleyhinde dava açılabile-
cek, yaptığı anlaşmalardan sorumlu tutu-

                                                 
272  http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-

pacific/2230489.stm  01/05/2007  
273  http://www.nytimes.com/2005/12/27/ 

international/asia/27gold.html?pagewanted
=2&_r=1  01/06/2008 
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labilecektir. Üye ülkelerin parlamentola-
rınca da onaylanması gereken sözleşme, 
ceza verme yetkisi olmasa da, bölgedeki 
insan hakları ihlallerini belirleyecek kendi 
insan hakları kurumunun oluşturulması 
yolunu da açacaktır.  
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JAPONYA 

 
 
 
 

 
 

 
Geleneksel yaşam tarzını ileri tekno-

loji ile aynı potada eriten Japonya, aynı 
zamanda bulunduğu bölgenin en büyük 
ekonomik güçlerinden biridir. Sadece 
bulunduğu bölgenin değil, küresel dünya-
nın ekonomik ve kapital sermayesine de 
sahiptir. Günümüzdeki Japon kültürü dış 
etkiler ile iç gelişimlerin bir karışımını 
oluşturmaktadır. 1947 yılında anayasanın 
kabul edilmesinden bu yana Japonya, 
parlamenter monarşi ile yönetilmektedir. 
Devletin başı Japon imparatoru, hüküme-
tin başı ise başbakandır. Seçimle işbaşına 
gelen bir parlamentosu bulunmaktadır. 

Bu kadar ciddi ekonomik güce sahip 
olması yanında maalesef Japonya her sene 
bazı alanlarda kalıplaşmış hak ihlallerine 
sahne olmaktadır. 

Siyasî Olaylar 
Japonya'nın skandallarla gözden dü-

şen muhafazakâr Başbakanı Şinzo Abe, 
iktidara gelişinin birinci yılı dolmadan 
2007 yılı içerisinde istifa etmiştir. Başlarda 
eski başbakanlardan Koizumi’nin halefi 
olması, milliyetçi çıkışları ve Kuzey Kore 
bağlantılı insan kaçırma krizlerindeki sert 
çıkışları nedeniyle popülerlik kazanan 
Abe, başbakanlık görevine ancak bir yıl 
kadar dayanabilmiştir.  

Abe’yi görev süresince olumsuz etki-
leyen gelişmeler arasında bakanlarla ilgili 
skandallar, emeklilik sisteminde gözlenen 
usulsüzlükler ve Temmuz ayında yapılan 
senato seçimlerinde karşılaştığı büyük 
başarısızlık yer almıştır. Kamuoyu araş-
tırmalarına göre bütün bu sorunlar, 
Abe’ye verilen desteği  yüzde 30’lara 
kadar düşürmştür. Abe kabinesinin ba-
şından beri birçok skandalla sarsılması bu 
düşüşün önde gelen nedenlerinden biri 
olarak değerlendirilmektedir.  

Abe kabinesinin ilk Tarım Bakanı, 
mâlî skandallar nedeniyle intihar etmişti. 
Daha sonraki iki Tarım Bakanı da farklı 
mali skandallardan dolayı istifa ettikten 
sonra Abe, kabinesini yeniden yapılandı-
rarak bu skandalların etkisini savuşturma-
ya çalışmıştı. Fakat diğer bakanlarla ilgili 
skandallar ve istifalar devam etti ve bir 
yıldan kısa bir süre içinde Abe kabinesi 
toplam dört istifa ve bir intiharla sarsılarak 
ciddi boyutlarda yıprandı. Abe, bütün bu 
sorunların  yanı sıra bir de emeklilik sis-



 

2007 Dünya İnsan Hakları Raporu  175 

temi ile ilgili bir skandalla uğraşmak zo-
runda kaldı. Mayıs ayında muhalefet 
partisi DPJ (Japonya Demokrat Partisi) 
devasa bir bürokratik hata yüzünden elli 
milyona yakın emeklilik hesabı kaydında 
yanlışlık yapıldığını ortaya çıkardı. Her ne 
kadar söz konusu hata Abe döneminden 
önce yapılmış ise de, Abe krizi iyi idare 
edememekle eleştirildi. Halkın öfkesini 
hükümet üzerine çeken bu karışıklığın 
tam da seçim öncesinde yaşanmasının, 
Abe’nin senato seçimlerindeki başarısızlı-
ğına büyük etkisi olduğu ifade edilmekte-
dir. Abe’nin Afganistan’daki ABD güçle-
rine yakıt desteği sağlayan Japon birliği-
nin görev süresinin uzatılması ile ilgili 
önemli bir parlamento tartışmasından 
hemen önce istifa etmesi de oldukça eleşti-
rilmiştir . 

 

Dış Aktörlerle İlişkiler 
2003'te ABD öncülüğündeki işgal 

ardından Irak'ta görev yapmak üzere 
Japon askerlerin bölgeye sevk edilmesi ve 
bir ordu düzeni kurulması kararları ülke-
nin "barışçı" anayasasının ihlali olarak 
değerlendirilmişti. 2007 yılı içinde de bu 
konu sürekli tartışma konusu olmuştur. 
Japon yönetimi için işgal ettiği ülkelerde 
halka yapılan muamele dolayısıyla özür 
dileyip yaşanan zararları tazmin etmek 
pek kolay bir adım değildir. Geçen yıl da 
bir mahkemenin seks kölesi olmaya zorla-
nan Koreli kadınlara tazminat vermeyi 
reddetmesi geniş yankı bulmuştu.  

Japonya'nın, ABD'nin önderlik ettiği 
koalisyon kuvvetlerinin Afganistan'daki 
operasyonlarına destek sağlayan tankerle-
rini 2007 yılı içerisinde geri çekme kararı 
aldığı öğrenilmiştir. Japonya'da yayımla-
nan günlük Nikkei gazetesi Tokyo yöneti-
minin tankerleri 1 Kasım'dan itibaren geri 
çekeceğini ve ilgili bilgiyi en kısa zamanda 
Amerikalı ve İngiliz müttefiklerine ilete-
ceğini ileri sürmüştür.  

Terörizmle mücadele yasası uyarınca 
bölgede konuşlanan Japon deniz gücünün 
görev süresi gelecek yılbaşında sona ere-
cektir. Muhalefet partileri, görev süresi-
nin uzatılmasına karşı çıkmaktadır. Ja-
ponya, gazetenin haberiyle ilgili olarak 
resmî bir açıklama yapmamıştır. 
Japon tankerlerinin çekilmesinin ardından 
koalisyon kuvvetlerine ait bölgedeki gemi-
lere sadece iki Amerikan ve bir İngiliz 
tankerinden yakıt ikmali yapılacaktır. 

Japonya, bir yıl önce atom bombası 
denemeleri nedeniyle Kuzey Kore için 
yürürlüğe soktuğu yaptırımların süresini 
uzatmıştır. Japonya Bakanlar Kurulu, 
Pyöngyang yönetimi üzerinde baskı kur-
mak için ekonomik yaptırımların altı ay 
uzatılmasını kararlaştırmıştır. Yaptırımlar, 
Japon limanlarının Kuzey Kore gemilerine 
kapatılmasını ve bu ülkeden ithalat yapıl-
masının yasaklanmasını öngörmektedir.  

 

Mülteci Filistinliler 
Japon hükümeti, Japonya ’da yaşayan 

ve bugüne kadar “vatansız” sayılan 
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Filistinlilerin milliyetini 2007 yılı içeri-
sinde tanımaya karar vermiştir.  

Japonya Adalet Bakanlığı, Filistin’in 
bir devletle hemen hemen eşdeğer bir 
sistem oluşturduğunu ve kendi pasaport-
larını verdiğini göz önüne alarak Filistin 
milliyetini tanımıştır. Japonya, 2002’den 
bu yana Filistin pasaportlarını kabul edi-
yordu. 2006 yılında bu pasaportlarla 399 
Filistinlinin Japonya’ya girdiği belirtil-
mekteydi. Japonya’daki “vatansızların” 
sayısı 1717 olarak bildirilmişti, ancak 
bunların kaçının Filistinli olduğu 
bilinmiyordu.  

 

Yabancılara Yönelik İhlaller 
2007 yılı içerisinde dikkat çeken bir 

diğer konu, ilk defa ABD'nin başlattığı ve 
ardından birçok ülkenin benimsediği 
"yabancıların ülkeye girişte parmak izinin 
ve fotoğraflarının alınması" uygulamasına 
Japonya'nın da katılacağının açıklanması-
dır. Terörle mücadele çerçevesinde uygu-
lamaya konulacak sistemle Japonya'ya 
girecek her yabancı uyruklu kişinin par-
mak izi ve vesikalık fotoğrafı alınacaktır. 
Japon hükümeti tarafından onaylanması 
beklenen söz konusu uygulamanın kısa 
zamanda başlayacağı belirtilmiştir. Bahse 
konu uygulama Japonya'da daimî oturma 
izni olan göçmenlerin dışında 16 yaşını 
doldurmuş tüm yabancı uyrukluları kap-
samaktadır. Söz konusu uygulamanın Ja-
ponya’da da yürürlüğe girmesi; ABD’nin 
11 Eylül 2001’den sonra “güvenlik ted-

birleri” adı altında yabancılara karşı sergi-
lemeye başladığı insanlık dışı uygu-
lamaların dünya genelinde yayıldığını 
göstermesi bakımından endişe vericidir.   

 

İşkence ve İdam Cezaları 
Japonya’da aldıkları ölüm cezasından 

ötürü birçok mahkûm hapishanede infa-
zını beklemektedir. Ocak ayından bu yana 
Japonya’da bir sene içerisinde 6 idam 
cezasına rastlanılmıştır. 

Japon ceza hukukunun temel ilkesi 
intikam ve öç almaya dayanmaktadır. 
Bedensel cezalandırma esastır. Suçlanan 
ya da kuşkulanılan sanıklara ve kanıt ver-
mekte veya gerçeği söylememekte direnen 
tanıklara doğruyu söyletmek amacıyla 
işkence yapılması Japon Ceza Huku-
kunda meşru sayılmış, yasal işkence 1873 
yılına kadar devam etmiştir. Japonya’da en 
meşhur işkenceler 17. yüzyılda Hristiyan-
lara yapılan işkencelerdir. 
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KUZEY KORE 

 
 
 
 

 
 

 
Kore, 20. yüzyıla kadar değişik hane-

danların idaresinde bağımsız olarak yaşa-
mış, 1910 yılında Japonya’nın işgaline 
uğramış ve Japon kolonisi haline gelmiş-
tir. 1945 yılında, Japonya’nın 2.Dünya Sa-
vaşı’nda aldığı yenilginin ardından Güney 
Kore ve Kuzey Kore olmak üzere ikiye 
ayrılmıştır. Daha sonraki yıllarda Güney 
Kore’yi ABD, Kuzey Kore’yi ise Rusya 
işgal etmiş, böylelikle kuzeyde komünist, 
güneyde ise demokratik bir rejim kurul-
muştur. 1950’de Kuzey Kore, Güney 
Kore’ye komünizmi kabul ettirmek ama-
cıyla savaş açmış, Birleşmiş Milletler’in 
müdahalesiyle 27 Temmuz 1953’te ateş-
kes ilan edilmiş ve 38. Paralel Güney 
Kore ile Kuzey Kore arasında sınır kabul 
edilmiştir.  

Kuzey Kore, 1948 yılında Sovyetler 
Birliği'nin işgal ettiği bölgede kurulmuş-
tur. Ülke 1948'den beri KimSung dikta-
törlüğüyle yönetilmektedir. 1972'den bu 
yana iki Kore'nin tek ülke olarak birleşti-
rilmesi için yapılan çalışmalar sonuç ver-
memiştir. 1975'ten sonra Kuzey Kore, 
Batılı ülkelere ve Japonya'ya yaklaşma 
siyaseti gütmeye başlamıştır. Sosyalist 
ülkelerde uygulanan yumuşak politika 
Kuzey Kore'de de uygulanmaya başlan-
mış, Kuzey ve Güney arasındaki gerginlik 
giderek azalmıştır. İki ülke arasındaki 
sorunların giderilmesi iyi gelişmeler ara-
sında yer alsa da BM İnsan Hakları Ko-
misyonu, Kuzey Kore’de insan haklarının 
durumundan endişe ettiğini duyurmuştur. 

 
Baskıcı Rejim 
Kuzey Kore, dünyanın en baskıcı re-

jimleri arasında yer almaya devam etmek-
tedir. USD’de faaliyet gösteren bir sivil 
toplum örgütü tarafından her yıl hazırla-
nan ''Kötünün Kötüsü: Dünyanın En 
Baskıcı Toplumları 2007'' adlı raporda 
Kuzey Kore listenin başlarında yer almış-
tır. Siyasal haklar ve sivil özgürlükler 
açısından 17 ülkenin adının açıklandığı 
raporda, 13 ülkenin en az 5 yıldır bu lis-
tede yer alması, göz önünde bulundurulan 
kriterlerde bu ülkelerin gelişme kaydet-
mediğini göstermektedir. 274  Gündelik 
yaşam üzerinde devlet denetiminin yaygın 

                                                 
274  http://www.cnnturk.com/haber/haber_ 

detay.asp?PID=00319&haberID= 
345856 
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olması, bağımsız örgütler ve siyasî muha-
lefetin yasaklanması ve baskı altında tu-
tulması Kuzey Kore’de hayatı zorlaştıran 
faktörlerdendir.  

 

Keyfi Tutuklama ve Yargılamalar 
Kuzey Kore’de siyasî, ekonomik, sos-

yal ve kültürel hakların çiğnendiğine iliş-
kin haberlerin endişe verici durumda 
olduğu gözlenmiştir. Vatandaşların âdil 
şekilde yargılanmadığı, keyfî tutuklamalar 
yapıldığı, tutuklulara işkence ve kötü 
muamele edildiği, siyasî ve dînî gerekçe-
lerle insanlara idam cezası verildiği kayde-
dilmiştir. Yapılan araştırmalar bugün 
Kuzey Kore'de 150 ila 200 bin arasında 
kişinin, siyasî nedenlerle mahkûm olarak 
kamplarda tutulduğunu göstermektedir. 

 

Nükleer Program 
Uluslararası topluluk, ülkenin nük-

leer programının Kore halkını tehdit etti-
ğini ve bunun gündeme getirilmemesinin 
büyük bir problem oluşturacağını belirt-
mekteydi. Bu yıl yaşanan olumlu gelişme-
ler sonucunda Kuzey Kore hükümeti 
nükleer tesislerini açıklamış ve sonrasında 
bu tesisleri kapatmıştır. Kapatılan tesisler 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 
(UAEK) tarafından mühürlenmiştir. 275 
Böylece uluslararası yardımları askerî ve 
nükleer kaynaklara yatıran hükümetin bu 

                                                 
275  http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story 

/2007/07/070718_korea_nuclear.shtml 

yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
ulaştıracağı ümit edilmektedir.  

 

G.Kore ile İlişkiler 
İki ülke arasında yıllardır süren ça-

tışma ve anlaşmazlıklar noktasında bu yıl 
olumlu bir gelişme yaşanmıştır. Bir araya 
gelen Güney ve Kuzey Kore liderleri, 
1950-53 yıllarındaki ateşkes anlaşmasıyla 
neticelendirilen Kore Savaşı’nın resmen 
bitirilmesi konusunda anlaşmaya vardık-
ları bildirmişlerdir. 1953 yılındaki ateşkes 
anlaşması Güney Kore tarafından imza-
lanmamıştı. Askerî düşmanlığa son ver-
meyi ve Kore yarımadasında gerilimi dü-
şürmeyi amaçlayan bildiride Kuzey ve 
Güney Kore, mevcut ateşkesin yerine 
daimî barış nizamı getirilmesi görüşünü 
paylaştıklarını ilan etmiştir. Bu bildiri 
insan hakları açısından değerlendirildi-
ğinde sorunların savaşla değil diplomatik 
bir şekilde de çözüldüğünü tüm dünyaya 
göstermiştir. Bu olumlu gelişmelerin ka-
rarlılıkla devam ettirilmesi beklenmekte-
dir.  
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BURMA 

 
 
 
 

 
 

 
Güneydoğu Asya ülkelerinin son dik-

tatörlük kalelerinden biri olarak bilinen 
Burma, 1989’da askerî rejimin ülkeye 
verdiği Myanmar adını yaklaşık 18 yıldır 
kullanmaktadır. Burmalılar, İngilizlerden 
bağımsızlıklarını ancak 1947 yılında ala-
bilmiş, 1962 yılından beri ülkede askerî 
yönetimler iş başında olmuştur. 1990'da 
bir genel seçim yapılmış ve Aung San Suu 
Kyi'nin partisi ezici çoğunlukla kazanmış-
tır. Ne var ki askerler yönetimi devretme-
dikleri gibi demokrasi yanlılarını tutukla-
maya başlamış, dünya kamuoyundan bu 
olaylara yönelik gelen tepkiye rağmen hiç 
bir şey değişmemiştir. Bu arada Aung San 
Suu Kyi, 1991 Nobel Barış ödülü sahibi 
olmuştur. Bayan Suu Kyi siyasal hayatını 
ev hapsinde geçirmektedir. 

Ülkede yaşayan 54 milyon kişinin üç-
te ikisini Myanma etnik grubuna dahil 
olanlar oluşturmaktadır. Geri kalan üçte 
birlik nüfusu ise başta Shan ve Karenler 
olmak üzere birçok başka etnik grup oluş-
turmaktadır.  

 

İnsan Hakları İhlalleri 
2007 yılı içerisinde Uluslararası Af 

Örgütü, Myanmar’ın insan hakları kaydı-
nın dökümünü yapmıştır. 1160’tan fazla 
siyasî mahkûm kötüleşen hapishane ko-
şullarında tutulmakta, çocuk askerler ve 
zorunlu işçilik problemleri halen devam 
etmekte, özellikle sorgulama ve yargılama 
öncesi tutukluluk döneminde işkence ve 
diğer insanlık dışı ve alçaltıcı muameleler 
yaygın olarak gözlenmektedir.  

Myanmar’daki insan hakları ihlalleri 
yaygın ve sistematiktir. Bunlar:  

•  Çocuk askerlerin ve zorunlu işçi-
liğin kullanılması,  

•  Siyasî muhalefetin barışçıl yolla 
ifadesini suç sayan kanunların 
mevcudiyeti: 2006 yılı sonunda 
çoğu ileri gelen muhalefet aktör-
leri hapsedilmiş ya da idarî olarak 
gözaltına alınmıştır, bunların i-
çinde gittikçe kötüleşen hapishane 
koşullarında tutulan 1160 siyasî 
mahkum da vardır.  

•  İnsanların tutuklama emri olma-
dan keyfî olarak tutuklanması ve 
kimseyle görüştürülmemesi,  

•   Özellikle sorgulama sırasında ya 
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da yargılama öncesi tutukluluk sı-
rasında gözlenen işkence ve diğer 
insanlık dışı ve alçaltıcı muamele-
ler,  

•  Siyasî tutuklulara karşı uygulanan 
hukukî usullerin uluslararası ada-
let standartlarına uymaması,  

•  Sanıkların genellikle hukuki da-
nışmanlık hakkından mahrum bı-
rakılması ve savcıların işkence al-
tında alınan itirafları delil olarak 
kabul etmesi.  

 

Siyasî Olaylar 
Myanmar çok zengin yeraltı kaynak-

larına sahip olmasına rağmen dünyanın en 
fakir ülkelerinden biridir. Enflasyonun 
yüzde 25’e vardığı ülkede Ağustos 2007 
yılında benzin ve gaz yağına yapılan yük-
sek zamlar halkın alım gücünü iyice dü-
şürmüştür. Demokrasi talebine yaşam 
koşullarının daha da zorlaşması eklenince 
Budist rahipler yoksul halk adına tepkile-
rini sokağa taşımıştır. Benzin fiyatlarında-
ki keskin artış tarafından tetiklenen barış-
çıl gösterilerin katılımcı sayısı ve sıklığı 
giderek artmış, 1988'deki ayaklanmadan 
bu yana Myanmar'da ilk kez bu sene 
büyük katılımlı bir gösteri yapılmıştır. 
Demokrasi için sokağa dökülen Budist 
rahiplerin başını çektiği gösteriler zamanla 
yerini ciddi eylemelere dökmüş, Budist 
rahipler tarafından yönlendirilen barışçıl 
gösteriler ile yönetimden ürün fiyatlarının 
düşürülmesi, siyasî mahkûmların salıveril-

mesi ve ulusal uzlaşma ortamının tesis 
edilmesi talep edilmiştir. Yetkililerin gös-
tericilere karşı yasal yollara başvurmak 
üzere uyarılarda bulunmaları üzerine 
ülkede tansiyon giderek yükselmiş, gü-
venlik güçlerinin hükümet karşıtı gösteri 
yapan protestolara yönelik müdahalesinde 
ilk günler 9 kişi ölmüş, 11 kişi yara-
lanmıştır.  

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 
cunta yönetimine karşı Budist rahiplerin 
liderliğinde başlayan Safran Devrimi'nin 
büyük bir katliama sahne olduğu ortaya 
çıkmıştır. Ayaklanma dönemindeki olaylar 
hakkında basına sızan en ciddi iddialar 
İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan 
cunta yönetiminin ülkeden kaçan istihba-
rat şefi Hla Win’den gelmiştir. Win, ordu 
güçleri tarafından gözaltına alınan binler-
ce rahip ve göstericinin öldürüldüğünü ve 
cesetlerinin ormana atıldığını açıklamıştır. 
Win’in yaptığı açıklamalara göre yönetim 
kendisinden 2 tapınağa baskın düzenle-
mesini ve rahipleri kamyona bindirip or-
mana götürmesini istemiştir. Win kutsal 
olarak gördüğü rahiplerin öldürülmesine 
alet olamayacağı için ülkesini terk ettiğini 
ve yaşanan bu katliamı dünya basınına 
anlatma kararı aldığını ifade etmiştir. 
Binlerce göstericinin başta Rangon ken-
tindeki Insein Hapishanesi ve gözaltı 
merkezine çevrilen üniversitede tutuldu-
ğunu vurgulayan Win, hayatta olanların 
da ağır dayak ve işkenceye maruz kaldığı-
nı söylemiştir.  
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Ayaklanmanın kronolojisi: 

15 Ağustos: Cunta önceden haber 
vermeden dizel fiyatını iki kata, tüp gaz 
fiyatını ise beş kata çıkardı. 

23 Ağustos: 13 muhalif eylem yaptık-
ları için tutuklandı ve 20 yıla kadar hapis 
cezası ile yargılandı. 

28 Ağustos: İlk kez protesto eylemle-
rine rahipler de destek verdi. 

5 Eylül: Askerler eylemci rahiplere 
ateş açtı. 

11 Eylül: Rahipler cuntadan özür di-
lemesini istedi. 

16 Eylül: İki rahip tutuklandı. 

17 Eylül: Rahipler bundan böyle ge-
neraller ve yakınlarından sadaka kabul 
etmeyeceğini açıklayarak cuntayı küçük 
düşürücü bir karar aldı. 

21 Eylül: Rahipler Yangon'da yürü-
yüşe geçti. 

22 Eylül: Protestocular Aung San 
Suu Kyi'nin evinin önünden geçti. Nobel 
barış ödüllü Aung San rahiplerle birlikte 
dua etti. 

24 Eylül: 1988 yılında 3 bin kişinin 
öldüğü ayaklanmadan bu yana askerî 
yönetim en büyük protestonun hedefi 
oldu. 

 

Dış Aktörlerle İlişkiler 
Avrupa Birliği (AB) askerî cuntanın 

2007 yılı içerisinde demokrasi yanlısı ey-
lemlere yönelik sert tavrına karşılık Bur-

ma'ya yönelik ekonomik yaptırımları ge-
nişletmiştir.  

AB Dışişleri Bakanları Komi-
tesi’nden yapılan açıklamalarda "Burma'-
daki rejime yönelik doğrudan baskıyı 
artırmanın gerekli olduğu" ifade edilmiş-
tir. Açıklamaya göre birlik üyesi ülkeler 
kereste, mineral ve değerli metallerin 
Burma'dan ithalatını gerçekleştirmeyecek 
ve ülkede bu alanlarda yatırım yapmaya-
caktır. AB, halen Burma'ya yönelik silah 
ambargosu ve Burmalı yetkililer için seya-
hat yasağı uygulamakta ve bu ülkenin 
AB'de bulunan malvarlıklarını dondur-
muş durumdadır. Açıklamada yaptırımla-
rın "Burma halkına değil siyasi sorumlula-
ra yönelik sonuçlar doğuracak şekilde 
planlandığı" belirtilmiştir. Bununla birlik-
te AB, Burma'dan yapılan petrol ve do-
ğalgaz ithalatına yönelik bir kısıtlamadan 
ve şirketlerin bu sektörlerde yatırım yap-
masını engellemekten geri durmuştur.  

 

Müslümanlara Yönelik İhlaller 
BM insan hakları uzmanları 

Myanmar Hükümetini, Arakan eyaletin-
deki Müslümanlara karşı uygulanan ay-
rımcılığı durdurmaya çağırmıştır. Dikta-
törlükle yönetilen ve tarihinde ilk kez bu 
yıl içerisinde yabancı basını topraklarına 
kabul eden Burma'da Müslümanlar va-
tandaş sayılmamaktadır. Müslümanların 
hiçbir sosyal hakkı ve güvencesi yoktur. 
Uzmanlar bu durumun Müslümanların 
bütün sivil, siyasî, ekonomik, sosyal ve 
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kültürel haklarını kısıtlamak anlamına 
geldiğini ve haksız eylemlerde bulunula-
rak resmen ayrımcılık yapıldığını ifade 
etmektedir. 

Özgürlük hareketlerinde ciddi kısıt-
lamaların çeşitli örnekleri olduğu gözlen-
mekte; zorunlu ve keyfî vergi uygu-
lamaları, topraklara el koyma ve zorunlu 
tahliyeler, sınırlı tıbbî yardım, yemek ve 
yetersiz iskân olanakları, evlilik kısıtlama-
ları ve zorunlu işçilik gibi pek çok sorun 
göze çarpmaktadır. 

BM uzmanları Burma yönetiminden 
Arakan eyaletindeki Müslüman azınlığa 
karşı yapılan ayrımcılığı derhal giderecek 
acil önlemler almaları talebinde bulun-
muştur. Uzmanlar, gelecekte Müslüman-
lara karşı buna benzer bölücü eylemlerin 
tekrar etmemesi noktasında güvence ve-
rilmesini istemektedir. 

Çoğunluk olarak Budistlerin yaşadığı 
şehirde dini özgürlüğün garanti altında 
olduğu iddia edilmesine rağmen Müslü-
man azınlık dini ayrımcılığa maruz kal-
makta, Hristiyan ve Müslüman nüfus 
uzun süredir bu şikayetlerini dile getirme-
sine rağmen yönetimin gerekli adımları 
atması sağlanamamaktadır. Burma'da 
Müslüman liderlerin tahminlerine göre 
nüfusun yaklaşık yüzde 20'si Müslü-
man’dır. 

 

İfade Özgürlüğü, Medya ve Muhalefet 
Burma 2007 yılı içerisinde tarihinde 

ilk kez yabancı basını topraklarına kabul 
etmiştir. Bununla birlikte askerî yönetim, 

özellikle isyanın olduğu aylarda internet 
erişimini engellemiş,  propaganda faaliyet-
lerini de artırmıştır. Myanmar’ın Yeni 
Işığı adlı devlet gazetesi gösterilerin bastı-
rılmasını eleştiren yabancıları “yalancı-
lıkla” suçlamıştır. Propagandalara örnek 
teşkil eden bir başka uygulamada Hükü-
met, asker ailelerine günde 2 saat devlet 
televizyonu izleme zorunluluğu getirdiği-
ni bildirmiştir.  

Uluslararası Sınır Tanımayan Gaze-
teciler (RSF) örgütü ve Myanmar Medya 
Derneği, Myanmar’da askerî cuntaya 
karşı aylarca süren eylemleri izleyen çok 
sayıda gazetecinin şiddet, sansür ve pro-
pagandayla karşı karşıya kalmasını kına-
mıştır. 18 Eylül'de Myanmar polisi, Ran-
goon'da rahip eylemlerini izleyen 
Myanmarlı gazetecilerden üçünü gözal-
tına almış ve sorguya çekmiştir. Japon 
Asahi TV ve Kyoto Haber Ajansı ile 
Myanmar'da yayımlanan The Voice 
Journal dergisi muhabirlerinin fotoğraf 
makinelerine el koyan polis, sadece Asahi 
TV'ye ait makineyi hafıza kartına el koya-
rak iade etmiştir. 

11 Eylül'de ise, AFP Ajansı muha-
biri Hla Hla Htay ve serbest gazeteci 
May Thingyan Hein'ın cep telefonlarına 
ait hat kesilmiş, AFP yönetimi telefon 
hatlarının düzeltilmesi için girişimde bu-
lunmuştur. Son bir ayda buna benzer 
haber verme hakkına yönelik 24 ciddi 
ihlal tespit ettiklerini bildiren RSF ve 
Myanmar Medya Derneği bu ihlallerden 
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polis, asker, cuntayı destekleyen USDA 
milisleri ve sansür makamlarının sorumlu 
olduğunu açıklamıştır.  

Bağımsız haber kaynaklarına ulaşma-
nın zorluğu sebebiyle Myanmarlılar ülke-
leriyle ilgili gelişmeleri RFA, VOA ve 
BBC gibi uluslararası radyolardan takip 
etmektedir. Propaganda malzemesi olarak 
kullanılan medyada eylemciler "yabancıla-
rın hizmetinde olan Demokrasi için Ulu-
sal Birlik (NLD-National League for 
Democracy)’e bağlı ajitatörler" olarak 
yansıtılmaktadır. Cuntanın desteklediği 
yayın kuruluşları yabancı basını karışıklık 
yaratmakla suçlamaktadır.  

Burma’dan gelen haberlere göre San-
sür Bürosu (Devletin kurduğu medyayı 
kontrolden sorumlu yan kuruluş), eylem-
leri bağımsız şekilde işleyen haberlere 
sistemli şekilde yasak koymakta, kamu 
medyasına hükümet yanlısı ve "iç ve dış 
düşman" karşıtı haberlere yer vermesi için 
baskı yapmaktadır. 

Myanmar'da eylemlerin başladığı 
Ağustos ortasından bu yana hiçbir yabancı 
gazeteciye vize verilmemiştir. Çin Haber 
Ajansı Xinhuan eylemlerle ilgili olarak, 
bir ayda sadece üç haber geçebilmiştir. 
Ayrıca 50 kadar muhalifin cep telefonları, 
yabancı gazetecilerle temas kurmalarına 
engel olmak için kesilmiştir. 
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Asya’da Batı sömürgelerinden ba-

ğımsızlığını kazanan ilk devlet olan Fili-
pinler, Büyük Okyanus’ta 7100 dolayında 
ada ve adacıktan oluşmaktadır. 1898’de 
İspanyol-Amerikan Savaşı sonucu 
ABD’ye devredilen, fakat Amerikan yöne-
timinde fazla kalmayan Filipinler; 1934 
yılında kabul edilen bir kanunla 10 yıl 
içinde tamamen bağımsızlığını ilan etti. 
II. Dünya Savaşı sırasında Japon işgaline 
uğradı ve 1946 yılında bu işgalin sona 
ermesiyle Filipinler Cumhuriyeti resmen 
kuruldu. 1972’ye kadar sakin bir dönem 
geçiren Filipinler’de, 1972’de Başkan 
Ferdinand Marcos sıkıyönetim ilan ede-
rek anayasayı iptal etti. Ardından yeni 
hazırlanan 1973 anayasası ile Marcos 
geniş yetkilere sahip oldu. Fakat daha 

sonra 1986 seçimlerine hile karıştırdığı ve 
devrim hazırlığında olduğu iddia edilerek 
sürgüne gönderildi. 

20 yıl içinde halk isyanları sonucu 2 
başkanın devrildiği ve birçok darbe giri-
şiminin yaşandığı Filipinler’de diktatörlük 
kültürü değişmemiştir. Başa geçen hü-
kümetler yolsuzluk ve rüşvet suçlarına 
karşı bir önlem almadığı gibi, bu suçların 
artarak devam etmesine sebep olmuş, 
bunun neticesinde halk isyanları ve darbe 
girişimleri yaşanmıştır. Muhalefete söz 
hakkının tanınmadığı Filipinlerde 2007 
yılında özellikle yurttaşlık ve politik hak-
larda gözlenen ihlaller, yargısız-infazlar, 
kaybolmalar, işkence, halkın temel de-
mokratik haklarına yönelik ihlaller ve 
basına getirilen yasaklar vb. ihlaller yaşan-
mıştır. 

 

Yasadışı Tutuklama,  
Gözaltı  ve Kayıplar 
Bu yıl yaşanan birçok keyfi gözaltı, 

alıkoyma  ve yasadışı tutuklama Asya 
İnsan Hakları Komisyonu (AİHK) tara-
fından kınanmış ve kayıt altına alınmıştır. 
Filipinler için bu başlık altında sıralanabi-
lecek hak ihlallerinin yapısal sorunlardan 
kaynaklandığı ve uzun süredir bu konuda 
herhangi bir ilerleme kaydedilmediği 
gözlenmektedir. Hukuk sisteminde mev-
cut problemler ülkede yaşanan temel hak 
ihlallerine zemin hazırlamaktadır.  



 

2007 Dünya İnsan Hakları Raporu  185 

Geçen yıl Şubat ayında hiçbir delil ol-
madan sadece şüphe üzerine tutuklanan 9 
kişiden ikisi Mayıs ayında serbest bırakıl-
mış, 7 kişi ise ancak bu yıl Ocak ayında 
suçsuz olduklarını ispatlamıştır. Kendile-
rine kötü muamele edildiğini, polisin ve 
askerlerin kendilerine zor kullandığını ve 
işkenceye maruz kaldıklarını belirten 
mahkumlar, resmî görevlilerden şikayetçi 
olduklarını dile getirmiştir.276  

Sıradan hadiseler haline gelen orta-
dan kaybolmalar bu yıl da devam etmiştir. 
Bu sene yaşanan bir olayda, Families of 
Victims of Involuntary Disappearance 
(FIND) (Ortadan Kaybolan Mağdurla-
rın Aileleri), 2 gencin 30 kadar üniformalı 
asker tarafından götürüldüğünü Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu’na bildirmiş ve 
kaçırılan kişilerin kamyona zorla bindiril-
diğini ve bir daha haber alınamadığını 
ifade etmiştir. Kişiler son olarak askerî bir 
kampta görülmüş, askerî yetkililere konu 
ile ilgili sorulan sorular karşılıksız kalmış, 
bunun üzerine aileler adaletin yerini bul-
ması ve suçluların cezalandırılması için 
kampanya başlatmıştır .277 

 

Temel Demokratik Haklara  
Yönelik İhlaller 
İnsan hakları savunucularının tehdit 

edildiği ülkede hak mücadelesine girişme-
                                                 
276  http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/ 

2007/2156/ 
277  http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/ 

2007/2171/ 

nin  bedeli insan hayatı olabilmektedir. 
Toprak reformu isteyen bir çiftçinin öldü-
rülmesi 278 , Zamboanga del Sur'da çiftçi 
liderlerinin kaçırılması ve kaybolması279,  
başka bir bölgede bir çiftçinin ailesinin 
gözleri önünde katledilmesi280  bu gerçe-
ğin bu sene yaşanan en bariz göstergele-
rindendir. Ülkede insanların en temel 
hakkı olan yaşama hakkı hiçe sayılmakta, 
yetkililer kendilerinden haber alınamayan 
insanların ardından gereken soruşturmayı 
yürütmemekte, yönetim haklarını arayan 
insanların can güvenliğini sağlayamamak-
ta ve bazı durumlarda bu insanlar için 
tehdit unsuru hükümet ve güvenlik güçle-
ri olmaktadır. 

 
Asker-Muhalefet-Hükümet  
Çatışmalarında Sivillere Yönelik  
İhlaller 
Halkın güvenliğinin tam olarak sağ-

lanamadığı ülkede, asker ve hükümet 
arasındaki anlaşmazlıklar sokağa çıkma 
yasağıyla sonuçlanmaktadır. Devlet Baş-
kanı Gloria Arroyo'nun istifasını isteyen 
isyancı askerlerin bir oteli işgal etmesi 
üzerine düzenlenen operasyonlarda birçok 
sivilin de gözaltına alındığı kaydedilmiş-

                                                 
278  http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/ 

2007/2215/ 
279  http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/ 

2007/2538/ 
280  http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/ 

2007/2636/ 
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tir. 281  Gözaltına alınan sivillerin ortadan 
kaybolmaları sonucu hiçbir bilgiye ulaşıla-
mamıştır. AFP muhabirine göre  bu ope-
rasyonlarda sadece siviller değil onlarca 
gazeteci de gözaltına alınmıştır.  

UNICEF’in hazırladığı rapora göre 
Filipinler Askeri Güçleri’nin (FAG) dev-
rimci güçlere karşı düzenlediği operas-
yonlar sırasında çocuklar ve kadınlar şid-
dete maruz kalmakta, operasyonlarda sivil 
kayıplar yaşanmakta ve sivil halk insanlık 
dışı muamelelere maruz kalmaktadır.282 

 

Basın Özgürlüğüne Yönelik İhlaller 
Filipinler’de yönetim hakkında eleşti-

rel haberler yayınlayan gazetelere yönelik 
baskı(n)lar, radyo istasyonları ve televiz-
yon kanallarının önüne asker konuş-
landırma vb. sindirme operasyonlarından 
kaynaklanan rahatsızlıklar artmaktadır. 
Merkezi New York’ta bulunan Gazeteci-
leri Koruma Komitesi (CPJ), Devlet Baş-
kanı Arroyo’nun basına uyguladığı baskı-
ları ve kısıtlamaları kınayan bir açıklama 
yapmıştır. 283  Komitenin tüm dünyada 
ifade özgürlüğünü değerlendiren yıllık 
raporunda, 2007 yılının görevi başında 

                                                 
281  http://www.cnnturk.com/DUNYA/ ha-

ber_detay.asp?PID=319&haberID=408
025 

282  http://www.philippinerevolution.net/cgi-
bin/statements/releases.pl?refer=kr;date=
071206;language=eng 

283  http://www.dusuncegundem.com/sayi-
17/guney-asya-filipinler-nasil-istikrara-
kavusacak.html 

öldürülen gazeteci sayısının son on yıldaki 
en yüksek rakama ulaştığı yıl olduğu ifade 
edilmektedir. Filipinler bu raporda yer 
alan ülkeler listesinde ilk sıradadır. 284 
Gazeteci cinayetlerinin ardından faillerin 
bulunamaması ve soruşturmalara gereken 
ehemmiyetin verilmemesi, suçların ve 
suçluların artmasına neden olan önemli 
faktörlerdendir. 

 

 

                                                 
284  http://www.ntvmsnbc.com/news/430103. 

asp 
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SRİ LANKA  

 
 
 

 
 
 

Sri Lanka, resmî adıyla Sri Lanka 
Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Hint 
Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir. 
21 milyon nüfusa sahip ülkenin % 12,5’ini 
Tamil halk oluşturmaktadır. Tamil Kap-
lanları ismiyle bilinen Eelam’ın Özgürlük 
Kaplanları (LTTE) ve hükümet güçleri 
arasında gerçekleşen iç savaş 1983 yılın-
dan beri sürmektedir. Tamil Kaplanları, 
adanın kuzeyinde ve doğusunda Tamil 
Eelam adında bağımsız bir devlet kurmak 
için mücadele etmektedir. 2002 yılında 
yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen böl-
gede şiddetin önü kesilememektedir. 2007 
yılında devam eden çatışma ortamında 
adam kaçırma, öldürme, işkence, gözal-
tında kayıplar, çocukların silahlı çatışma-
larda kullanılması ve keyfi tutuklamalar 
gibi insan hakları ihlallerinin devam ettiği 
gözlenmiştir. 

İşkence- Keyfi Tutuklama 
Sri Lanka’da polis görevini kötüye 

kullanmakta, masum siviller keyfî gözaltı 
ve işkence vb. hukuk dışı uygulamalara 
maruz kalmaktadır. Şubat ayında polisin 
acımasız saldırısına uğrayan   A. 
Dushmantha Silva (29)  polis müdürlüğü 
dahil birçok yetkili makama keyfî olarak 
tutuklandığını ve nezaret altındayken 
işkence gördüğünü bildirmiştir. Fakat 
şikayet üzerine polisler hakkında hiçbir 
soruşturma açılmamıştır.285  

Delil eksikliği ve mahkemelerin sü-
rekli ertelenmesi sebebiyle 3 yıl hapiste 
yatan Udayanga Perera bu süre zarfında 
direklere bağlanarak işkence gördüğünü 
bildirmiştir. Bu olayda da resmî makamla-
rın mağdurlara yönelik tutumu değişme-
miş, polisler hakkında hiçbir işlem başla-
tılmamıştır.286  

Zaman zaman Tamiller ve hükümet 
güçleri arasında kalan halk, gerillalara 
yardım ettikleri iddiasıyla da tutuklanabil-
mektedir. Güvenilir bir devlet sisteminin 
bulunmaması ve adaletin sağlanamaması,  
masum insanların hayatlarına mal olmaya 
devam etmektedir. 

 

Adam Kaçırma-Öldürme  
Asya İnsan Hakları Komisyonu 

(AİHK) raporuna göre Sri Lanka’da her 
beş saatte bir, bir insan ortadan kaybol-

                                                 
285  http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/ 

2007/2211/ 
286  http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/ 

2007/2219/ 
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maktadır. 287  Bazı durumlarda ortadan 
kaybolan insanların cesedi bulunmakta, 
bazılarında ise birileri tarafından kaçırıl-
dığı öğrenilmektedir. Geçen yıldan bu 
yana devam eden kaçırma olaylarının araş-
tırılmaması ve gerekli hukukî sürecin 
işletilmemesi sebebiyle bu insanlık dışı 
olayları işleyen kişiler bulunamamaktadır. 
Hükümetin bu suçları işleyen failleri dur-
durmadaki başarısızlığı, ortadan kaybol-
ma olaylarının sıradan hadiseler haline 
gelmesine neden olmaktadır. Her ay kay-
bolanların listesini yayınlayan AİHK bu 
soruna acil çözüm bulunulmasını talep 
etmektedir. 

 

Çocuklara Yönelik İhlaller 
LTTE’nin bağımsız bir Hindu dev-

leti kurma mücadelesinden etkilenen 
mağdurların başında Tamilli çocuklar gel-
mektedir. Tamil gerillaları, uluslararası 
hukuk tarafından yasaklanmış olmasına 
rağmen 18 yaşının altındaki çocukları 
kimi zaman gönüllü olarak, kimi zaman 
zorla saflarına katmaktadır. Tsunami’de 
700 ile 2000 arasındaki askerini kaybeden 
Tamil Kaplanları (LTTE), kayıplarını 
telafi etmek için evlerini ve ailelerini kay-
beden çocukları asker kamplarına gö-
türmektedir. LTTE kampından kaçan 16 
yaşında bir çocuk, kaçtığı yerde LTTE 
tarafından kaçırılmış üç kız çocuğun daha 
bulunduğunu bildirmiştir. %40’ını kız 
çocukların oluşturduğu kamplarda, çocuk 

                                                 
287  http://www.ahrchk.net/statements/ 

mainfile.php/2006statements/912/ 

askerler ağır askeri eğitimden geçiril-
mekte, ardından çatışmalara sürüklen-
mekte ve bazen canlı bomba olarak kulla-
nılmaktadır.288 

 
Gerillalar ve Hükümet  
Arasındaki Çatışmalar 
 İç savaşın ülke içi atmosferi kaos or-

tamına çevirdiği birçok ülkede olduğu 
gibi, Sri Lanka’da da çatışmalardan en 
çok etkilenen siviller olmaktadır. Kimileri 
savaş ortamından kaçmak için ülkesini 
terk edip mülteci konumuna düşerken, 
kimileri can verme pahasına da olsa yurt-
larında kalmayı tercih etmektedir. Tamil 
Kaplanları’na bağlı askerler, sivilleri hedef 
almaya devam etmektedir. Bu olayların 
yanı sıra güvenlik gerekçesiyle hükümet, 
başkentte yaşayan yaklaşık 400 Tamil’i 
ülkenin kuzey ve doğusuna gitmeye zorla-
mıştır. Hükümet bu şahısların bombalı 
saldırı planlayan isyancı Tamil Kaplanları 
örgütüyle bağlantıları olduğundan şüphe-
lenildiğini belirtmiş, ancak bu iddiaları 
doğrulayacak hiçbir kanıt göstermemiştir. 
Hükümetin, mevcut çatışma ortamına ve 
Tamillerin düzenlediği eylemlere karşı 
sergilediği tutum , halkın durumunu daha 
da kötüleştirmektedir.289 
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289  http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/ 
2007/08/070806_srilanka.shtml 

 



 

2007 Dünya İnsan Hakları Raporu  189 

 
 
 

 
  
 
ÇİN 

 
 
 

 
 
 

Çin, 20. yüzyılın başında cumhuriyet 
yönetimine geçmiş, 1949 yılında ise 
Komünist Parti ve Mao Zedong öncülü-
ğünde Çin Halk Cumhuriyeti ilan edil-
miştir. Dünyanın en kalabalık nüfusuna 
sahip olan Çin’in %92'sini Han ulusu 
olarak bilinen etnik Çinliler oluştur-
maktadır. Bunun dışında hükümet tara-
fından tanınan 55 etnik grup vardır. Çin 
insan hakları ihlalleri sıralamasında ilk 
sıralarda yer almaktadır. Bu yıl 2008 
Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan ülkenin 
bu vesile ile insan hakları sicilini bir mik-
tar düzelteceği beklentisi hasıl olmuş an-
cak bu beklenti 2007 yılı içerisinde ger-
çekleşmemiştir. Her yıl yüzlerce kişinin 
idam edilmesi ve işkencenin önlenememe-
si, basına karşı işlenen ve daha özelde 
internette bilgi erişimini kısıtlayan ihlaller, 
uygulanmaya devam eden tek çocuk poli-

tikasından kaynaklanan ihlaller ile dini ve 
etnik azınlıklara yönelik ihlaller bu yıl da 
devam etmiştir. 

 
Basın- Yayın ve İfade Özgürlüğü 
Çin basın-yayını ülke yönetimince 

denetlenmektedir. Komünist Parti hala 
iktidar odakları üzerindeki tekelini ve 
bireyler üzerindeki sıkı denetimini sür-
dürmektedir. Yetkililer, muhalif hareket-
leri vakit kaybetmeden bastırmakta, mu-
halifler çalışma kamplarına ya da sürgüne 
gönderilmektedir.  

Pekin yönetimi yabancı haber kay-
naklarının yayınlarını sansürleyerek ve 
istemediği internet sitelerinin girişini blo-
ke ederek bilgi erişimini denetlemeye 
çalışmaktadır. Yahoo adlı sitenin gizli 
bilgileri ve kendi üzerinden gerçekleşen 
birtakım iletişim bilgilerini Çin hükümeti 
ile paylaşımı neticesinde birçok gazeteci, 
yazar ve muhalif tutuklanmıştır.  

Çin hükümetiyle işbirliği içinde çalı-
şan Yahoo ve Google adlı sitelerin arama 
listelerinden hükümetin sakıncalı bulduğu 
internet siteleri çıkarılmakta, ayrıca muha-
lif internet siteleri engellenmektedir. Kişi-
sel gizliliğin ve ifade özgürlüğünün ihlal 
edildiği ülkede bu sene gazeteci Shi Tao, 
hükümeti eleştiren e-postalar göndermek 
ve yorumlar yayınlamak sebebiyle 10 yıl 
hapse mahkûm edilmiştir. 290  Merkezi 
Pekin'de bulunan Çin Yabancı Muhabir-
ler Derneği, bu yıl düzenlenecek olimpi-
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yat oyunları sebebiyle medyaya getirilen 
sınırlamaların kaldırılmasına rağmen ya-
bancı basın mensuplarının engelleme ve 
kötü muameleye maruz kaldığını açıkla-
mıştır.291 

 

Ölüm Cezası ve İşkence 
Çin’de ölüm cezası ile ilgili rakamlar 

dünyadaki diğer bütün ülkelerin topla-
mından daha fazladır. Ölüm cezası verilen 
veya infazı gerçekleşen insan sayısı hak-
kında kesin bir sayı vermek oldukça zor-
dur. Ölüm cezasının çoğunlukla keyfî 
olarak uygulandığı gerçeğine son dönem-
de resmi bir doğrulama gelmiştir, zira 
ülkenin farklı bölgelerindeki mahkemeler 
ölüm cezaları için farklı kriterler uygula-
maktadır.292 

Adlî yargı sürecindeki şeffaf olmayan 
uygulamalar, hükümetin işkenceyi muha-
liflerine karşı bir politika aracı olarak 
kullanmasına neden olmaktadır. Ailelerin 
ve avukatların ölüm cezası alanlarla gö-
rüşmeleri ya da durumları hakkında bilgi 
sahibi olmaları engellenmektedir. 
Çin'in, bazı mahkumları, yargı önüne 
çıkarmaksızın dört yıla kadar gözaltında 
tutması, ihlallerin boyutunu göstermesi 
açısından ilginç bir örnektir. 

                                                 
291  http://www.dunyabulteni.net/news_detail. 
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Tek Çocuk Politikası 
Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 

40 yıldır uygulanan tek çocuk politikası, 
nüfus dengesizliği oluşturmakla birlikte 
ikinci çocuğa sahip olanların cezalandı-
rılmasına da sebep olmaktadır. 2007 yı-
lında tek çocuk politikasını ihlal eden 500 
kişinin Kominist Partisi’ndeki üyeliğine 
son verilmiştir. Verilen cezalar eyaletten 
eyalete değişirken Hubei eyaletindeki 
kurala göre kanunu ihlal edenler 3 yıl 
süreliğine hükümette görev yapamamakta, 
devlet görevine yeniden seçilememekte ya 
da siyasî danışman olamamaktadır. Bu-
nunla birlikte para cezasını ödeyemeyecek 
olan aileler, bebek altı aylık dahî olsa be-
beklerini aldırmak zorunda kalmaktadır. 
Tek çocuk politikasına bağlı olarak birçok 
aile doğum öncesi kontrolle kız çocukları-
nı aldırmakta ve bu da erkek çocukların 
çoğalmasına yol açmaktadır. En son yapı-
lan araştırmada erkek nüfusun bayanlar-
dan 37 milyon daha fazla olduğu ve bu-
nun ileride ciddi sosyal problemlere yol 
açabileceği belirtilmiştir. 293 

 

İşçi Hakları 
Son yıllarda dünyanın en önemli eko-

nomik güçlerinden biri haline gelen 
Çin’de milyonlarca işçinin ülkenin fabrika 
ve atölyelerinde kötü muameleye maruz 
kaldığı, maaşlarının insanî yaşam standar-
dına göre çok az olduğu veya hiç ödenme-
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diği gözlenmektedir. Uluslararası sendi-
kaların oluşturduğu bir grup, olimpiyatlar 
için malzeme üreten fabrikalarda işçilerin 
haklarının ağır şekilde ihlal edildiğini 
söyleyerek Çin hükümetine tepki göster-
miştir. Rapora göre, asgarî ücretin yarısı 
kadar maaş ödenen işçiler, günde 15 saate 
kadar çalışmaya zorlanmakta, istifa etmeye 
kalktıklarında ise alacaklarından kesinti 
yapılmaktadır. 294  Çalışanların çalışma 
koşullarına dair mevcut haklarının ihlal 
edildiği Çin’in iç kesimlerindeki Shanxi 
eyaletinde, 31 işçinin 20 saat çalıştırılıp 
kendilerine para ödenmeden sadece ek-
mek ve suyla beslenerek çalıştıkları ortaya 
çıkmış, bu olay üzerine Çinli yetkililer 
işçilere güvence sağlayan yasayı çıkarmış-
tır. Asıl problem ise teoride var olan yasa-
ların uygulanmakta gecikmesi, yasaların 
uygulanması için gereken devlet takibinin 
mevcut olmayışıdır.   

 
Doğu Türkistan 
Doğu Türkistan yıllardır Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin baskıcı politikaları al-
tında yaşam mücadelesi vermektedir. 20 
yüzyıla dair aşağıdaki istatistikler Doğu 
Türkistan halkının yaşadığı zulmü gözler 
önüne sermektedir: 1949-1952 yılları 
arasında 2 milyon 800 bin, 1952-1957 
yılları arasında 3 milyon 509 bin, 1958-
1960 yılları arasında 6 milyon 700 bin, 
1961-1965 yılları arasında 13 milyon 300 
bin kişi, ya Çin ordusu tarafından öldü-
rülmüş ya da rejimin politikaları doğrultu-
                                                 
294  http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/ 

2007/06/070611_chinaolympics.shtml 

sunda oluşan kıtlık sonucu hayatlarını 
kaybetmiştir. 

Sayılar her ne kadar istatistiksel ola-
rak soğuk olsa da insanların maruz kaldığı 
ihlallerin acısı hala sıcak bir şekilde devam 
etmektedir. Keyfi tutuklamalar ve etnik 
asimilasyon politikaları ile günlük hayatı 
zorlaştıran Çin devleti, Doğu Türkistan 
halkının yaşam alanını daraltmaktadır. 
İnsanların dış dünyayla irtibat kurmakta 
kullanabileceği bütün araçların ve yolların 
önüne engel koyulmaktadır. İnsanlar bir 
köyden diğerine giderken yerel güvenlik 
kurumlarından belge istemek zorunda 
bırakılmakta, pasaportu olan Doğu Tür-
kistanlarının pasaportlarına el konul-
makta, pasaport müracaatında bulunanlar-
dan çok yüksek miktarda ücret talep edil-
mekte ve bu tür uygulamalar ile insanların 
seyahat özgürlüğü kısıtlanmaktadır.   

Doğu Türkistanlılar düşünce, ifade 
ve din hürriyeti alanlarında tamamıyla 
kuşatılmış durumdadır. Barışçı örgüt 
kurma, toplanma, siyasî haklar, kanun 
önünde eşitlik, azınlık hakları, eğitim 
hakkı, çalışma hakkı, mülkiyet hakkı, 
serbest seçimler, eşitlik, adalet, haysiyet ve 
itibarı koruma, göç ve iltica gibi haklar bu 
halk için söz konusu değildir. Doğu Tür-
kistan’da devlet memurlarının, işçilerin ve 
öğrencilerin ibadet yerlerine gitmeleri ve 
ibadetle meşgul olmaları yasaklanmıştır.295 
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Hindistan, Güney Asya'da; Pakistan, 

Çin, Nepal, Butan, Bangladeş ve Burma 
ile komşu olan, bölge ülkelerine nazaran 
coğrafî açıdan oldukça geniş bir ülkedir. 
Ülke olarak birlik ve bütünlük içinde 
olmamakla birlikte değişik ırk, kültür ve 
dinlerin bir arada yaşamaya çalıştığı mo-
zaik bir görüntü içindedir. Ülkenin ba-
ğımsızlığını kazanmasından bu yana ne-
redeyse 60 yıl geçmesine rağmen Hint 
toplumunun en aşağı tabakasında yer 
alanların hâlâ geniş çaplı ayrımcılığa ma-
ruz kaldıkları, bağımsızlığın ve teoride var 
olan demokrasinin, kast sistemini dönüş-
türmede etkisiz kaldığı gözlenmektedir. 
2007’de Hindistan’da yaşanan insan hak-
ları ihlalleri yolsuzluk ve rüşvet olayları, 
bazı eyaletlerde ortaya çıkan kıtlık karşı-

sında, hükümetin gereken önlemleri al-
maması ve başta doğu ve kuzey bölgele-
rinde olmak üzere çeşitli silahlı gruplarla 
hükümet arasında yaşanan çatışmalar, 
kadın ve çocuklara yönelik kötü muamele, 
şiddet olayları ve sınıflar arasındaki sosyal 
ve ekonomik eşitsizlik(adaletsizlik) olarak 
sınıflandırılabilir. 

 

Yolsuzluk ve Rüşvet Olayları 
Nüfusu itibariyle dünyanın en kala-

balık ikinci ülkesi olan Hindistan, uzun 
yıllar süren yabancı hakimiyeti ve ekono-
minin fiilen dışa kapalı olduğu dö-
nemlerden sonra uluslararası arenada 
gitgide güç kazanmış; ancak ekonomik ve 
siyasî gelişmelerin hak ihlallerine yol açan 
yerleşik sistemin düzelmesinde rolü çok 
düşük seviyede kalmıştır. Yolsuzluk ve 
rüşvet olayları sistemin bir parçası haline 
gelmekte ve halk tarafından olağan bir 
durum olarak karşılanmaktadır. Yapılan 
kamuoyu yoklamalarında halkın yüzde 
47'si yolsuzluğun Hindistan'ın yadsına-
maz bir gerçeği olduğunu belirtmiş, bu 
durumu "bugünün dünyasında ticaret 
yapmanın bedeli" olarak değerlendir-
miştir. Diğer taraftan ekonomik büyüme, 
gelir dağılımındaki adaletsizlik sebebiyle 
sosyal ve ekonomik yapıyı bozmakta, hal-
kın değişik katmanları arasında ayrılıklara 
sebep olmaktadır. 296  
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Kast Sistemi- Sosyal ve  
Ekonomik Ayrımcılık 
Ekonomik büyümenin gündemden 

düşmediği Hindistan’da nüfusun dörtte 
üçü açlık sınırında yaşamaktadır. Asya 
İnsan Hakları Komisyonu (AİHK) sene 
başında yaptığı bir açıklamada Utar, 
Pradesh ve Batı Bengal eyaletlerinde yaşa-
nan açlık ve yetersiz beslenme sonucu 
oluşan hastalıklara karşı yardım çağrısında 
bulunmuştur.297 Açlık problemi bazı köy-
lerde yerel dokuma sektörünün çökmesin-
den, bazı bölgelerde ise Dalitlilere (Kast 
sisteminin aşağı tabakasında yer alanlar) 
ve Müslümanlara karşı devam eden ay-
rımcılıktan kaynaklanmaktadır.298 Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu’nun raporunda 
insan hakları konusunda geçtiğimiz sene 
kayda değer bir ilerlemenin gözleneme-
diği, açlık sınırında yaşayan insanların 
ölümle karşı karşıya gelmeye devam ettiği 
belirtilmiştir. Hindistan nüfusunun yüzde 
77'si, yani yaklaşık 836 milyon kişi günde 
yarım dolardan az bir parayla geçinmek-
tedir. Hükümete bağlı “Organize Olma-
yan Sektörlerde İşletmeler Komisyo-
nu"nun hazırladığı raporda günde 20 
rupi'den (60 Ykr.) az bir parayla geçi-
nenlerin hiçbir işi ya da sosyal güvencesi 
olmayan kayıt dışı emek piyasasından 
kişiler olduğu belirtilmiştir. Hazırlanan 
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bir başka raporda ise bu kişilerin çoğu için 
çalışma koşullarının tam anlamıyla kına-
nacak durumda ve geçinme imkanlarının 
aşırı derecede düşük olduğu belirtilmiştir. 
Raporda, "sefalet koşullarında" çalışanla-
rın ve yaşayanların çoğunluğunu aşağı 
kasttan Hinduların, aşiret üyelerinin ve 
Müslümanların oluşturduğu, bunlar ara-
sındaki en dezavantajlı kimselerin ise 
kadınlar, göçmen işçiler ve çocuklar oldu-
ğu ifade edilmiştir. 

 

Çatışmalar 
Hindistan’ın çeşitli bölgelerinde ba-

ğımsızlık isteği veya başka nedenlerle 
silahlanmış gruplar bulunmaktadır. 2007 
yılında yaşanan bir çatışmada ülkenin 
kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde çoğu 
göçmen 30 kişi hayatını kaybetmiştir. 299 
Eyaletin  zengin doğal kaynaklarının sö-
mürüldüğü ve etnik ayrımcılığın yaşan-
dığı öne sürülen bölgede merkezî otorite-
nin eksikliği, çözümsüzlüğün bir sebebi 
olarak görülmektedir. 26 milyon kişinin 
yaşadığı Assam’da 1979 yılında başlayan 
çatışmalarda bugüne kadar 20 binden 
fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin 
edilmektedir. 

Ülkenin doğusundaki Çattisgarh 
eyaletinde, yoksulların haklarını savundu-
ğunu iddia eden gerillalarla polis arasında 
çıkan bir çatışmada, 49 kişi hayatını kay-
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betmiştir. Ülkenin doğusu ve güneyindeki 
28 eyaletten 13’ünde faaliyet gösteren 
gerillaların sayısının 10 ila 15 bin arasında 
olduğu tahmin edilmektedir. Son 2 yılda 
çıkan çatışmalarda 2 bine yakın kişi haya-
tını kaybetmiştir. 300  Pazar yeri, sinema, 
restoran, park vb. kalabalık yerler silahlı 
gruplar tarafından hedef alınmakta, polis-
le girilen çatışmalarda çoğu kez siviller 
hayatını kaybetmektedir. 

Kast sistemine dayalı ayrımcılığın ya-
nı sıra, Müslümanlara yönelik ayrımcılık 
ve saldırılar bu sene de devam etmiştir. 
Bu sene yayınlanan ve Mart 2002'de Batı 
Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 2500 
Müslüman'ın katlinden sorumlu olanları 
ifşa eden rapor, Müslümanlara yönelik 
şiddetin oldukça organize ve planlı oldu-
ğunu ortaya çıkarmıştır. 301  Bu yıl da 
Haydarabat kentinde Cuma namazı çıkışı 
bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş ve 
yine hayatını kaybeden siviller olmuş-
tur.302 

 
Keşmir 
76 yıldır Hindistan’a karşı özgürlük 

mücadelesinde bulunan Keşmir’de savaş 
hali devam etmektedir. Pakistan ile Hin-
distan arasında kalan bölgenin yarısı Hin-
distan tarafından işgal edilmiş durum-
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301  http://www.dunyabulteni.net/news_detail 

.php?id=29127 
302  http://www.haber7.com/haber.php?haber 

_id=241902 

dadır. Keşmir’in önemine dikkat çeken 
Keşmir Başbakanı Serdar Ahmet Atik 
Han yaptığı açıklamada bölgede barışı 
sağlamak için ellerinden geleni yaptıkları-
nı, Keşmir sorunu çözülmeden Hindistan 
ile Pakistan arasında barış sağlanamaya-
cağını belirtmiştir.303 

     
 Çocuklara Yönelik İhlaller 
Ülkeyi pençesi altına alan yoksulluk 

ve iç çatışmaların kurbanı ne yazık ki 
masum çocuklar olmaktadır. Hindis-
tan’da bir Amerikan giyim şirketi için 
fason üretim yapan tekstil atölyesinde ağır 
koşullarda köle gibi çalıştırılan 9 ila 16 
yaşlarındaki 14 çocuk, polis tarafından 
kurtarılmıştır. Çalıştıkları yerde yaşayan 
çocukların bazılarında sağlık problemleri 
teşhis edilmiştir. İşverenlerin bazı çocuk-
lara maaş vermediği ve çocukların yiyecek 
ve yatacak yer karşılığı çalıştırıldığı öğre-
nilmiştir. Kurtarılan çocukların mahke-
meye çıkarılacağı ve her birine tazminat 
ödenip ailelerine teslim edileceği belirtilir-
ken Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 
Hindistan'da halen, yaşları 5 ila 14 ara-
sında değişen 55 milyon çocuğun çalıştığı 
ve bu yaş gurubundaki çocukların ülkenin 
yıllık Gayri Safi Milli Hasılası'nın yüzde 
20'sini ürettiği belirlenmiştir.304 

                                                 
303  http://www.ihh.org.tr/Duenyadan-

Haberler Ayri.49+M5142de59fe8.0. 
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304  http://www.telegraph.co.uk/news/main. 
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Kadınlara Yönelik İhlaller 
Hindistan toplumunda kadına sosyal 

ve ekonomik haklar tanınmadığı gibi 
“çeyizin az olması”,  “kız çocuk doğur-
ması” vb haller geleneklere göre suç ola-
rak görülmekte ve kadınlar bu sebeplerle 
şiddete maruz kalmaktadır.305 Kız olduğu 
anlaşılan bebeklerin kürtaj yoluyla aldırıl-
ması çok sık rastlanılan bir uygulamadır. 
Hindistan’da bu sene düzenlenen bir 
konferansta uzmanlar, Asya kıtasında 163 
milyon kadın eksikliği olduğunu ve cins-
ler arası dengesizliğin arttığını ifade et-
miştir. Asya'da cinsler arası eşitsizliğin en 
fazla olduğu ülkelerin başında Çin gel-
mekte, ikinci sırada ise Hindistan yer 
almaktadır. Düzenlenen konferansa ko-
nuşmacı olarak katılan Hindistan Kadın 
ve Çocuklardan Sorumlu Bakan Yar-
dımcısı Renuka Chowdry’e göre kadınla-
rın karşı karşıya olduğu ayrımcılığın ve 
adaletsizliğin tek sebebi gelenekler değil-
dir; problem ekonomik ve sosyal boyutları 
ile birlikte ele alınmalıdır. Bakan Yardım-
cısı Chowdry’nin de ifade ettiği üzere 
kadınların yaptığı üretim ekonomik olarak 
tanınmadığı ve kadınlara sosyal olarak 
değer verilmediği takdirde kız olan be-
beklerin kürtaj yoluyla alınmasının önüne 
geçmek kolay olmayacaktır.306 
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DOĞU TİMOR  

 
 
 

 
 
 

 
Güneydoğu Asya'da Timor adasının 

doğusunda yer alan Doğu Timor, 1975’e 
kadar Portekiz sömürgesi olarak kalmış-
tır. 1975-1999 yılları arasında Endo-
nezya’nın işgaline ve katliamına maruz 
kalan Doğu Timor'da, bu süre içinde yüz 
binlerce kişi bağımsızlık yanlısı eylemler 
sırasında hayatını kaybetmiştir. 30 Ağus-
tos 1999 tarihinde yapılan referandum 
sonucunda halkın % 78,5’inin isteği ile 
ülkenin bağımsızlığı kabul edilmiş, fakat 
seçim sonuçları açıklandıktan sonra karı-
şıklıklar meydana gelmiştir. Endonezya 
askerleri ve Doğu Timor milisleri arasın-
da çatışmalar yaşanmış, ülke insanlık dışı 
katliamlara sahne olmuş ve binlerce kişi 
bu çatışmalarda hayatını kaybetmiştir. 
1999 yılında Endonezya’dan ayrılan Do-

ğu Timor, 2002 yılına kadar Birleşmiş 
Milletler denetiminde kalmış ve 20 Mayıs 
2002 tarihinde bağımsızlığını kazanmıştır. 
Bu tarihten sonra istikrarın yerleşmesinin 
beklendiği ülkede, geçen yıl yaşanan şid-
det olaylarından sonra siyasi gruplar ara-
sında çatışmalar çıkmış, siviller şiddete 
maruz kalmış ve halk yaşam için gerekli 
temel ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum 
bırakılmıştır. Bu ihlaller beraberinde mül-
teci sorununu da ortaya çıkarmıştır. 

 

Siyasi Şiddet 
Uluslararası toplumun desteği ile yıl-

lardır yaşanan katliamları durdurmak için 
kurulan Doğu Timor’da, görev süresi 
2005 yılında sona eren Birleşmiş Milletler 
barış gücü, yaşanan şiddet olayları yü-
zünden tekrar göreve çağrılmıştır. 5 yıl 
önce bağımsızlığını kazanan ülkede ilk 
defa yapılan seçimlerin öncesi ve sonra-
sında, çeteler ve siyasî parti mensupları 
arasındaki çatışmalar devam etmiştir. 
Çetelerin yolları kesmesi, saldırılar düzen-
lemesi, evleri ve hükümet binalarını ateşe 
vermesi insanların yaşam hakkı önündeki 
en büyük engel olmaya devam etmektedir. 
Ülkenin siyasi gruplara ayrılması ve her 
gurubun temsil hakkı bulunmaması seçim 
sonrası çatışmaları da beraberinde getir-
miştir.307 
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Mülteci Sorunu 
Birleşmiş Milletler, artan mülteci sa-

yısına sebep olarak yaşanılan çatışmaları 
göstermektedir. Doğu Timor’da çatışma-
lardan kaçan insanlar, ülkelerini terk et-
mek zorunda kalmaktadır.308 Diğer taraf-
tan mülteci kampına sığınan siviller bura-
da bile hayatını kaybedebilmektedir. Çete-
ler arası çıkan çatışmalara müdahale et-
mek isteyen Avustralyalı barış gücü aske-
ri, bir sivilin ölümüne sebep olmuştur. 
Kendini koruduğunu söyleyen askerin 
ifadesine karşılık mülteci sözcüsü olayın 
kamplardaki mültecilerin tutuklanmaya 
çalışıldığı sırada gerçekleştiğini söylemiş-
tir.309  

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 
Güney Doğu Asya’nın en yoksul ülkesi 
olan Doğu Timor’un ekonomisi giderek 
kötüleşmektedir. Bu zor şartlar altında 
çocuklara eğitim imkanı sağlanamadığı 
gibi çocukların şiddet olaylarına alet edil-
mesi büyük bir sorun teşkil etmektedir. 
Nüfusun %40’nın yoksulluk sınırı altında 
yaşadığı ülkede, sağlık hizmetleri de ye-
tersiz gelmekte ve çok az bebek hastalıkla-
ra karşı aşılanmaktadır.  

Doğu Timor’da bağımsızlığın kaza-
nılması, beraberinde güvenliği ve insan 

                                                 
308  http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story 

/2007/06/070619_refugee.shtml 
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haklarına riayet edilen siyasî ve sosyal bir 
yapıyı getirmemiştir. Bu durumun mü-
sebbipleri arasında bölge üzerinde siyasî 
menfaatleri olan dış ülkelerin de olduğu 
ifade edilmelidir. Yıllardır yaşanılan sö-
mürü ve zulme karşı atılması gereken 
adımlar sadece bölge ülkelerinin değil, 
aynı zamanda uluslararası siyasî yapıların 
da sorumluluğundadır.   
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AFGANİSTAN 

 
 
 

 
 
 

Afganistan Devleti, resmî adıyla Af-
ganistan İslam Cumhuriyeti, Afganların 
bölgedeki diğer topluluklar üzerinde üs-
tünlük sağlamaları ile 18. asırda kurul-
muştur. Batı ve doğu arasındaki yolların 
kesişme noktasında bulunan Afganistan, 
bir etnik grup ve kültürler mozaiğidir. Dil 
ve ırk birliği bulunmayan ülkede siyasî 
birlik de yoktur. Afganistan; kuzeyinde 
Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan 
ile; doğusunda Çin Türkistan’ı (Doğu 
Türkistan), Keşmir ve Pakistan ile; güne-
yinde Pakistan ve batısında İran ile kom-
şudur. Çok karışık bir etnik özellik göste-
ren Afganistan, esas itibari ile Afgan, 
Tacik ve Türklerden meydana gelmekte-
dir. Afganistan, sahip olduğu coğrafî 
konumdan dolayı tarih boyunca çeşitli 
milletlerin işgaline maruz kalmıştır.  

21. yüzyılda da ülkenin tarihi değiş-
memiş, 11 Eylül saldırılarından sonra 
Başkan Bush tarafından suçlu ilan edilen 
Usame Bin Ladin’i yakalamak ve Taliban 
yönetimini devirmek maksadıyla Amerika 
Birleşik Devletleri Afganistan’a asker 
göndermiştir. Şu an ülkenin güvenliği 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
kararı ile uluslararası askeri güç ISAF 
tarafından sağlanmaktadır.  

Afganistan’da işgalden bu yana süre-
gelen olayların günden güne daha büyük 
tehlike arz ettiği gözlenmiştir. Ülkedeki 
otorite boşluğu, istikrarsızlık ve hemen 
hemen her gün meydana gelen patlamalar 
ülkenin ne denli emniyetsiz olduğunu 
kanıtlamaktadır. 2001’den bu yana binler-
ce sivilin öldürüldüğü Afganistan’da, 
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 
basın toplantısında bu yıl yaklaşık 6 bin 
sivilin hayatını kaybettiği ve 2007’nin, son 
yıllarda Afganistan’da yaşanan en kanlı yıl 
olduğu açıklanmıştır.310 Açlık felaketinin 
hakim olduğu ülkede halk, Taliban yöne-
timini özlediğini ifade etmektedir. Geride 
kalan altı yılda şartların her gün daha da 
kötüye gitmesi, halk genelinde büyük 
rahatsızlık oluşturmaktadır. Yapılan rö-
portajlarda adaletin sağlanamadığı, suçlu-
ların serbest bırakıldığı, fakir insanlara zor 
kullanıldığı, fiyatların çok yüksek olduğu 
ve insanların artık hastalarını hastaneye 
kaldırmaya dahî güç yetiremediği belirtil-
mektedir. Yeni hükümetin eğitime önem 
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verdiği vurgulanırken,  saldırılarda haya-
tını kaybeden çocukların da öğrenci oldu-
ğu göz ardı edilememektedir. 

 
Savaşın Siviller Üzerindeki Etkisi 
Operasyonlarda sivil-asker ayrımı ya-

pılmamış ve savaş kurallarına gereken 
hassasiyet gösterilmemiştir. Yönetime 
tepkisini göstermek isteyen insanlara ateş 
açılmış ve hiçbir ayrım gözetilmeden in-
sanlar öldürülmüştür. Öyle ki, kukla lider 
olarak nitelendirilen Devlet Başkanı 
Karzai dahî sivil ölümlerine isyan etmek 
zorunda kalmıştır.311 

Bu yıl meydana gelen rehine krizle-
riyle birlikte mahkumların  insani olmayan 
şartlarda tutulması ve işkence dahil kötü 
muamele görmesi Afganistan’da sıradan 
bir gerçek haline gelmiştir. 

“Teröre karşı mücadele” kılıfı altında 
yapılan katliamlarda kadın, çocuk ve yaşlı 
denilmeden siviller katledilmiş, evler ya-
kılmış ve yerleşim yerleri tahrip edilmiştir. 
İnsanlar yaşadıkları yerleri terk etmek zo-
runda bırakılmıştır.  

 

Kadın Haklarına Yönelik İhlaller 
Afganistan’da halk, sosyal imkanlar-

dan yoksun, zor şartlarda baskı altında 
yaşamaktadır. Tüm bu olumsuzluklara 
şiddet ve zaman zaman yaşanan tecavüz 
olayları da eklenince ülkede kadınların 
yaşam koşulları diğer insanlara göre çok 

                                                 
311  http://www.yenisafak.com.tr/dunya/?t= 
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daha fazla zorlaşmaktadır. Kadınlar birta-
kım geleneklerin, üzerlerinde oluşturduğu 
baskıya dayanamamakta, kendilerini yaka-
rak intihar etme yoluna başvurmaktadır. 
Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komis-
yonu tarafından hazırlanan raporda; inti-
har girişiminden kurtulan kadınlarla gö-
rüşülüp neden kendilerini yakma yönte-
mini seçtikleri sorulduğunda, hap aldıkla-
rında ölmeyebileceklerini ancak yakma 
yönteminin yüzde yüz ölümle sonuçlandı-
ğını ifade ettikleri belirtilmiştir.  

Resmî istatistiklere göre ülkenin batı-
sında bulunan Herat'ta, geçen yıl 90 ka-
dın kendisini yakarak intihar girişimde 
bulunmuş ve bunların yüzde 70'inden 
fazlası hayatını kaybetmiştir. İnsan Hak-
ları Komisyonu’nun araştırma yaptığı 5 
eyaletten ikisinde bu vakalarda önemli 
artış olduğu tespit edilmiştir. Ferah'da iki 
yıl önce 15 kadın kendisini yakarken, bu 
rakam geçen yılın ilk yarısında 36'ya; 
Kandahar'da iki yıl önce bu türden 74 
olay olurken, geçen yılın ilk yarısında bu 
rakam 77'ye çıkmıştır. 

 
Uyuşturucu Problemi 
Uyuşturucu ile mücadele konusunda 

önlem alınması bakımından öncelikli ül-
keler arasında yer alan Afganistan'da bu 
durumun tamamen ortadan kalkmasının 
oldukça güç olduğu gözlenmektedir. Ül-
kedeki afyon ticareti, ulusal ekonominin 
en önemli kaynakları arasındadır. Demok-
rasi götürme iddiasıyla devrilen Taliban 
yönetiminin ardından artan haşhaş ekimi 
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ve milli gelirin %60’ının uyuşturucudan 
elde edilmesi nedeni ile Afganistan, 
“Narko-Devlet”/narkotik devlet olarak 
adlandırılmaya başlanmıştır.312 

Dünyadaki eroin tüketiminin yüzde 
92’sinin Afganistan’da yapılan üretimle 
karşılandığı ve ülkedeki haşhaş ekiminin 
işgalden bu yana 30 kat arttığı bilinmekte-
dir. BM Suç Örgütleri ve Uyuşturucuyla 
Mücadele Bürosu (ONUDC) tarafından 
hazırlanan 2007 raporunu Brüksel’de 
kamuoyuna açıklayan yetkililer, 2006 
yılında dünyada 6 bin 610 ton eroin tüke-
timi olduğunu, bunun 6 bin 100 tonunun 
Afganistan’dan geldiğini ifade etmiştir. 
BM raporunda eroin üretiminin Afganis-
tan dışındaki ülkelerde azaldığı, iki numa-
ralı üretici olan Burma’da yüzde 34 ora-
nında gerilediği ifade edilmiştir. 313  Ül-
kede uyuşturucu bağımlılık yaşının 9’a 
inmesi ve çocuklar arasında giderek yay-
gınlaşması da ülkenin geleceği açısından 
büyük bir problem teşkil etmektedir. 

 
Mülteci Krizi 
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 

(BMMYK), geçen yılın mülteciler için en 
kötü yıl olduğunu bildirmiştir. Mülteci 
krizinin Irak, Afganistan, Somali ve Su-
dan'ın Darfur bölgesindeki çatışmalar 
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yüzünden bu yıl daha da derinleştiği ifade 
edilmektedir. Irak ve Afganistanlı aileler 
daha güvenli bir hayata kavuşmaları umu-
duyla küçük çocuklarını insan kaçakçıla-
rına teslim etmektedir. Yaşları 6 ila 16 
arasında değişen savaş mağduru bu ço-
cukların sahte pasaportlarla TIR kasala-
rında veya trenle Britanya’ya kaçak yollar-
dan getirildikleri ortaya çıkarılmıştır. İn-
giltere’nin önde gelen yardım kuruluşla-
rından Save The Children, Britanya so-
kaklarında kaderine terk edilen Afganis-
tan, Irak ve Afrikalı çocukların, uyuşturu-
cu ve çocuk tacirlerinin kurbanı oldukla-
rını açıklamıştır. Save the Children, Irak, 
Afganistan ve Afrikalı ailelerin ço-
cuklarını, ülkenin her türlü tehlikeye açık 
kaotik atmosferinden kurtulmaları için 
insan kaçakçılarına yüklü miktarda para 
ödeyerek teslim ettiklerini vurgulamıştır.  

İngiliz İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz 
yıl yaklaşık 3 bin kimsesiz çocuğun ül-
keye yasadışı yollardan giriş yaptığını, 
yaşları 6 ila 17 arasında değişen toplam 6 
bin çocuk sığınmacıya yerel makamlar 
tarafından bakıldığını ve 18 yaşına gelen 
bu çocukların daha sonra sınır dışı edil-
diklerini açıklamıştır.314 
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PAKİSTAN 

 
 
 

 
 
 

 
Bir ülkenin insan hakları ihlalleri ra-

porunu yazabilmek için araştırılması ge-
reken ilk olgu, söz konusu ülkede huku-
kun mu yoksa anarşinin mi hakim oldu-
ğunu belirlemektir. Pakistan için 2007 yılı 
hukukun ve adaletin çiğnendiği, kaosun 
hüküm sürdüğü bir yıl olmuştur. 60 yıllık 
bağımsızlık tarihinin büyük bir kısmını 
ordunun tek yumruk yönetimi altında 
geçiren Pakistan’da, 2007 yılı ülkenin 
bağımsızlığından beri geçirdiği en kritik 
dönem olmuştur.   

Ülkenin Afganistan sınırındaki özerk 
aşiret bölgesi ve Belucistan’da meydana 
gelen çatışmalarda ölen onlarca insan 
yanında, insan hakları aktivistleri, avukat-
lar ve basın mensuplarının da içlerinde 

bulunduğu sayısız gözaltı vakası, devletin 
en üst düzey yargı organında yönetim 
eliyle yapılan kanunsuz değişiklikler, ana-
yasanın askıya alınması ve olağanüstü hal 
ilanı, seçimlere giden bir ülkede yeni yö-
netimin en güçlü adayının siyasî bir cina-
yete kurban gidişi Pakistan’ın 2007 fotoğ-
rafına bakıldığı zaman ilk göze çarpan 
olaylardır.  

 
Olağanüstü Hal İlanı ve  
Anayasanın Askıya Alınması 
Devlet Başkanı Parvez Müşerref, ül-

kede artan şiddet olaylarını bahane göste-
rerek 3 Kasım’da olağanüstü hal ilan et-
miş, mevcut duruma bir çözüm getireme-
diği gerekçesi ile de anayasayı askıya al-
mıştır. 1999 yılında ordunun ihtilali sonu-
cu devlet başkanlığı koltuğuna oturan 
Parvez Müşerref’in, Ekim ayında parla-
mento tarafından yeniden devlet başkanı 
seçilmesinin yasal olup olmadığına karar 
vermesi beklenen Yüksek Mahkeme, 
olağanüstü hal ilanından sonra işlevsiz 
hale getirilmiş ve kuşatılmıştır. Mahke-
menin ülkedeki aşırıcılara prim verdiğini 
iddia eden Parvez Müşerref, Mahkeme 
Başkanı İftikhar Çaudri ve diğer 8 yargıcı 
görevden almıştır. 

Militan eylemlerin başkent 
İslamabad'a bile sıçradığını belirten Mü-
şerref, "radikal dinciler hükümetin irade-
sini kendi ellerine alıyor ve daha kötüsü 
ılımlılara kendi eskimiş fikirlerini kabul 
ettirmeye çalışıyor" diyerek kararı savun-
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muştur. Olağanüstü hal kararı ile birlikte 
aynı zamanda özel televizyonların yayını 
durdurulmuş, cep ve kablolu telefon bağ-
lantıları kesilmiştir. Karaçi’de ülkenin en 
büyük medya grubuna ait Urdu dilinde 
yayımlanan “Avam” (Halk) gazetesinin 
basıldığı tesis mühürlenmiştir. Basın, 
yayın ve ifade özgürlüğüne vurulabilecek 
en büyük darbe olağanüstü hal ilanı ile 
yapılmıştır.  

Olağanüstü hal ilanından sonra pek 
çok avukat ve insan hakları savunucusu 
tutuklanmıştır. Pakistan İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı aynı zamanda Birleş-
miş Milletler raportörü Esma Cihangir, 
Lahor’daki evinde göz hapsine alınmıştır.  
Navaz Şerif ve İmran Khan gibi ülkenin 
ileri gelen pek çok siyasetçisi ve avukatı da 
aynı kaderi paylaşmıştır.  

2002 yılından bu yana pek çok kez 
üniformasını çıkarıp sivil bir siyasetçi 
olacağı yönünde söz veren ancak bunu 
tutmayan Parvez Müşerref’e, olağanüstü 
hal ilanından sonra oluşturulan yeni Yük-
sek Mahkeme, cumhurbaşkanlığı için 
yeniden aday olmasının yolunu açmıştır.  

Pakistan Halk Partisinin lideri ve 
aynı zamanda 1988 ve 1993’te iki dönem 
başbakanlık görevini yürüten Benazir 
Butto’nun seçimlerde aday olabilmek için 
ülkesine dönmesinin ardından patlak 
veren olaylarda yüzlerce kişi hayatını kay-
betmiştir. Ölüm tehditleri aldığı ve kendi-
sine daha önce suikast düzenlendiği halde 
ülkesine dönen Butto, 27 Aralık günü 

seçim propagandası için gittiği 
Ravalpindi’de öldürülmüştür.  

Suikast sonrası ülkede kaos artmış ve 
mezhep, parti ve etnik kaynaklı çatışmalar 
hız kazanmıştır. Suikastın ardından baş 
gösteren şiddet, kundaklama ve yağma-
lama eylemlerinde yüzlerce insan ölmüş, 
on milyonlarca dolar tutarında zarar mey-
dana gelmiştir. Sadece Afganistan sınırı 
yakınlarındaki Peşaver kenti civarında 
Kurban Bayramı günü bir camiye yapılan 
saldırıda yaklaşık 50 kişi ölmüş, 100 kişi 
yaralanmıştır. Eski İçişleri Bakanının da 
içinde bulunduğu yaklaşık bin kişilik 
kalabalığın içine giren intihar eylemcisi, 
içi demir bilye ve çivi dolu bombayı pat-
latmıştır.  

Çatışmalar sırasında birçok seçim 
merkezi de hasar görmüş, birçok seçmen 
kütüğü kaçırılmıştır. 8 Ocakta yapılması 
planlanan seçimler bu olayların ardından 
18 Şubat 2008 tarihine ertelenmiştir. Bazı 
bölgelerde polisin seçime katılacak partile-
rin propaganda yapmasına müsaade etme-
diği bir ortamda, yapılacak seçimin de-
mokratik olup olmayacağı ve halkın kendi 
sesini yükseltmesine fırsat verip vermeye-
ceği merak ve endişe kaynağıdır.  

Ülkeyi tek başına yönetmeye, anaya-
sayı değiştirmeye, adaletin belkemiğini 
kırarak hakim, avukat ve yargıçları hapse 
atmaya, orduyu ve polisi seçimlerde mu-
halif partilerin propagandalarını engelle-
mek için görevlendirmeye, medreselerde 
eğitim alan gençlerin üzerine bomba yağ-
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dırmaya kadar varan aşırı güç kullanımıy-
la Parvez Müşerref, bütün bu icraatlarıy-
la, bütün dünyayı savaş alanı gibi gören ve 
“terörü yok edip halkları özgürleştirece-
ğiz” diyerek yüz binlerce masum insanın 
ölümüne sebep olan anlayıştan bir farkı 
olmadığını açıkça göstermiştir.   

 

Afganistan Sınırı  
Hiçbir Afgan yönetiminin kabul et-

mediği Pakistan-Afganistan sınırındaki 
Pakistan’dan özerk Federal Yönetim Böl-
gesi’nde (FATA-Federally Administrated 
Tribal Region) El-Kaide veya Taliban 
mensubu gerillaların saklandığı iddia 
edilmektedir. Bölgede 2007 yılı boyunca 
çıkan çatışmalarda yüzlerce insan hayatını 
kaybetmiştir. Aşiretler arasında yaşanan 
çekişmeler de çatışma ortamına sebep 
teşkil eden faktörlerdendir. Bölgede Ame-
rikan CIA’inin terörist avına çıkmak için 
askerî operasyonlar düzenlemesine karşı 
çıkan Pakistan yönetimi, diğer taraftan 
her türlü istihbarat birimlerini ABD’nin 
hizmetine sunmuş durumdadır.  

Mayıs ayında başkent İslamabad’da 
bulunan ve yaklaşık 4 bin öğrencinin 
eğitim aldığı Lal Mescidi’nin 11 öğrenci-
sinin radikal hareketlerde bulundukları 
gerekçesiyle Pakistan istihbarat servisi 
tarafından gözaltına alınmaları kanlı olay-
lara sebebiyet vermiştir. Arkadaşlarının 
serbest bırakılmasını isteyen yüzlerce öğ-
renci 4 polis memurunu rehin almıştır. 
Ordunun aylar süren kuşatması sırasında 

çıkan çatışmalar sonucu 90 kadar öğrenci 
ve asker ölmüştür. Temmuz ayında öğ-
renciler silahlarını bırakmış ve teslim ol-
muşlardır. Ancak bu olay tüm ülkede 
huzursuzluğa sebep olmuş ve özellikle 
Afgan sınırındaki Peştun (FATA) bölge-
sinde çatışmaların, intihar saldırılarının ve 
bombalamaların artmasına sebep olmuş-
tur.  

İşgalci güçlerin Afganistan’dan çekil-
mesine kadar bölgenin gergin ortamının 
süreceği sanılmaktadır.   

Diğer taraftan ülkede bağımsız ola-
rak eğitim veren ve ABD tarafından terör 
yuvası oldukları iddia edilen medreseler 
tek çatı altında toplanmaya çalışılmakta-
dır. Medrese reformu olarak bilinen ve 
2005 yılında çıkartılan yasaya göre, ülkede 
faaliyet gösteren özerk eğitim kurumları 
ve medreselerin ulusal eğitim sistemine 
katılması ve ortak bir müfredata kavuştu-
rulması amaçlanmıştır. 2005 yılında başla-
tılan süreçte şu ana kadar 14.456 medrese 
kayıt yaptırmış bulunmaktadır. Özellikle 
ülkenin Afganistan’la olan sınır bölgesin-
de eğitim, medreseler yoluyla verilmekte-
dir. 
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1830 yılında başlayan Fransız işga-
line 5 Temmuz 1962’de bağımsızlığını 
kazanarak son veren Cezayir, o günden 
bu yana iç çalkantılarıyla uğraşmak zo-
runda kalmıştır. Ülkedeki iç çatışmaları 
anlamak için 12 Haziran 1990’daki ilk 
çok partili yerel seçimler ile 29 Aralık 
1991’deki ilk çok partili genel seçimlere 
dikkat etmek gerekmektedir. Yerel seçim-
lerde oyların %55’ini alan İslami Kurtuluş 
Cephesinin (FIS) aynı başarıyı 1 yıl son-
raki genel seçimlerin ilk turunda da gös-
termesi (Resmi kaynaklara göre tüm oyla-
rın % 55’ini, kendi kaynaklarına göre % 
80’inini almışlardı.) ülkedeki kimi kesim-
leri rahatsız etmiştir. (Bu kesimler arasın-
da Cezayir ordusu, Fransa ve bilumum 
Batı menşeli uluslararası şirketler ve bun-
ların yerel partnerlerini sayabiliriz.) Bu 

gelişmeler üzerine Cezayir ordusu seçim-
lerin ikinci turunun yapılmasına 5 gün 
kala, 16 Ocak 1992’de yaptığı darbe ile 
seçim sonuçlarını iptal etmiştir. FIS Ge-
nel Başkanı Prof. Abbasi Medeni başta 
olmak üzere ileri gelen FIS yöneticileri 
tutuklanmıştır. İlk tutuklama dalgasında 
sayı 6 bini bulmuştur. Bunların büyük 
kısmı çöllerde bulunan toplama kampla-
rına gönderilmiştir. Askerî cunta Mart 
ayında FIS’i tamamen kapattığını açıkla-
mış, bu tarihten itibaren örgütler yeraltına 
inmiş ve çatışmalar başlamıştır. 15 Nisan 
1999’a kadar çeşitli göstermelik hükümet-
lerin ardından yine göstermelik cum-
hurbaşkanlığı seçimleri yapılmıştır. Bu 
seçimlerde de cuntanın desteklediği Ab-
dülaziz Buteflika’nın kazanacağı önceden 
belli olduğundan diğer adaylar figüran 
olmak istemediklerini ilan ederek adaylık-
tan çekilmişler ve Buteflika tek aday ola-
rak girdiği seçimlerde cumhurbaş-
kanlığına seçilmiştir.  

Cezayir parlamentosunu 17 Mayıs 
2007 Perşembe günü yapılan seçimlere 
katılarak geçerli oy veren yüzde 20'lik 
seçmen kesimi belirlemiştir. 315  Seçim 
sonuçları Cezayir'deki siyasî tabloyu çok 
fazla değiştirmemiştir. Sonuçlar 
Buteflika'nın Devlet Başkanlığını ve 
Belhadim'in Başbakanlığı sürdürmesini 
garantilemiştir. İslami Kurtuluş Cephesi'-
nin önde gelen iki lideri Abbasi Medeni 

                                                 
315  http://www.dunyabulteni.net/news_detail 

.php?id=14740&uniq_id=1180290398 
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ve Ali Belhac, Ulusal Reform Hareketi 
liderliğinden uzaklaştırılan Abdullah 
Caballah ve sosyalist partiler seçimleri 
boykot çağrısında bulunmuştur. 

Sonuçların açıklandığı 18 Mayıs 
Cuma günü Cezayir güvenlik güçleri 
İslami Kurtuluş Cephesi'nin iki numaralı 
adamı ve etkili hatibi Ali Belhac'ı bir süre 
gözaltına almıştır. Belhac serbest bırakıl-
dıktan sonra basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, Cezayir'in boğucu bir siyasî 
kriz yaşadığını söyleyerek seçimlerin iptal 
edilmesi ve gerçekleştirilecek siyasî re-
formların ardından yeniden seçim yapıl-
ması çağrısında bulunmuştur. 

 

Kayıp Siviller 
1990’larda yaşanan tutuklamaların 

ardından kaybolan ve sayıları 7000’i bulan 
sivillerin durumu hala belirsizliğini koru-
maktadır. Kaybolan sivillerin ortak özel-
liği kaybolmadan önce güvenlik güçleri 
tarafından gözaltına alınmalarıdır. Ko-
nuyla ilgili iç ve dış baskılara dayanama-
yan Buteflika komisyon kurulmasını 2003 
yılında kabul etmiştir. Fakat yapılan çalış-
malar kamuoyunu tatmin edecek nitelikte 
değildir. Enformasyon ve Güvenlik Teş-
kilatı (DRS) liderleri Muhammed Medi-
ne ve İsmail Lamari hala görevlerinin 
başındadır. Bu kişiler 1992 yılında ger-
çekleşen olaylarda “ölüm makinesi” olarak 
isimlendirilen sistemin başındaki kişiler-
dir. Kimi askerî sorumlular kenara çekil-
miş olsa da ana politik liderler ve bir kısım 

güdümlü medya çalışanları hala görevleri-
nin başındadır. Eskisi gibi aktif olmasa da 
1992 yılında oluşturulan baskı odakları 
hala  manipulasyona, işkenceye, yok etme-
ye ve öldürmeye devam etmektedir. Sene 
içerisinde kayıp aileleri BM İnsan Hakla-
rı Komitesine toplu başvuru yapmıştır. 
Aileler komiteye 83 sayfalık bir dosya 
sunmuştur. Aile sözcülerinden Fatma 
Yous “Bu sefer bütün bilgileri sunduk ve 
bunları olaylarla destekledik, çünkü Ceza-
yir makamlarının verdikleri dosyalar hata-
larla dolu ve gerçekleri gizliyorlar" 316 
cümleleriyle yetkililerin manipulasyonuna 
dikkat çekmiştir. 

Ülkenin kuzeybatısındaki Tiaret 
kentinde inşaat işçiliği yapan Abdülmecit 
Tuati, Mart ortasından bu yana kayıptır. 
Ailesi resmî makamlar tarafından kaçırıl-
dığına inanmaktadır. Uluslararası Af 
Örgütü yaptığı açıklamada “kayboluşun” 
sorumlusunun Enformasyon ve Güvenlik 
teşkilatı (DRS) olduğunu duyurmuştur. 
Özellikle kayboluşun ardından bölgede 
onlarca tutuklama meydana gelmesi Ab-
dülmecit Tuati’nin işkence altında ve 
tecrit edilmiş halde olduğunun ispatı ola-
rak görülmektedir. Tutuklananların isim-
lerini işkence altında konuşturulan 
Tuati'nin verdiği düşünülmektedir.317 

                                                 
316  http://www.ech-

chorouk.com/english/modules.php?name=
News&file=article&sid=6967 

317  http://web.amnesty.org/library/index/ 
engmde280162006 
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Anayasanın 51 maddesine göre gö-
zaltı süresinin maksimum 12 gün olma-
sına rağmen DRS sıklıkla bu süreyi ihlal 
etmektedir. DRS tarafından gözaltına 
alınan kişiler hiçbir suçlama yöneltilmek-
sizin uzun süreler gözaltında tutulmakta 
ve işkence görmektedir. Gizli hapishane-
lerde işkence yapıldığına dair birçok dosya 
uluslararası sivil toplum kuruluşlarının 
elinde mevcuttur. 

 

Düşünce Suçluları-İfade Özgürlüğü 
Relizane de la Ligue Algérienne pour 

la Défense des Droits de l'Homme 
(LADDH) adlı sivil toplum örgütü 
aktivisti Muhammed Smain karalama ve 
iftira suçlarından iki ay hapis cezası, 5.000 
ve 10.000 dinar para cezasına çarptırılmış-
tır. Muhammed, 2001 yılında ülkenin 
batısında yer alan Relizane kentinde or-
taya çıkan ceset yığınlarını konu alan ha-
berler yapması üzerine cezaya çarptırıl-
mıştır. Söz konusu haberlerde jandarma, 
milisler ve bir önceki belediye başkanı, 
işkence ve gözaltında kaybolmalar ile 
suçlanmaktadır. Belediye Başkanı ve 8 
milisin hakkında yaptığı suç duyurusunun 
ardından Muhammed 1 yıl hapis ve 
20.000 dinar para cezasına çarptırılmıştı. 
Bunun üzerine bir üst mahkemeye adil 
yargılanmadığına dair dava açmış, fakat 
karar değişmemiştir.318 

21 Mart 2007’de günlük Arapça ya-

                                                 
318  http://www.afrol.com/articles/ 27083 

yın yapan Ech-Chourouk gazetesinin 
çalışanlarından Ali Fodil ve Naila 
Berrahal’e 1 yıl hapis ve 50.000 dinar 
(5.300 Avro) para cezası ile birlikte 1 yıl 
süreyle gazetede çalışmama cezası veril-
miştir. Tüm bu suçlamaların nedeni Lib-
ya lideri Kaddafi'ye yönelik yapmış olduk-
ları haberlerdir.319 

Djelfa kentinde yayın yapan El-Fadjr 
gazetesinden Dhif Talal, Tarım Bakan-
lığı’nın kaynaklarının sorumsuzca kulla-
nılması ile ilgili makalesinden ötürü 6 ay 
hapis cezasına çarptırılmıştır. Aynı bölge-
de yayın yapan El-Bilad gazetesi yazarla-
rından Kahid Usame, Djelfa'daki eğitim 
sistemi ile ilgili makalesinden ötürü 19 
Kasım’da yargılanmaya başlamıştır.320 

El-Vatan gazetesi editörü Ömer 
Belchouchet ve muhabiri Şevki Amar 2 ay 
hapis ve 1 milyon dinar (yaklaşık 10.635 
Avro) para cezasına çarptırılmıştır. Avu-
katları Zübeyir Sudani, Sınır Tanımayan 
Gazeteciler’e yaptığı açıklamada davanın 
prosedürlere riayet etmediğini söylemiştir. 
Bir başka El-Vatan çalışanı ülkenin 290 
km. doğusunda yer alan Constantine ken-
tinde polislerce tartaklanmıştır. Muhabir-
ler tartaklanma öncesinde 16 Mayıstaki 
bombalama olayı sonrası geride kalan 
manzarayı görüntülemektedir. Kameraları 
alınıp 2 gün sonra geri verilmiştir. Gerek-
çe olarak ise güvenlik bölgesini ihlal ettik-
leri bildirilmiştir. Aynı bölgede çekim 

                                                 
319  http://www.ifex.org/en/content/view/full 

/82082 
320  www.ifj.org 
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yapan diğer gazeteciler ise görmezden 
gelinmiştir.321 

 
Yaşam Hakkı İhlalleri-Hukuksuz  
Tutuklamalar 
Ülkenin güneyinde bulunan Ath İs-

mail köyünde askerlerin başlattığı yan-
gında 3 kişi hayatını kaybetmiş, birçok 
kişi yaralanmış, zeytin bahçeleri yok ol-
muştur. Amejudh ormanında saklandığı 
iddia edilen 60 kişilik savaşçı grubunun 
diri diri yanmasının amaçlandığı yangının 
sorumlusu askerler, operasyonu halka 
önceden haber verdiklerini iddia etmekte-
dirler. Ancak operasyonda gereken tedbir-
lerin alınmaması, sivil kayıpların yaşanma-
sı ve zararın büyüklüğü  operasyondan 
halkın haberdar edilmediğini göstermek-
tedir.322 

Yaşları 30 ila 40 arasında değişen 8 
mücahid serbest kaldıktan hemen sonra 
tekrar tutuklanmıştır. Tutuklanma sebebi 
ile ilgili ailelerin ve STK'ların sorularına 
rağmen hiçbir açıklama yapılmamıştır. 
Mücahidlere yöneltilecek suçlamanın 
"uluslararası terör örgütüne üye olmak" 
olacağı tahmin edilmektedir.323 

 

Mülteciler 
Avrupa Birliği’nin 2006 yılında uy-

gulamaya soktuğu göçmen programı 

                                                 
321  www.ifex.org 
322  http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/ 

6989700.stm 
323  http://www.algeria-watch.org/en/articles/ 

2007/arrest_eight_people.htm 

FRONTEX’in önemli bir ayağını da 
Cezayir oluşturmaktadır. Yeni uygulama-
nın amacı; illegal göçmenlerin Avrupa’ya 
ayak basmadan yakalanmasıdır. Kuzey 
Afrika ülkeleri geçiş yollarında bulunma-
ları sebebiyle Frontex programı için önem 
taşımaktadır. Kimi ekonomik yardımlar ve 
görmezden gelinen hak ihlalleri karşılı-
ğında bu ülkelerin sınır güvenliklerini 
artırmaları sağlanmıştır. Cezayir’de özel-
likle Tlemcen kentinde mülteci yığılmaları 
olduğu bilinmektedir. Bu mülteciler hu-
kuksuz şekilde tutuklanabilmekte ve yine 
uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde 
gerekli araştırma yapılmadan ülkelerine 
geri gönderilebilmektedir. Son 3 yılda 
resmî rakamlara göre 2340 mülteci tutuk-
lanmıştır.324 

 

Ekonomik Sorunlar-Yolsuzluklar 
Önemli bir petrol üreticisi ve Rusya'-

nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci 
doğalgaz tedarikçisi konumundaki Ceza-
yir, 2003 yılında gerçekleşen ve dördüncü 
petrol krizi olarak adlandırılan dönemin 
başından bu yana gün geçtikçe petrol 
gelirlerini artırmaktadır. Ülkenin para 
rezervleri 2004 yılında 32 milyar dolar 
seviyesine ulaşırken, 2006 yılının sonun-
daysa bu rakam 75 milyar dolara çıkmış-
tır. 2010 yılı için rezervin 160 milyar sevi-
yesine ulaşması beklenmektedir. Buna 

                                                 
324  http://www.algeria-

watch.org/en/articles/2007/2340_immigra
nts.htm 
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rağmen gerek Dünya Bankası, gerekse di-
ğer sivil toplum kuruluşları, günümüzde 
Cezayir nüfusunun üçte birini yoksul 
olarak değerlendirmektedir. Buna karşın 
Cezayir hükümeti bu sayıları reddet-
mektedir. Siyasî seçkinlerin resmî söyle-
miyle gerçeklik arasındaki çelişki kendini 
sadece kırsal alanda belli etmemekte, bü-
yük kentlerde de birçok genç insan Ce-
zayir'deki sefaletten kurtulmak için göç 
etmenin hayallerini kurmaktadır.325 

Ülkedeki fakirliğin temel sebebini 
yolsuzluk vakaları oluşturmaktadır. El-
Halife Bankası skandalı bunun en çarpıcı 
örneğidir. Kanunsuz yollardan çok büyük 
paralar kazanan El-Halife Grubu’nun 
başındaki Refik El-Halife, gıyabındaki 
yargılamanın ardından ömür boyu hapse 
mahkum edilmiştir. Cezayir’e generallerin 
hükmettiği kanlı yıllar boyunca hortumla-
dığı büyük meblağdaki paralarla İngilte-
re’ye iltica eden Refik el-Halife, şu anda 
Londra’da lüks bir yaşam sürmektedir. 

 
Değerlendirme 
Cezayir’de iç barışa ve toplumsal hu-

zura giden yol, iç savaşta yaşanan hak 
ihlallerinin  derinlemesine soruşturulma-
sından geçmektedir. Bu soruşturmanın 
ucunun şu an hala görevde olan kimi 
generallere, istihbarat çalışanlarına ve 
siyasetçilere uzanacağı aşikardır. Ancak 
samimi niyetler ve kararlı adımlar böylesi 

                                                 
325  http://www.qantara.de/webcom/show_ 

article.php/_c-670/_nr-
24/i.html?PHPSESSID=. 

bir gelişmeye olanak tanıyacaktır. Ne 
yazık ki şu an için ülke içerisinde böylesi 
bir kararlılık gösterecek siyasî inisiyatif 
mevcut değildir. Siyasîlerin bizzat kendi-
lerinin yaşanmış karanlık olaylarda rol 
aldığı gerçeği durumu net bir şekilde 
açıklamaktadır. Mültecilere yönelik yapı-
lan insanlık dışı uygulamalara son veril-
mesi ve ülkenin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmeleri uygulaması gerekmektedir. 
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LİBYA 

 
 
 

 
 
 

1969 yılında yaptığı darbe ile yöne-
timi ele geçiren Muammer Kaddafi, otuz 
yedi yıldır iktidar koltuğunda oturmakta-
dır. Kapalı bir yönetim yapısına sahip olan 
ülke, 1980 yılından itibaren uygulanan 
ambargonun kalkmasıyla beraber daha 
şeffaf bir görüntü çizmektedir. Ambargo-
nun kaldırılmasının en önemli sebepleri, 
ülkenin nükleer faaliyetlerden vazgeçtiğini 
duyurması; ayrıca İskoçya’nın Lockerbie 
kasabası üstünde bir Amerikan yolcu 
uçağının, Sahra çölü üzerinde de bir 
Fransız uçağının bombalanmasının; 1986 
yılında da Berlin’deki bir diskoya yönelik 
bombalı saldırı düzenlenmesinin sorumlu-
luklarını üstlenmesi ve kurbanların ailele-
rine tazminat ödemeyi kabul etmesi idi. 
(Kaddafi, Lockerbie kasabası üstünde 
düşürdüğü Amerikan yolcu uçağının 

kurbanlarının ailelerine 2,7 milyar dolar 
tazminat ödemeyi kabul etmişti.) Dışarı-
daki bu olumlu adımlara rağmen ülke 
içinde demokratik hiçbir açılımın yapıl-
maması Kaddafi’nin samimiyetinin sorgu-
lanmasına sebep olmaktadır. Ülke hala 
tek başkan ve tek parti diktatoryası altında 
yönetilmektedir. Ülkede ulusal yayın 
yapan sadece dört gazete bulunmaktadır. 
Bu dört gazetenin haberlerinin ise istihba-
rat örgütü JANA tarafından servis edildi-
ği bilinen bir gerçektir. Bu durumun 
doğal bir sonucu olarak ülkedeki insan 
hakları ihlalleri üzerine sıhhatli araştırma-
lar yapılamamakta ve kamuoyu oluşturu-
lamamaktadır. Ülke içinde muhalifleri 
susturmakta başarılı olan Libya lideri 
Kaddafi bununla yetinmemekte, ülke 
dışından kendisine yöneltilen eleştirileri 
dava etmekte sakınca görmemektedir. 

 

Gözaltında Kayıplar,  
Polisin Aşırı Güç Kullanımı 
Ülkenin başkenti Tripoli'de Şubat a-

yında barışçıl gösteri yapan gruptan 12 
kişi gözaltına alınmıştır; bu kişilerden 
ikisinden haber alınamamaktadır. Kaybo-
lan kişilerin isimleri Abdurrahman el-
Kutaivi ve İdris Bufayed’dir. 
Abdurrahman el-Kutaivi Tıp Fakültesi 4. 
sınıf öğrencisidir, İdris Bufayed ise göste-
rinin organizatörleri arasındadır. Şubat 
ortalarından bu yana her ikisinden de 
haber alınamamaktadır. İdris Bufayed'in 
kardeşi Jum Bufayed ülke dışında haber 
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yapan bir Libya sitesine durum ile ilgili 
röportaj verdikten birkaç saat sonra tutuk-
lanmıştır.  

Gösteri bir önceki sene Bingazi’de 
göstericilerle polis arasında meydana gelen 
şiddeti telin amacıyla  yapılıyordu. Söz 
konusu olaylar Hz. Muhammed'in kari-
katürlerini savunan İtalyan hükümet yet-
kilisini protesto amacıyla İtalyan konsolos-
luğuna doğru yürüyüşe geçmeleriyle baş-
lamıştı. Polisin güç kullanmasıyla 11’den 
fazla gösterici hayatını kaybetmişti. Yaka-
lanan 12 kişi ülkedeki ceza yasaları gere-
ğince şu an ölüm cezasıyla karşı karşıya-
dır. 206. maddeye göre "yasaklanmış her-
hangi bir derneğe, vakfa, kuruluşa üye 
olmak" idam cezasını gerektirebilir. Halen 
güvenlik güçlerinin gözetiminde bulunma 
ihtimali dahilinde ölüm cezası ile karşı 
karşıya olma riski özellikle İdris Bufayed 
(50) için geçerlidir. Bufayed yurtdışında 
kurulan Reform için Ulusal Dayanışma 
adlı örgütün kurucusudur. Aynı zamanda 
2006 yılında Libyalı bir muhalif sitede 
makalesi yayınlandığı için 55 gün hapis 
yatmıştır.326 

1973 yılında tutuklanan gazeteci el-
Darat hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 
hapiste tutulmaktadır. Tutuklamanın 
sebebi hakkında ise hala bir açıklama 
yapılmış değildir. Dünyanın hapiste en 
uzun kalan gazetecisi olan el-Darat şu an 
60 yaşındadır. Kimi gözlemcilere göre el-

                                                 
326  http://www.afrol.com/articles/26453   

Darat gözaltı sırasında öldürüldüğü için 
Libya makamları soruları cevapsız bırak-
maktadır. 2005 yılında işkence görmüş bir 
halde cesedi bulunan el-Gazal'in katilleri 
ise hala yakalanamamıştır. El-Gazal saldı-
rıya uğradığı günlerde hükümet ve Dev-
rim Komitesi hakkında eleştirel makaleler 
kaleme almaktaydı.327 

Ebu-Salim hapishanesinde Ekim a-
yında güvenlik görevlileri ile mahkumlar 
arasında yaşanan çatışmada Hafed Man-
sur el-Zıvai adlı mahkum hayatını kay-
betmiş, birçok mahkum da yaralanmıştır. 
Olayın ardından soruşturma açılacağı 
belirtilmiş, ancak bu yönde herhangi bir 
gelişme yaşanmamıştır. İlk raporlar el-
Zıvai’nin ölüm nedenini kurşun olarak 
belirlese de otopsi raporuna ölüm nedeni 
kafasına almış olduğu darbe olarak geç-
miştir. Olaylar Müslüman tutuklularının 
mahkemelerinin ertelenmesinin ardından 
vuku bulmuştu. 

    

Basın Özgürlüğü 
Ülkede sadece dört  gazete ve bir te-

levizyon bulunmaktadır. Medya organla-
rında yayınlanacak olan her haber, İstih-
barat Teşkilatı JANA’nın onayının ardın-
dan yayınlanmaktadır. Ülke içinde muha-
lif seslerin oluşması neredeyse imkan-
sızdır. Bu yüzden basın özgürlüğü başlı-
ğında takip edilebilen ihlaller başka ül-

                                                 
327  http://www.ifex.org/en/content/view/full/ 

81545 
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kelerdeki yayın organlarına yönelik mü-
dahaleler olmuştur. 

Nijer'de haftalık yayınlanan “Le 
Canard Déchaîné” and “L’Evénement” 
gazeteleri ve aylık yayınlanan “Action” 
dergisi hakkında Kaddafi tarafından dava 
açılmıştır. Yayın organları hakkında  suç-
lamalar "karalama" ve "yalan yayın yapa-
rak sinsice ülke liderinin onurunu kara-
lamak" olarak mahkemeye sunulmuştur. 
Söz konusu makaleler “Mouvement des 
Nigériens pour la Justice” (MNJ) adlı 
silahlı örgüt ile Libya arasındaki ilişkileri 
analiz ediyordu. Makalelere göre Libya 
bu örgütü destekliyor, Nijer'in Manguéni 
bölgesindeki petrol aramalarını durdur-
mak amaçlı saldırıları organize ediyordu 
ve aynı bölgedeki uranyum madenleri de 
Libya'nın nükleer hevesini kabartmakta 
idi.328 

Sierra Leone Gazeteciler Birliği Baş-
kan Yardımcısı ve Standart Times gaze-
tesi editörü Philip Neville, Kaddafi'nin 
Sierra Leone ziyareti ve ziyaret esnasında 
yaptığı maddî yardımlar hakkındaki ma-
kalesi nedeniyle 28 Haziran’da sorguya 
çekilmiş ve tutuklanmıştır.329 

     
Değerlendirme 
Ülkede mutlak hakimiyet kuran 

Kaddafi insan haklarını pazarlık konusu 
yapmakta bir sakınca görmemektedir. 

                                                 
328  http://www.pambazuka.org/fr/category/ 

media/43229 
329  http://standardtimespress.net/cgi-

bin/artman/publish/article_1546.shtml 

Tek kanal ve 4 gazetenin bulunduğu, 
haberleri istihbarat örgütü JANA tarafın-
dan servis edilen ve muhalif sivil toplum 
örgütü kurmanın yasak olduğu Libya’da 
2007 yılı, insan hak ve hürriyetleri açısın-
dan umut verici bir değişiklik getirmemiş-
tir.  
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Nijer'de 26 Aralık 1992'de halkoyuna 
sunulan anayasanın kabul edilmesinden ve 
bu anayasanın 1993 başlarından itibaren 
yürürlüğe girmesinden sonra çok partili 
demokratik sisteme geçilmiştir. Nijer 
dünyanın en yoksul ülkeleri arasındadır. 
Kişi başına düşen milli gelir 300 dolardır. 
Nijer'de toplam 220 doktor bulunmakta 
ve 38.500 kişiye bir doktor düşmektedir. 
Açlık, salgın hastalıklar, iç ve dış prob-
lemler, kadınların karşı karşıya olduğu 
insanlık dışı uygulamalar, hukukî olma-
yan yaptırımlar ve asiler ile askerî kuv-
vetler arasında çıkan olaylar ve çatışmala-
rın arasında kalan halkın çektiği sıkıntılar 
insan hakları alanında Nijer’de yaşanan en 
büyük problemlerdir.  

Açlığın Pençesindeki İnsanlar 
Dünyanın en yoksul ikinci ülkesi o-

lan Nijer’de nüfusun üçte biri yani yakla-
şık olarak 3 milyon 6 yüz bin kişi açlık 
çekmektedir. Her 4 çocuktan birinin 
açlıktan ve susuzluktan öldüğü Nijer’de 
bu raporun yazıldığı gün 280 bin çocuk 
ölümle karşı karşıya bulunmaktadır. Bir-
leşmiş Milletler Yardım Fonu yetkilileri, 
acil yardım ulaşmazsa Nijer’de kitlesel 
ölümlerin yaşanabileceği konusunda dün-
yayı uyarmıştır. Yapılan yardım çağrıla-
rına birkaç yıldır cevaplar gelmekte ancak 
yapılan yardımlar yeterli olmamaktadır. 
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün 
Maradi'deki beslenme merkezlerine açlık 
ve sebep olduğu hastalıklar yüzünden 
haftada 250 çocuk getirilmektedir. Mer-
kezlere ulaşan çocukların çoğunluğunu 
açlık ve güçsüzlük sebebiyle annelerini 
emecek güçleri bile olmayan çocuklar 
oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yıla kıyasla 
üç misli daha fazla olan bu sayı, açlığın 
giderek ağırlaştığını göstermektedir. 
Nijer'de açlık çeken çocukların ancak 
10'da 1'inin kliniklere ulaşabildiği ve hal-
kın otla beslenmekte olduğu gelen diğer 
haberler arasındadır. 

 

İç ve Dış Problemler 
Geçmişinde Fransız sömürgeciliği al-

tında bulunan Nijer, bağımsızlığına ka-
vuşmuş olmasına rağmen halen Fran-
sa’nın siyasî ve ekonomik baskısı altında-
dır. Ülkenin ekonomik yönden geri kal-
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mışlığını, Fransa, siyasî baskılar için kul-
lanmakta ve ekonomik yardımlar için iç 
politika ile ilgili çeşitli şartlar ileri sür-
mektedir. Ayrıca misyoner örgütlerinin, 
Kadiyanilik ve Bahailik gibi sapık akımla-
rın çalışmalarına, inanç özgürlüğü adı 
altında geniş özgürlükler tanınması için 
Nijer yönetimine baskı yapılmaktadır. Bu 
akımlar; misyoner örgütler ve Batılılar 
tarafından maddî olarak desteklenmekte-
dir. Bahaîlerin Nijer'de geniş maddî im-
kânlara sahip bir dernekleri vardır. Bazı 
etkili siyasetçilerin bu dernekle ilişkileri 
olduğu tespit edilmiştir. Dernek bu siya-
setçileri maddî imkânlarını kullanarak 
kendine bağlamış ve böylelikle ülke içeri-
sinde hareket serbestisi elde etmiştir. 

Nijer, Tuareg meselesi sebebiyle 
komşularıyla problem yaşamaktadır. Ül-
kenin kuzeyinde yoğun olarak bulunan 
Tuaregler ayrı bir yönetim kurmak için 
silahlı mücadele vermektedir. Ülkedeki 
bu iç savaş yüzünden kuzey bölgelerde 
yaşayan çok sayıda Nijerli, Cezayir’e sı-
ğınmak zorunda kalmıştır. Tuareg ayrı-
lıkçı hareketinin asıl planlayıcısı ve kışkır-
tıcısı olan Fransa, başlangıçta bu meselede 
arabulucu kimliğine büründüyse de, so-
runun çözümü yönünde bazı olumlu iler-
lemelerin sağlandığını görünce arabulu-
culuk konumunu askıya aldığını bildir-
miştir. 

 

Nijer’de Kadın Olmak 
 Dünyanın en fakir ülkelerinden açlık 

ve susuzluğun pençesi altındaki Nijer’de, 

hayatın bütün ağır yükünü kadınlar taşı-
maktadır. Bebek ölüm oranının binde 
257, ortalama yaşam süresinin ise 39 yıl 
olduğu ülkede, kadınlar bedava iş gücü 
olarak kullanılmaktadır. Küçük kardeşle-
rini sırtlarına bağlayarak sokaklarda ve 
tarlalarda çalışmaya başlayan minik kız 
çocukları, 12-13 yaşlarında evlendirilmek-
tedir. Erken yaşta doğuma zorlandıkları 
için fistül (idrar kaçırma) hastalığına ya-
kalanan çok sayıda kız çocuğu, eşleri, 
aileleri ve toplum tarafından dışlanarak 
bebekleriyle birlikte ölüme terk edilmek-
tedir. 200 bin fistül hastası kadının bu-
lunduğu 12 milyon nüfuslu ülkede, sade-
ce 4 kadın doktoru bulunması hasta ka-
dınların çaresizliğinin bir diğer gösterge-
sidir. Ülkede bedava iş gücü olarak da 
görülen kadın, ev işleri görmekte, ısınma 
ve yemek yapmada kullanmak için ağaç 
toplamakta, tarlada çalışmakta, çocuk 
bakmakta ve hayatın bütün yükünü sırtına 
alarak kocasına ve ailesine hizmet etmek-
tedir. 

Çok eşli evliliğin yaygın olduğu ül-
kede, kadının hayatın tüm yükünü sırtına 
alması hiçbir anlam ifade etmemektedir. 
Kadının yaşamı kocasının iki dudağı ara-
sındadır. Evlenmenin 30 Euro gibi düşük 
fiyata mal olduğu ülkede, evin erkeği 
ikinci, üçüncü, hatta dördüncü evliliğini 
yapabilmektedir. Kadın, kocasının bu 
evliliklerine itiraz etme hakkına sahip 
değildir. Eğer erkek, beşinci kez evlen-
mek istiyorsa, eşlerinden birini boşayarak 
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sokağa terk edebilmektedir. Nijer’de ko-
cası tarafından terk edilen ve ailelerinin de 
bakmadığı çok sayıda kadın sokaklarda 
açlıktan ölmemek için mücadele etmekte-
dir. 

Nijer’de kadınların çilesi sadece bun-
larla bitmemektedir. Afrika kıtasının bir-
çok ülkesinde yaygın olan kızların sünnet 
ettirilmesi, hükümetin yasaklamasına 
rağmen ülkenin kırsal kesiminde uygulan-
maktadır. Böyle bir uygulama anestezi ve 
steril malzemenin yokluğunda acı, travma, 
HIV/AİDS’e yakalanma riskini artırması-
nın yanı sıra, adet ve doğum problemleri 
gibi uzun vadeli sorunlara da yol açabil-
mektedir. 

Nijer genelinde okuma yazma bilme 
oranı yüzde 13 iken, bu durum kadınlarda 
yüzde 6’lara kadar düşmektedir. 

 

Hukuki Yaptırımlar 
Geçen dört hafta boyunca, ülkenin 

kuzeyinde Nijer güvenlik kuvvetleri tara-
fından en az on üç sivilin yasadışı bir şe-
kilde öldürüldüğü tespit edilmiştir. Öldü-
rülenlerin bir kısmının Tuareg silahlı 
grubuna karşı yapılan çatışma sırasında 
öldüğü anlaşılmıştır. 22 Kasım 2007’de 
dört kişi; Bekir Muhammed, Mariko 
Kane, Oukhoudane Algha ve Hamid 
İbrahim, Agadez’in 30 km batısında jan-
darmalar tarafından tutuklanmıştır. Jan-
darmalar şüphelileri sorguya çekmek 
maksadı ile tutuklamış, beş gün sonra 
şahısların cesetleri toplu bir mezarda bu-

lunmuştur. Şahitlerin belirttiğine göre 
cesetlerde kalbin, kulakların ve alnın üs-
tünde mermi izleri bulunmaktadır.  

Nijer askeri kuvvetleri ve asiler 
Agadez’deki sivillerin mallarına ve canla-
rına saygı göstermeyi bir görev olarak 
görmektedir. Hükümet yetkilileri ve asi 
liderleri kendi gruplarına gönderdikleri 
mesajda açıkça, sivillere yapılan saldırılara 
müsamaha göstermeyeceklerini belirtmiş-
tir. Ordu ve asi gruplar tarafından sivil 
halkın korunmasına yönelik bu tür mesaj-
lara rağmen dünyanın iç savaş yaşanan 
birçok bölgesinde olduğu gibi Nijer’de de 
çatışmalardan ve kaos ortamından en çok 
etkilenen kesim masum siviller olmakta-
dır. 
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ETİYOPYA 

 
 
 

 
 
 

Etiyopya (eski adıyla Habeşistan), 
miladın ilk yıllarından beri süregelen kök-
lü geleneği ile Afrika’nın en eski bağımsız 
devletidir. Kuruluşu M.Ö. 13. yüzyıla 
kadar uzanan Etiyopya, 1936-1941 yılları 
arasında gerçekleşen İtalya’nın (Mussolini 
döneminde) işgal hareketi haricinde tarih 
boyunca Avrupa’nın sömürgecilik faali-
yetlerinden korunan ve bağımsız kalabilen 
tek Afrika ülkesidir.330  

1930’dan itibaren monarşi rejiminin 
hüküm sürdüğü ülkede, 1974 yılında 
askeri cunta ile sosyalist bir devlet kurul-
muştur. 1991 yılında isyancı kuvvetlerin 
oluşturduğu koalisyon sonucu bu rejim 
devrilmiş ve 1994 yılında ilk anayasa yü-

                                                 
330  http://tr.wikipedia.org/wiki/Etiyopya  

rürlüğe girmiştir. 1995’te yeni anayasaya 
göre yapılan ilk çok partili seçim sonucu 
iktidara gelen parti, 2000 yılında yapılan 
seçim sonucunda da bulunduğu konumu 
korumuştur.331 

 
Afrika’nın en önemli ülkelerinden bi-

ri olmasına rağmen Etiyopya’nın 79.4 
milyonluk nüfusunun %44’ü açlık sınırı-
nın altında yaşamaktadır. 332  Mavi Nil 
Nehri’ni sınırları içerisinde bulunduran 
ülke, Mısır’la olan politik ilişkilerinden 
dolayı bu nehrin suyundan yararlanama-
makta, bu durum mevcut kuraklığın önü-
ne geçmeyi daha da zorlaştırmaktadır. 

 

Etiyopya -Somali Çatışması 
2006 yılının sonlarında Etiyopya Baş-

bakanı Meles Zenavi, Somali’deki İslamî 
Mahkemeler Birliği’nin tamamen ortadan 
kaldırıldığını, bu süreçte Etiyopya güçle-
rinin kayıplarının 2000-3000 arasında ölü 
ve 4000-5000 civarında yaralıdan ibaret 
olduğunu açıklamıştır.333 

2007 yılının başlarında geçici hükü-
metin ülkedeki kontrolü ele geçirebilmesi 
için Somali’ye yardım eden Meles Zenavi, 

                                                 
331  http://www.igeme.org.tr/tur/rapor/ulke/ 

Etiyopya.pdf   
332  Ethiopia: A Country Status Report on 

Health and Poverty. (2004). The World 
Bank. 

333  http://www.zaman.com.tr/haber.do? 
haberno=528125&keyfield=657469796F
707961 
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bu yükün kendileri için ağır olduğunu ve 
uluslararası toplumun bu konuda kendile-
rine destekte bulunması gerektiğini söyle-
miştir 334  Bu açıklamadan sadece 4 ay 
sonra Somali’nin en büyük kabilesi Ha-
viye, işgalci Etiyopya güçlerine savaş ilan 
etmiştir. Bunun en büyük sebepleri ara-
sında geçici Somali Hükümeti birlikle-
riyle kabileler arasında çıkan çatışmalarda 
binlerce kişinin ölmesi ve başkent Moga-
dişu’dan on binlerce kişinin başka kent-
lere kaçması yer almaktadır. ABD’nin 
Afrika’daki en büyük müttefiklerinden 
biri olan ve Amerika’nın kara kıtaya yer-
leşmesi için en önemli stratejik desteği 
sağlayan Etiyopya, sürekli olarak çatışma-
ların El Kaide kontrolündeki güçler tara-
fından yapıldığını iddia etmekte, ancak 
Somalili kabileler bu iddiaları reddet-
mektedir.  

Uzmanlara göre Somali’de gittikçe 
güç durumda kalan Etiyopya, aynı za-
manda ezeli düşmanı ve Etiyopya için 
ciddi bir tehdit oluşturan İslami Mahke-
meler Birliği’nin en büyük destekçisi olan 
Eritre’nin de giderek artan savaş tehdidi 
altında bulunmaktadır.335 

 
İfade ve Basın Özgürlüğü 
Haziran 2007’de, içerisinde Etiyop-

                                                 
334  http://www.zaman.com.tr/haber.do? 

haberno=481873&keyfield=657469796F
707961 

335  http://www.zaman.com.tr/haber.do? 
haberno=527653&keyfield=657469796F
707961 

yalı muhalefet partisi liderleri, gazeteciler 
ve ülkenin önde gelen insan hakları savu-
nucusu Mesfin Woldermariam’ın da 
bulunduğu, Kasım 2005’ten beri hapisha-
nede bulunan 30 kadar kişi hakkında 
ömür boyu hapis cezası verilmiştir. Eti-
yopya Başbakanı daha önce yaptığı açıkla-
mada duruşmanın gözlemcilere açık ola-
cağını belirtmiş, ancak Uluslararası Af 
Örgütü’nün duruşmaya örgüt adına göz-
lemci statüsüyle katılmak üzere başvuruda 
bulunan temsilcilerine vize verilmemiştir.  

Uluslararası Af Örgütü’nün Afrika 
çalışmaları direktörü Erwin van der 
Borght, cezanın verildiği gün yaptığı açık-
lamada, eldeki verilere göre mahkûm 
edilenlerin çoğunun -eğer hepsi değilse- 
düşünceleri yüzünden mahkûm edildiğini, 
hiçbirinin şiddet kullanmamış ya da şid-
deti savunmamış olduğunu ve dolayısıyla 
derhal hiçbir koşul olmaksızın serbest 
bırakılmaları gerektiğini ifade etmiştir.336 

 

Dini Yapı 
%49’u Müslüman olan ülkenin yöne-

timi Müslümanların sayısına nazaran 
azınlık durumunda kalan Hristiyanların 
elinde bulunmaktadır. Ülkede yaşayan 
Müslümanlar daha çok ticarî işlerle uğ-
raşmaktadır. Bu durum devletin ülke 
geneline yaptığı yardımları etkilemektedir. 
Gerek devlet, gerekse misyoner STK’lar 

                                                 
336  http://www.amnesty.org/en/report/info/ 

AFR25/016/2007  
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daha çok Hristiyan bölgeleri maddî an-
lamda desteklemekte, Müslüman bölge-
lere yardım yapılacağı zaman ise yapılacak 
yardımları bazı şartlara (hastane ve kilise 
yapımının birlikte olması gibi) bağla-
maktadır.  
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GÜNEY AFRİKA  
CUMHURİYETİ 

 
 
 

 

 
 

Güney Afrika, coğrafî olarak Af-
rika’nın güney ucunda, kuzeyinde Na-
mibya, Botsvana ve Zimbabve; kuzeybatı-
sında Mozambik ve Swaziland; güneyba-
tısında Atlas Okyanusu; güneydoğusunda 
Hint Okyanusu olan bir ülkedir. Küçük 
bir krallık olan Lesotho ise Güney Afrika 
Cumhuriyeti toprakları içinde yer alır. 

Güney Afrika’nın göçler, savaşlar ve 
çelişkilerle dolu olan tarihi; beyaz adamın 
1488'de Ümit Burnu'nu keşfetmesiyle 
başlamıştır. Avrupa-Hindistan deniz 
hattının bu önemli üssü, 1652'de ilk giri-
şimci Avrupalılarla tanışmış, Hollandalı 
Van Riebeeck ve 83 arkadaşının Cape 
Town'da kurdukları depo ve levazımat 
şirketi 50 yıl sonrasının ilk kolonisini 

(sömürge) teşkil etmiştir. Her ne kadar 
burası Portekiz ve İspanyol denizcilerin 
keşfi olsa da Ümit Burnu'nun ilk kolon-
yalistlerini Hollandalılar ve ülkelerindeki 
dinî baskıdan kaçan Fransızlar oluştur-
muştur. 

Britanya İmparatorluğu'nun 1795'te 
Cape Town'a el koyması ve köleliği yasak-
lamasıyla, bu kara toprak, yüzyıl sürecek 
başka bir mücadeleye sahne olmuştur. 
Hollanda asıllı ilk sömürgeci Boerler 
ülkenin kuzeyine göç ederek Orange Free 
State ve Tarnsvaal adında iki ayrı eyalet 
kurmuştur. Boerlerin bu topraklardaki 
iktidarı 1867'de elmas, 1886'da da altın 
yataklarının bulunmasıyla sallanmaya 
başlamış; İngilizlerin hâkim olduğu top-
rakların dışında çıkan madenlerden de 
pay istemesi üzerine üç yıl sürecek 1899 
Boer-Anglo savaşı patlak vermiştir. Asır-
lar boyunca devam eden siyah-beyaz sa-
vaşı bu sefer iki ayrı sömürgeci güç ara-
sında cereyan etmiş; büyük silah ve insan 
gücüne sahip olan sömürgeci Britanya, 
1902'de ırkçı Boer topraklarını kendi 
yönetimi altındaki Güney Afrika Birliği'ne 
dâhil etmiştir. 

"Filler tepişirken çimenler ezilir" sö-
zü zenciler için mukadderdir: Yeni yüzyıl 
zencilerin daha çok ezilmesine ve büyük 
özgürlük mücadelesine tanık olacaktır. Bu 
birleşme sonrası 1924'te ırkçılık 
meşrulamış, 1934'te zencilerin siyaset 
yapma ve yurttaşlık hakları ellerinden 
alınmış, 1948'de sağcı Ulusal Parti'nin 
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iktidara gelmesiyle birlikte ırkçılık kesin 
tanımına ulaşmıştır. Bu süreçte uluslara-
rası kamuoyundan gelen baskıların artma-
sı, devletin kendi güvenlik gücünü artır-
masından başka bir işe yaramamıştır. 

Ülke 1961'de Güney Afrika Cumhu-
riyeti adını aldığında; daha güçlü, daha 
ırkçı, daha kendi kendine yeten ve dış 
baskılara aldırmayan bir görünümdedir. 
Yönetim bir yandan güçsüz Afrika ülke-
leri üzerinde doğrudan veya dolaylı hü-
kümranlığını sürdürmüş; diğer yandan 
öğrenci hareketlerini kanlı bir şekilde 
bastırmıştır. 1962'de pek çok zenci lider 
gibi Mandela da hapse atılmıştır. 

1968'deki öğrenci hareketleri din 
adamlarınca da desteklenmiş, 1976'daki 
öğrenci hareketlerinde binlerce zenci öl-
dürülmüştür. 1982'de Namibya’da başla-
yan özgürlük savaşı ülkenin her yanına 
sıçrarken 1989'da rejim iflasını ilân etmiş-
tir. Uluslararası baskılar ve ayaklanmalar 
sonrası rejim yumruğunu gevşetmiş ve 
Mandela serbest bırakılmıştır. Partisi 
ANC (Güney Afrika Ulusal Kongresi) 
ezici bir çoğunlukla 1994'te iktidara gel-
miş ve ırkçı rejim tamamen sona ermiştir. 
Böylece iktidar, 16.yüzyılda bu ülkeye 
yerleşen Avrupalıların elinden bu toprak-
ların asıl sahiplerine geçmiştir. 

 

Irkçılık 
Güney Afrika’da ırkçılık döneminde 

insanlar dörde ayrılmıştır: beyazlar, renk-
liler (Endonezya ve Malezya asıllılar için 

“Colort” ifadesi kullanılmaktadır), Hin-
dûlar ve siyahlar. Artık siyasî terminolo-
jide böyle bir tasnif olmasa da bu tasnif 
sosyolojik olarak geçerliliğini sürdürmek-
tedir.  

Güney Afrika'nın halen kurulmakta 
olan toplumsal yapısı, biteviye coğrafyanın 
yerli halkı siyahların aleyhine cereyan 
etmiştir. Zenciler bugün; teknolojiye, 
sosyal bilimlere ve hayata dair hiçbir yo-
rumu ve sözü olmayan bireyler olarak 
yetiştirildikleri ülkede nüfusun dörtte 
üçünü teşkil etmelerine ve hâli hazırda 
siyasî yönetimde olmalarına rağmen, eği-
timli kadrolardan ve orta sınıftan mahrum 
olmanın çetin zorluklarını göğüslemekte-
dir.  

Güney Afrika daha on yıl öncesine 
kadar belediye banklarından semtlere ve 
mahallelere kadar "Sadece Avrupalılar" 
ibaresinin görülmesinin mümkün olduğu 
bir ülkedir. Hayatın "Sadece Beyazlar" 
için düzenlendiği bir zamanların Afrika'-
sında yaşananlar akla hayale sığmayacak 
niteliktedir. Tek varlık sebepleri beyazla-
rın işlerini görmek olan, bütün eğitimleri 
bahçe bakımı, at tımarı gibi işlerle sınır-
landırılan siyah halkın isyanı elbette ge-
cikmemiştir. Fakat Nelson Mandela ile 
ifadesini bulan siyah-beyaz eşitliğinin 
somut bir denkliğe dönüşmesi uzun bir 
zaman alacak gibi görünmektedir.  

Bu duruma rağmen ülkede ırkçılık 
konusunda atılan somut adımlar görmez-
den gelinemez. Buna en önemli örnek 
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olarak ırk ayrımına dayalı rejim dönemi-
nin Adalet Bakanı Adriaan Vlok`un, 
1989'da önde gelen bir rejim muhalifini 
öldürmeye çalışmak suçundan 10 yıl hapis 
cezasına çarptırılması gösterilebilir. Vlok 
ve eski üst düzey dört polis yetkilisi, şim-
diki Güney Afrika Cumhurbaşkanı 
Thabo Mbeki'nin danışmanı olan rahip 
Frank Çikane'yi iç çamaşırlarına zehirli 
bir madde bulaştırarak öldürmeye çalış-
makla suçlanmaktadır. Gözlemciler bu 
davanın, eski rejimin muhalifleri nasıl 
susturmaya çalıştığını ortaya koyan en 
çarpıcı örneklerden biri olduğunu söyle-
mektedirler. 

 

Kadın ve Çocuk Hakları 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde teca-

vüz kurbanlarının büyük çoğunluğu 6–12 
yaş grubu kız çocuklarından oluşmakta-
dır. Güney Afrika Polis Teşkilatı’nın son 
verilerine göre tecavüz ve tecavüze yel-
tenme gibi rapor edilmiş suçların %41’i 
doğrudan çocukları hedef almaktadır. 
Bebekleri hedef alan tecavüz vakaları ise 
ülke için yeni ortaya çıkan olaylardandır. 

Güney Afrika’daki en büyük siyahî 
yerleşim birimi Soweto’da, mahkemeye 
yansıyan cinsel şiddet içerikli suçların 
%70’ini çocuklar hakkında açılan davalar 
oluşturmaktadır. En yeni olaylardan biri 
ise yine aynı bölgede yaşanan ve üç aylık 
bebeği hedef alan tecavüz olayıdır. 11 
yaşında bir kız çocuğunun başına gelen şu 
olay ise yaşanan diğer olaylara örnek ola-

cak niteliktedir. Habere göre fakir bir 
muhitte yaşayan kız çocuğu evine gitmek 
için yakınlardaki bir semtten geçerken 
tecavüze uğramıştır. Tecavüzcü, 11 yaşın-
daki kıza bir kova su vererek yıkanmasını 
söylemiş, sonra da cebinden çıkarttığı iki 
randiyi (yaklaşık 50 yeni kuruş) vererek 
kızın gitmesine izin vermiştir. Bu olaydaki 
en çarpıcı unsur ise tecavüzü işleyen kişi-
nin “hayat kadınlarının çok pahalı” olma-
sından yakınmasıdır. 

Kadınlara ve çocuklara yönelik şid-
det, Güney Afrika’da çözüm bekleyen 
ciddi sorunlar arasındadır. Hükümet, 
2004 yılında uygulamaya koyduğu “Cin-
sel Suçlar Yasası” ile bu konuda önemli 
bir adım atmış olsa da, tecavüz kurbanları 
günden güne artmaktadır. Halkın dörtte 
birinin HIV virüsü taşıdığı ülkede teca-
vüz kurbanları çoğunlukla virüsü kap-
maktadır. Hükümet özellikle tecavüz 
vakaları ile şiddete maruz kalan kişilere 
nasıl davranılması gerektiği konusunda 
polisleri eğitmektedir. Ve yine yüksek 
rakamlara ulaşan tecavüz davalarına bak-
mak için bu konuda uzmanlaşmış mahke-
meler kurulmaktadır. BBC’de yayınlanan 
bir haberde Güney Afrika’nın en büyük 
şehri Johannesburg “Dünya Tecavüz 
Merkezi” olarak adlandırılmıştır. Yine 
aynı habere göre şiddet içerikli cinsel suç 
oranı şehirde artmaya devam etmektedir. 
CIET-Afrika tarafından yapılan bir araş-
tırma sonucuna göre araştırmaya katılan 
4000 kadından üçte biri geçmiş yıllarda 
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tecavüze uğradıklarını belirtmiştir. İlginç 
bir istatistiğe göre ise Güney Afrika’da 
doğan bir kadının tecavüze uğrama olası-
lığı okuma öğrenme olasılığından daha 
yüksektir. Kız çocuklarının dörtte biri 16 
yaşına basmadan tecavüze maruz kalmak-
tadır. Her ne kadar tecavüz vakıalarına 
gösterilen tepkiler ve alınan önlemler 
geçen yıllara göre artmış olsa da rapor 
edilmeyen vakıaların yüksekliği dikkat 
çekicidir.  

Ülkede tecavüz vakıalarının bu kadar 
yaygın olmasının bir diğer nedeni ise ada-
let sistemindeki yetersizliğin halk arasında 
güvensizlik oluşturmasıdır. 2001 yılında 
rapor edilen 50 bin tecavüz olayından sa-
dece 5 bini tutuklanmayla sonuçlanmıştır. 
Bu ise tüm tecavüz vakıalarının ancak 
%10’una tekabül etmektedir.337 

Ülkede bir yılda ortalama 20 bin kişi 
cinayete kurban gitmektedir. Bu rakam 
dünyadaki en büyük cinayet ortalamala-
rından biridir. Günde ortalama 4 kadın 
eşi tarafından öldürülmektedir. Ayrıca 
ülkede her 26 dakikada bir bayana teca-
vüz girişiminde bulunulmaktadır.338 

 Eşi tarafından öldürülen kadınlara 
son örneklerden birisi olarak Johan-
nesburg’da yaşayan Rasoline Mathole 
verilebilir. Rasoline’nin ölümünden sonra 

                                                 
337  http://www.dusuncegundem.com/sayi-

33/siddet-kulturunun-tezahuru guney-
afrikada-adi suclar.html 

338  http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/ 
4713172.stm 

20 Kasım’da geniş katılımlı bir protesto 
düzenlenmiştir. Katılımcılar yukarıda da 
belirttiğimiz gibi kadınların korunması ve 
tecavüz girişimlerine karşı önlem alınması 
hususlarında geleceğe dair ciddi adımlar 
atılması taleplerini dile getirmiştir.339 

 

Sağlık Koşulları 
Güney Afrika Cumhuriyeti 

HIV/AIDS oranının dünyada en yüksek 
olduğu ülkedir. Yaklaşık 50  milyonluk 
nüfusun 5,5 milyonu HIV virüsü taşı-
maktadır. Bunlardan 250 bini 15 yaşın 
altındaki çocuklardan oluşmaktadır. 
Günde 1600 kişiye HIV virüsünün bulaş-
tığı ülkede her gün en az 600 kişi AIDS 
nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 

Güney Afrika devleti bu konuda ih-
malkârlıkla suçlanmaktadır. 2007 yılı 
içinde hükümet bir AIDS planı düzenle-
miş, bu plana göre 2011 yılına kadar has-
talığın bulaşma oranının düşeceği ifade 
edilmiştir. AIDS’e karşı faaliyet gösteren 
gruplar hükümeti antiretroviral AIDS 
ilaçlarını dağıtmakta yetersiz kaldığı ge-
rekçesiyle eleştirmektedir.340 

AIDS virüsü taşıyan erkekler ara-
sında giderek yayılan garip bir söylenti 
çocuk ve bebek tecavüzlerinin bir kıs-
mında rol oynamaktadır. Batıl bir inanışa 
göre bakire bir kadınla girilen cinsel ilişki 
                                                 
339  http://www.irinnews.org/Report.aspx? 

ReportId=75332) 
340  (http://www.bianet.org/bianet/kategori/ 

kadin/09 Ekim 2007, Salı) 
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insanı HIV virüsünden arındırmaktadır. 
Halk arasında ağızdan ağza dolaşan ve 
çıkış kaynağı tam olarak belli olmayan bu 
mit, bu tür olayların altındaki sebeplerden 
biri olarak gösterilmektedir. Bu tür bir 
eylem sonucu deva bulacağına inanan 
insan sayısı ne yazık ki az değildir. 

Tüm dünyada her yıl 9,7 milyon ço-
cuk hayatını kaybetmektedir ve bu çocuk 
ölüm oranlarından HIV/AIDS salgını 
sebebiyle Güney Afrika’ya düşen pay 
oldukça fazladır.341 

 

İşçi Hakları 
Ülke nüfusunun yaklaşık %40’ını o-

luşturan işsizler ordusuna ilaveten bu sene 
iş şartlarından ve olumsuz koşullardan 
memnun olmayan kamu sektöründeki 
memurlar da büyük bir grev düzenlemiş-
tir. 1994’teki ırk ayrımcılığına dayalı reji-
min son bulması sonrası düzenlenen en 
büyük grev olarak adlandırılan bu pro-
testo 2 haftadan uzun sürmüştür ve yakla-
şık 2 milyon kişi grevlere katılmıştır. Ül-
kede öğretmenler, hemşireler ve diğer 
kamu sektörü çalışanları maaşlarına zam 
istemiş ve %10'dan aşağı bir orana razı 
olmayacaklarını belirtmişler ancak hükü-
met tarafından bu isteklerine olumlu bir 
yaklaşım gerçekleşmemiştir. Güney Afri-
ka'da sendikalarla hükümet arasındaki 

                                                 
341  http://www.dusuncegundem.com/sayi-

33/siddet-kulturunun-tezahuru-guney-
afrikada-adi-suclar 

gerginliği artıran olay, sağlık sektöründeki 
600 işçinin görevine son verilmesi olmuş-
tur.342 

Afrika'nın ve dünyanın en büyük al-
tın ihracatçısı ve platinin de en fazla üre-
tildiği ülkelerden biri olan Güney Af-
rika’da yine aynı zamanlarda yaklaşık 240 
bin madenci, ülkedeki maden ocaklarının 
yeterince güvenli olmadığı gerekçesiyle 
grev yapmıştır. Grevin ülkede faaliyet 
gösteren başlıca firmalarda faaliyetin 
durmasına yol açması ve gelirleri etkile-
mesi amaçlanmıştır. Sendikalar bu sayede 
şirketlerin güvenlik üzerine daha fazla 
kaynak ayırması için baskı oluşturmayı ve 
somut adımların atılmasını beklemektedir. 
Sendikalar ayrıca grev sayesinde ihmalkâr 
maden ocağı sahiplerinin yargı önüne 
çıkarılması için hükümeti zorlamayı da 
amaçlamaktadır. 

Grevi düzenleyen Ulusal Maden İş-
çileri Sendikası'nın sağlık ve güvenlik 
birimi yetkilisi Erick Gcilitshana, "İşçiler 
artık “yeter” diyor. Güvenliğe hemen 
şimdi ihtiyacımız var" açıklaması ile gre-
vin güvenlik talebi ile gerçekleştiğini vur-
gulamıştır. Ülkede meydana gelen kaza-
larda sadece bu yıl 180’den fazla madenci 
hayatını kaybetmiştir. Geçtiğimiz yıl ma-
den ocaklarında ölenlerin sayısı ise 
200'den fazladır. 

                                                 
342  http://www.unicef.org/turkey/pc/_mc34. 

tml 
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Ekim ayında da Johannesburg yakın-
larında bir maden ocağının asansör boşlu-
ğunda oluşan hasar nedeniyle 3.000’i 
aşkın madenci yerin altında kırk saat bo-
yunca mahsur kalmıştır. Olayda ciddi 
şekilde yaralanan olmamıştır. Ancak Ka-
sım ayında meydana gelen kazalarda üç 
madenci hayatını kaybetmiştir. 

 

Politik Durumlar 
Hükümet, 15Ocak 2008 günü itibari 

ile başlayacak ve 3 ay sürecek olan politik 
suçlara af projesi tasarlamıştır. 1999 yılın-
dan bu zamana politik suç işlemiş kişiler 3 
ay boyunca Cumhurbaşkanlığı Affı’ndan 
yararlanabilecektir.343 

Bu raporun hazırlandığı zaman dili-
minde ANC (Güney Afrika Ulusal 
Kongresi) yeni başkanını seçmek için 
toplanmıştır. Kongreye gidilirken halen 
cumhurbaşkanı olan Thabo Mbeki 
ANC’nin başkanlığını sürdürmekteydi. 
Ancak en önemli rakibi Jakob Zuma dele-
gelerin % 60’lık oyunu alarak Mbeki’ye 
tahmin edemediği bir şok yaşatmıştır.344  

Zuma’nın bu başarısından sonra bir 
sonraki cumhurbaşkanı olmasına kesin 
gözüyle bakılmaktadır. Zuma’nın bu ka-
dar başarılı olmasının en önemli sebebi 
Mbeki’nin vermiş olduğu sözleri yerine 
getirememiş olmasıdır. Bu sözler şu şekil-
                                                 
343  http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story 

/2007/06/070613_safricastrike.shtml 
344  http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story 

/2007/12/071204_south_africa.shtml 

de özetlenebilir; fakirlik ve işsizlik soru-
nuna çözüm getirilmesi, şiddet ve suç 
oranlarının düşürülmesi ve özellikle ço-
cuklara ve bayanlara yönelik şiddet ve te-
cavüz gibi adi suçlarda somut adımlar 
atılması. Bütün bunların yanında insanla-
rın önemli bir kısmı Zuma’dan da büyük 
beklentiler içinde değildir; diğer taraftan 
en azından fakirlik sorununa karşı kısmî 
de olsa bir çözüm getireceği beklentisi 
yüksektir. 
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Ruanda’da 1994 yılında yaklaşık yüz 
gün içinde 800 bin Tutsi ve ılımlı Hutu, 
milliyetçi Hutular (Interahamwe) tarafın-
dan öldürüldü. Dünya kamuoyunun gör-
mezden geldiği katliam, Hutu hüküme-
tinin isyancı Tutsilerce düşürülmesi ile 
son buldu. Ardından dengeler tersine 
döndü ve Tutsiler, “öc alma” niyeti ile 
Hutulara saldırmaya başladı. Saldırılar-
dan kaçan Ruandalı Hutular o dönem adı 
Zaire olan Kongo’ya sığındı ve 
Ruanda’daki Tutsi hükümetine karşı 
savaş ilan etti. Ruanda ise Hutu direnişini 
bitirmek için Doğu Kongo’yu iki kez işgal 
etti. Çatışmalar, Ruanda ile Uganda des-
tekli Tutsi isyancıların bölgeyi kontrol 
altına almasıyla son buldu.  

Kongo’da 4 milyon insanın canına 
mal olan çatışmaların ardından gelen 2005 

yılındaki ateşkes anlaşması ile geçen sene 
yapılan seçimler, Ruanda, Kongo ve U-
ganda’nın “korkuları” nedeniyle krizin 
üstesinden gelememiştir. Çatışmaların 
yoğunlaşmasının bedelini ise yine siviller 
ödemektedir. Kongo'nun Kuzey Kivu 
bölgesinde yer alan Burumba kasabasında 
yaşayan 10 bin sivil bölgeyi terk etmek 
zorunda kalmıştır. Siviller bir başka mül-
teci kampı olan Nyamilima'ya gitmiş, 
ancak kampta yerleşimle ilgili sorunlar 
meydana gelmesi sebebiyle halkın bir 
kısmı kiliselere ve okullara yerleşmek 
zorunda kalmıştır. 

    

Soykırım Suçları-İç Barış 
Ülke yönetimi, yaşanan soykırımın 

oluşturduğu nefret ortamının önüne geç-
mek için çeşitli yöntemler izlemektedir. 
Ülke nüfusunun yüzde 85’inin Hutu 
olması bu politikayı haklı çıkarmaktadır. 
Bu politika çerçevesinde soykırım suçla-
ması ile hapiste bulunan kimi liderler 
affedilmiştir. Maj. Gen. Laurent 
Munyakazi bunlardan birisidir. İki yıl 
önce tutuklanan general ömür boyu hapse 
mahkum edilmişti, ayrıca tutuklanan en 
yüksek rütbeli olma özelliği taşımak-
taydı.345 

Ülkenin bir önceki cumhurbaşkanı 
Pasteur Bizimungu, bu politika çerçeve-
sinde af ile hapisten çıkarılmıştır. 346 

                                                 
345  http://www.afrol.com/articles/25269 
346  http://www.afrol.com/articles/24997 
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Bizimungu etnik ayrımcılığı kışkırtmak 
ve zimmetine para geçirmek suçlamaların-
dan 2000 yılında 15 yıl hapis cezasına 
çarptırılmıştı. 

Bir yanda bu tür gelişmeler yaşanır-
ken diğer yandan sene içerisinde soykırım 
suçlularının yargılanmasına devam edil-
miştir. 761 bin kişi, 1994’te yaklaşık 800 
bin Tutsi ve ılımlı Hutu’nun öldürüldüğü 
soykırıma karışmakla suçlanmaktadır. 
Ruanda’nın 8.2 milyonluk nüfusunun 
yüzde 9.2’sini oluşturan 761 bin soykırım 
sanığının mahkemeye çıkarılacağı açıklan-
mıştır. Ruanda nüfusunun yüzde 85’i 
Hutulardan oluşmaktadır. Ruanda Adalet 
Bakanlığı Genel Sekreteri Johnston 
Busingye, bu kişilerin kabile mahkeme-
lerinin (Gakaka) soruşturmalarına katılan 
görgü tanıkları tarafından belirlendiğini 
söylemiştir. Soruşturmalar sonucunda en 
az 50 yerel hükümet yetkilisi soykırıma 
karışmakla suçlanmış ve istifa etmiştir. 3 
milletvekilinin de soykırıma karışmakla 
suçlandığı belirtilmiştir. Şimdiye kadar 
soykırıma karışmak suçundan 63 bin kişi 
tutuklanmıştır. Soykırımla suçlananların 
arasında çok sayıda rahip ve rahibenin de 
olması, Hutuların 1994’te gerçekleştirdiği 
katliamın boyutlarını göstermektedir. 

Soykırıma yönelik bir başka tartışma 
ise Fransa askerlerinin soykırım olayların-
daki rolüyle ilgili olmuştur. Ruanda’da 
görev yapmış emekli bir Fransız subayı, 
Fransa askerlerinin 1994’te Ruanda’da 
soykırım yapmakla suçlanan Hutu milis-

lerine silah eğitimi verdiğini itiraf etmiştir. 
1992 yılında Ruanda Cumhurbaşkanlığı 
muhafızlarını eğitmek için bölgede bulu-
nan emekli Ulusal Jandarma Müdahale 
Grubu Komutan Yardımcısı Thierry 
Prungnaud, devlet radyosu France-
Culture’e verdiği mülakatta “1992 yılında 
Fransız askerlerinin Ruandalı sivil milis-
lere atış eğitimi verdiğini gördüm” ifade-
sini kullanmıştır. Emekli komutan, müla-
katı yapan gazetecinin; “Fransa’nın 
Ruandalı milisleri eğittiğini reddettiğini” 
hatırlatması üzerine; “Fransa bunu her 
zaman inkar etti. Çok başka şeyler gibi. 
Ama önemli değil, ben doğruluyorum.” 
şeklinde cevap vermiştir. Geçtiğimiz Şu-
bat ayında altı Ruanda vatandaşı, Fransız 
askerlerinin soykırımda “suç ortağı” ol-
duğu iddiasıyla Paris Askeri Mahke-
mesi’ne başvurmuştur. Dosyanın incelen-
mesinin uzun sürebileceği belirtilmekte-
dir. Gizliliği kaldırılan devlet belgelerini 
inceleyen gazete, dönemin Fransa Cum-
hurbaşkanı François Mitterand’ın 
Ruanda’da yaşanacak bir katiamla ilgili 3 
yıl önceden “diplomatik ve askerî uyarı 
sinyalleri” aldığını açıklamıştır. 
Mitterand’a ilk uyarı 12 Ekim 1990’da 
Fransa’nın Ruanda Askerî Ataşesi Rene 
Galinie’den gelmiştir. Galinie, Elysee’ye 
çektiği bir telgrafta; “Ülkedeki çatışma 
etnik savaşa dönüşecek” ifadesini kullan-
mıştır. Kaynaklar Fransa elçisinin de, 
Hutu rejiminin soykırım emri verdiğini 
Mitterand’a ilettiğini göstermektedir.347 

                                                 
347  http://www.afrol.com/articles/25152 
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Mülteci Kampları 
Ruandalı mülteciler, Kongo'nun Ku-

zey Kivu bölgesindeki mülteci kampla-
rında yaşamaktadır. Sadece bu yıl 370 bin 
kişinin bu kamplara göç ettiği bilinmekte-
dir. Ayrıca 45 bin kişi kapasitesini çoktan 
aşmış diğer 5 kampta yaşam mücadelesi 
vermektedir. Bu kamplar ise Goma bölge-
sinde yer almaktadır. Yardım kuruluşları 
özellikle Goma’daki kamplarda temizlik 
şartlarının oldukça kötü olduğunu ifade 
etmektedir. Medecins Sans Frontieres 
(MSF) adlı tıbbî yardım örgütünün rapo-
runa göre son 6 haftada 533 kolera vaka-
sına rastlanılmıştır. Ayrıca 24 ve 28 Ekim 
tarihleri arasında 189 kolera vakası daha 
tespit edilmiştir. Genelde su veya yemek-
lerden bulaşan kolera, tedavi edilmezse 24 
saat içinde öldürücü düzeye gelebilmekte-
dir.  

Soykırımı soruşturan Ruanda komis-
yonu, mülteci kamplarında Fransız asker-
lerinin karıştığı çok sayıda tecavüz olayı 
ile ilgili kanıtlara ulaştığını kaydetmiştir. 

Burundi'nin Rutana bölgesinde bulu-
nan mülteci kamplarında da sorunlar 
yaşanmaktadır. İnsanların en büyük endi-
şesi daha ne kadar zaman o şartlar altında 
yaşayacaklarını bilmemeleri ve gelecekle-
rine dair herhangi bir öngörüde buluna-
mamalarıdır. Kampta bulunan Ömer 
Sabimana “1 yıldır bu kampta bu-
lunmaktayım, fakat yıllardır buradaymı-
şım gibi geliyor. Birçoğumuzun yapacak 
hiçbir şeyi yok. Burada hapiste gibiyiz, 

dışarı çıkmak için izin almamız ve saat 
18.00’den önce dönmemiz gerekiyor. 
Mülteci kartlarımız var, fakat serbestçe 
seyahat etmemize izin vermiyorlar. Hal-
buki ben Burundi’li bir ailenin yanında iş 
bulabilirim. Eğer bizlere izin verilirse, bir 
yerlere gidip yaşamımızı devam ettirebili-
riz. Burada erzak yardımı aylık sadece 10 
kg un, 5 kg fasulye, 1 lt yağ, 3 kalıp sa-
bundan oluşuyor. Bazen erzak yardımları 
gecikiyor. Hayatıma bu şekilde devam 
edemem, bizi Ruanda'ya geri götürmeye-
ceklerse başka bir yere çalışmak için gö-
türmeliler…” cümleleri ile belirsizliğin ve 
uzun süre ağır kamp koşulları altında 
yaşamanın zorluğunu dışa vurmaktadır. 

World Wision örgütünün hazırladığı 
raporda çocuk istismarcılığının arttığı 
kamplar arasında Ruanda'daki mülteci 
kampları da sayılmıştır. Raporda istismar-
lar; tecavüz, tecavüze teşebbüs ve tecavüz 
ile tehdit olarak sınıflandırılmaktadır. 
Çocuklar para veya yemek karşılığı, bazen 
de hastaneye götürme karşılığında cinsel 
ilişkiye zorlanmaktadır. Ayrıca bakire 
biriyle ilişkiye girmenin AIDS hastalığını 
iyileştirdiğine dair batıl inanç, bu olayların 
artmasına sebep olmaktadır. Yaşları 10-18 
arası değişen 304 çocukla yapılan ankette 
yer alan bilgilere göre güvenlik güçleri, 
kamplardaki mülteciler, öğretmenler ve 
tıbbî yardım ekipleri taciz ile suçlanmak-
tadır. Kamplarda 100 bin refakatsiz çocu-
ğun olduğu göz önüne alınırsa sorunun ne 
denli büyük olduğu anlaşılmaktadır. 
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Basın Özgürlüğü  
Aylık yayınlanan Umurabyo gazetesi 

yöneticisi Agnes Nkusi yazdığı eleştirel 
bir yazı yüzünden 12 Ocak’ta tutuklan-
mıştır. Kigali mahkemesi tutuklama sebe-
bini “bölücülük, tarikatçılık ve iftira suç-
laması” olarak açıklamıştır. Yazar 760 
dolar para cezasına çarptırılmıştır.348 

Ulusal yayın yapan  ülkenin büyük 
medya gruplarından Rwanda 
Independent Media Group (RIMEG);  
Newsline, Umuseso ve Rwanda 
Championi gazetelerinin yayınlanmalarını 
23 Ekim tarihinden itibaren en az 2 hafta 
boyunca askıya alma kararı almıştır. Kara-
rın gerekçesi olarak başkan Kagame'nin 
50. yaşgünü kutlamasında adı geçen med-
ya gruplarıyla ilgili “dış güçler tarafından 
yönetiliyorlar” suçlaması olduğu açıklan-
mıştır.349 

The Weekly Post gazetesi ilk yayının 
ardından kapatma cezası almıştır. Yayın 
yasağıyla ilgili hiçbir sebep gösterilmemiş-
tir.350 

 

Sonuç 
Soykırım travmasını atlatmaya çalışan 

Ruanda’nın bu yolda olumlu adımlar 
attığı söylenebilir. Soykırım araştırmaları 

                                                 
348  http://www.afrol.com/articles/25178 
349  http://www.bizcommunity.com/Article/ 

414/15/19259.html 
350  http://www.concernedjournalists.org/ 

rwanda-newspaper-banned-no-reason-
given 

sürerken gözden kaçırılan en önemli olay 
ise soykırımda hayatını kaybedenlerin 3 
kat fazlasının soykırım olaylarından son-
raki çatışmaların ardından hayatını kay-
betmesidir. Bu çatışmaların görmezden 
gelinmesi iç barışı zedeleyecektir.  
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Monarşi ile yönetilen Fas’ın şu anki 
kralı VI.Muhammed’dir. Ülkede seçimler 
özgür bir ortamda yapılsa da siyasette 
kralın ağırlığı her daim hissedilmektedir. 
Kral geniş yetkilere sahiptir. Hükümet 
kral tarafından tayin edilmektedir. Kralın, 
parlamentonun kabul ettiği kanunları veto 
etme ve gerek gördüğünde referanduma 
gitme yetkisi vardır. Siyasî partilerin ku-
rulması tamamen kralın iznine bağlıdır. 
Üyeleri seçimle belirlenen 333 sandalyeli 
bir parlamento bulunmaktadır. Ancak 
parlamentonun yasama yetkisi sınırlıdır ve 
kralın veto ettiği bir kanun tasarısını yeni-
den görüşüp kabul etme hakkı yoktur. Bu 
durum parlamentonun bir yasama ve sivil 
yönetim oluşturma meclisinden ziyade, 
kraliyet rejimine yarı demokratik bir kim-
lik kazandırmak amacıyla oluşturulmuş 

Danışma Meclisi vasfı taşıdığını ortaya 
koymaktadır. Diğer taraftan parlamentoda 
en fazla sandalye elde eden partinin genel 
başkanına hükümeti kurma görevinin 
verilmesi bir gelenek halini almıştır. Ül-
kedeki mevcut seçim sistemi belli bir siya-
sî partinin veya hareketin parlamentoda 
tek başına hükümeti kurmaya yetecek bir 
çoğunluk elde etmesine imkân verecek 
nitelikte değildir. Tüm bu sebepler sene 
içerisinde yapılan seçimlere katılım oranı-
nın az olmasını açıklamaktadır. 

  

İfade Özgürlüğü 
Kral VI. Muhammed ile ilgili haber-

lerde belli bir oto sansür göze çarpmakta-
dır. Monarşik sistemi sorgulamanın hala 
bir tabu olduğu Fas’ta diğer bir tabu ise 
Batı Sahra sorununda kendisini göster-
mektedir. Batı Sahra sorunu resmî ma-
kamlar tarafından “ülkenin toprak bütün-
lüğü” çerçevesinde ele alınmakta ve ko-
nuyla ilgili yayınlarda bu hassasiyetin göz 
önünde bulundurulması beklenmektedir. 
Gerekli hassasiyeti göstermeyen gazeteler, 
yazarlar ve aydınlar aşağıdaki örneklerde 
de görüleceği üzere ciddi cezalarla karşı 
karşıya kalabilmektedir. 

  Ağustos ayının başında Fransızca 
yayınlanan ve haftalık bir dergi olan "Tel 
Quel" ile onun Arapça baskısı olan 
"Nichane" dergilerinin 100 bin nüshasına 
yetkililer tarafından el konulmuştur. Der-
ginin yayın yönetmeni ve gazeteci Ahmed 
Benchemsi, iki derginin başyazısında 
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Kral'ın gelecek parlamento seçimleri hak-
kındaki bir konuşmasını eleştiren bir yazı 
kaleme almıştır. Kendisine karşı "Kral’a 
hakaret" suçlamasıyla bir soruşturma baş-
latılmıştır.351 

Gazeteci Mustafa Hurmatallah ülke-
nin anti-terörist faaliyetlerine ait gizli  
bilgileri ifşa ettiği için 7 ay, diğer bir gaze-
teci Abdürrahim Ariri ise 5 ay hapis ceza-
sına çarptırılmıştır. Cezalar ertelenmiş-
tir.352 

Bu yılki 1 Mayıs gösterilerinden son-
ra "Fas İnsan Hakları Örgütü"nün 
(AMDH) çok sayıda üyesi monarşiyi 
sorguladıkları için göz altına alınmıştır. 
AMDH Başkan Yardımcısı Abdülhamid 
Amine gözaltıları: "Kralı eleştiren slogan-
lar attıkları öne sürülüyor. Bu Fas'ta bir 
suç unsurudur" sözleriyle eleştirmektedir. 
Gözaltına alınanlar arasında 72 yaşında 
eski bir insan hakları savunucusu olan ve 
eski Kral II.Hasan döneminde toplam 15 
yıl hapis yatmak zorunda kalan Muham-
med Bogrine de bulunmaktadır.353 

Sendika vb. sivil örgütlerde çalışan 
toplam 10 insan hakları eylemcisi, üç yıla 
kadar hapis cezasına ve ek olarak da yük-
sek para cezalarına çarptırılmıştır. 

                                                 
351  http://www.afrol.com/articles/26369 
352 http://www.khaleejtimes.com/Display 

ArticleNew.asp?xfile=data/theworld/2007/
September/theworld_September519.xml&
section=theworld&col= 

353  http://www.qantara.de/webcom/show_ 
article.php/_c-670/_nr-
106/i.html?PHPSESSID=. 

Tabulara yönelik eylemlerde sorun-
larla karşılaşmayı göze alması gerekenler 
yalnızca gazeteciler değildir. Geçtiğimiz 
yıl Tatvan ilinde bir grup avukat, yerel 
mahkemeyi ve emniyet görevlilerini rüşvet 
almakla ve görevini kötüye kullanmakla 
suçlamış, avukatlardan beşi meslekten 
men cezasına çarptırılmıştır.354 

 

Müslümanlara Yönelik Baskılar 
Ülkedeki bir diğer göze çarpan sorun 

Müslümanlara yönelik baskılar olarak öne 
çıkmaktadır. İslamî organizasyonlar, der-
nekler ve vakıflar ciddi baskılarla karşı 
karşıya kalmaktadır.  

400`den fazla Müslüman tutuklu, 
bir süredir yürütmekte oldukları açlık 
grevine Ekim ayında son vermiştir. Tu-
tuklulardan bazılarının bir aydan fazladır 
açlık grevinde oldukları açıklanmıştır. 
Açlık grevi, yetkililerin hapishane şartları 
hususunda tutuklularla görüşeceklerine 
dair taahhüdü üzerine sona erdirilmiştir. 
Tutukluların sorunlarıyla ilgilenen En-
Nasır isimli yardım kuruluşundan 
Abdürrahim Muhtade, hükümete bağlı 
İnsan Hakları İstişare Konseyi’nden bir 
heyetin Cuma günü Sale’deki hapishaneyi 
ziyaret ettiğini ve tutukluların yaşadığı 
sıkıntıları yönetime iletmeyi kabul ettiğini 
açıklamıştır. Başşehir Rabat yakınların-
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daki Sale’de 200 kadar tutuklu hapishane 
yönetiminin "kötü muamelesinden" dolayı 
25 Eylül’de açlık grevine başlamıştı. Daha 
sonra ülkedeki 10 hapishanede de destek 
amaçlı açlık grevleri başlatılmıştı.355 

 

Batı Sahra Sorunu 
Bağımsızlığını ancak 1950’de kaza-

nan Fas, o tarihten bu yana Batı Sahra 
üzerinde hak iddia etmektedir. İs-
panya’nın sömürgesi olan Batı Sahra, 
İspanya’nın bölgeden çekilmesinin ardın-
dan Fas ve Moritanya’nın işgali altına 
girmiş, ilerleyen yıllarda Moritanya’nın da 
bölgeden çekilmesi ile Fas yönetiminin 
işgali ile baş başa kalmıştır. Batı Sahra’da 
o yılarda faaliyet gösteren en önemli örgüt 
Polisairo, İspanyol işgalinden bu yana 
gerilla savaşı yürütmektedir; aynı za-
manda sürgünde Batı Sahra hükümetini 
kurmuştur. Örgüt en büyük desteği Ce-
zayir’den almaktadır. Birleşmiş Millet-
ler’in aracılığıyla 1994 yılında bölge hal-
kına kendi kaderini tayin (self-determi-
nasyon) hakkı tanınmıştır. Ne var ki ya-
pılması gereken referandum bugüne ka-
dar yapılamamıştır. Bölgedeki yeni yerle-
şim birimleri ve kimlerin oy kullanacağı 
yönündeki tartışmalar referandumun 
önündeki en büyük engeldir. Ülkede 
halen resmi bürolarda Faslı yetkililer gö-
rev yapmaktadır.  

                                                 
355  http://www.tevhidhaber.com/news_detail 

.php?id=23083 

Halkın çoğunluğunun Berberi ol-
duğu bölgede resmi dil Arapça’dır. Eği-
tim öğretim Arapça yapılmaktadır. Okul-
larda kendi dilleri olan Amazaghi dilini 
kullanan öğrencilerin okuldan uzaklaştı-
rıldığı belirtilmektedir. Bu sebeple bölge-
de okur yazarlık oranı oldukça düşüktür. 
Devlet kurumlarına alınan memurlarda 
ayrımcılık yapıldığı belirtilmektedir. Di-
ğer taraftan Berberilerin çoğunlukta ol-
duğu bölgelerde de Araplara karşı ayrım-
cılık yapıldığı gözlenmektedir.  

Devlet televizyonlarından RTM 
günde 5 ila 10 dakika Berberice yayın 
yapmaktadır. Bunun dışındaki yayınlar 
Arapça olarak yapılmaktadır. Bir diğer 
devlet televizyonu 2M Arapça, Fransızca 
ve Berberice yayınlar yapmaktadır.356 

İnsan Hakları Derneği tarafından 14 
Eylül 2006 tarihinde yapılan suç duyu-
rusu üzerine  İspanya Ulusal Mahkemesi 
Yargıcı Baltasar Garzon, Faslı üst düzey 
13 kişi hakkında, Batı Sahra’da yüzlerce 
kişinin kayıp olmasıyla bağlantılı olarak 
soykırım ve işkence suçuna ilişkin soruş-
turma başlatılacağını açıklamıştır. Hakla-
rında suçlama olan Faslı 13 kişi arasında 
1976 yılında Smara’da tutuklama emrini 
çıkaran ve operasyonları yöneten Hüsnü 
Bin Süleyman, 1987 yılında El Aaiun’da 
gözaltına alınma ve işkence olaylarından 
sorumlu tutulan Abdülhafid Bin Hakem, 
                                                 
356  http://english.aljazeera.net/NR/exeres/ 

A99236D2-6067-479E-9DB3-
4A478B033F60.htm?FRAMELESS=tru
e&NRNODEGUID=%7bA99236D2-
6067-479E-9DB3-4A478B033F60%7d 
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1976-1978 yılları arasında El Aaiun’da 
Sahralıların tutuklandığı operasyonları 
yöneten Said Ouassou ve 1981 yılında 
Tan Tan’da jandarma karakolu komutanı 
olan Mustafa Hamdaoui bulunmakta-
dır.357 Sahra halkına destek derneklerinin 
açtıkları başka bir davada ise 31 Faslı 
asker 1975 yılında 542 kişinin kaybolma-
sından sorumlu tutulmaktadır. 

Batı Sahra sorununa BM nezdinde 
çözüm bulma girişimleri devam etmekte-
dir. New York yakınlarındaki Manhasset 
banliyösünde 10 yıl aradan sonra ilk kez 
18-19 Haziran’da bir araya gelen taraflar 
hafta sonunda yine aynı yerde ikinci tur 
müzakereler için buluşmuştur. BM söz-
cülüğünden alınan bilgiye göre Genel 
Sekreter Ban Ki-Mun’un atadığı BM 
Batı Sahra Özel Temsilcisi Peter Van 
Walsum’un başkanlık yaptığı basına ka-
palı toplantılarda Sahra sorunu ile ilgili 
çeşitli konular ele alınmış, toplantılara Fas 
hükümeti ve Polisario cephesi dışında 
Cezayir ve Moritanya yetkilileri de katıl-
mıştır. Toplantılardan bugüne kadar so-
nuç alınabilmiş değildir. 

 
Değerlendirme 
Fas’ta yaşanan hak ihlallerinin önüne 

geçilebilmesi için öncelikle yapılması gere-

                                                 
357  http://english.aljazeera.net/NR/exeres/ 

5CD08E58-F63B-4A0F-A686-
DDA100019D79.htm?FRAMELESS=t
rue&NRNODEGUID=%7b5CD08E58
-F63B-4A0F-A686-
DDA100019D79%7d 

ken tabuları tartışmaya açmak olacaktır. 
İşgal edilen Batı Sahra sorununda atılacak 
sağduyulu adımlar ve diğer taraftan Kra-
lın ve devlet erkanının eleştirilere ve mu-
halefete karşı daha açık olabilmeleri, tabu-
ların yıkılması noktasında büyük önem 
arz etmektedir. 
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KENYA 

 
 
 

 
 
 

Kenya çok uzun yıllar İngiliz sömür-
gesi altında kalan ve halen sömürge yıları-
nın izlerini taşıyan fakir bir Afrika ülkesi-
dir. Bölgede Swali en yaygın kullanılan 
dildir, ikinci dil ise aynı zamanda ülkenin 
en büyük kabilesi olan Kikiyuların dilidir. 
Diğer taraftan ülkede bulunan üç televiz-
yon da İngilizce yayın yapmaktadır. Tele-
vizyonların dışında neredeyse tüm medya 
organları; gazeteler ve radyolar da dil 
olarak İngilizce’yi kullanmaktadır. Kenya 
kıtanın en yoksul, zenginle yoksul arasın-
daki uçurumun en fazla, AIDS oranının 
en yüksek olduğu ülkesidir.  

1963 yılında Jomo Kenyetta önderli-
ğinde bağımsızlığını ilan eden Kenya’nın 
başkenti Nairobi’dir. Nairobi Afrika’nın 
en yoksul aynı zamanda da en kalabalık 
kentlerinden biridir. Aynı zamanda Af-

rika’nın en tehlikeli kenti olarak kabul 
edilmektedir. Şehir içinde yolculuk et-
mekte, yemek ve hatta bir şişe su bul-
makta dahî zaman zaman sorun yaşan-
maktadır. Yemek ve su ihtiyacının karşı-
lanamaması en büyük sorunlardan biridir. 

 

Politik Tutuklularda Nisbî Azalma 
Kenya’da çok ciddi politik sorunlar 

gözlenmemektedir. Hapishanelerde nere-
deyse hiç politik tutuklu yoktur. Açlık ve 
ekonomik dengesizlik özellikle hırsızlıkta 
ciddi artışlara sebep olmuştur. Hapisha-
nelerdeki mahkumların büyük çoğunluğu 
hırsızlık ve şiddet nedeniyle ceza almış 
suçlulardır. 

 

AIDS 
Kenya yoksulluk, HIV/AIDS, kadın 

ticareti gibi Afrika’nın başa çıkamadığı 
pek çok sorunla aynı anda başa çıkmaya 
çalışmaktadır. Nüfusun 30 milyon olduğu 
Kenya’da bilinen HIV-pozitif insan sayısı 
2,5 milyondur. Ülkede kişi başına yıllık 
ortalama gelir 350 dolardır, diğer taraftan 
bir AIDS hastasının bir yıllık bakım gi-
deri 27 bin ila 34 bin dolar arasında değiş-
mektedir.  

AIDS ülkenin en ciddi sorunu olarak 
görülmektedir. Kayıtlı HIV'li nüfus, % 15 
civarındadır. Ancak kayıtlara geçirileme-
miş hasta insanlar ile ilgili herhangi bir 
tahmin yapılamamaktadır.  
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ABD Etkisi 
ABD destekli Etiyopya müdahale-

siyle çıkan çatışmalardan kaçan Somali 
halkının Kenya’ya sığınması sonucu ül-
kede ABD tarafından askerî üsler kurul-
muştur. Somali’deki çatışmalar nedeniyle 
evlerini terk edip Kenya sınırına sığınan 
ve aralarında kadın ve çocukların da bu-
lunduğu pek çok kişinin Kenya askerleri 
tarafından tutuklandığı ve bölgedeki A-
merikan üslerine gönderildiği öğrenilmiş-
tir. Kenya Ulusal İnsan Hakları Komis-
yonu (KNCHR) temsilcisi Hasan Ömer, 
East African gazetesine yaptığı açıklama-
da, Kenya hükümetinin savaş mağdurla-
rıyla ilgili olarak Cenevre Konvansiyo-
nu’nu ihlal ettiğini belirtmiştir.  

Öte yandan insan hakları savunucu-
ları tüm başvurularına rağmen Amerikan 
üslerinde tutulan mahkûmlarla görüşeme-
mişlerdir. Kenya’daki İnsan Hakları Ko-
misyonu Başkanı Njonjo Moults cezaev-
lerine girmek ve mahkûmlarla görüşmek 
istediklerini, fakat açıklama dahî yapılma-
dan bu taleplerinin geri çevrildiğini ifade 
etmiştir.  

Kenya’nın, Somalili sığınmacıları u-
luslararası anlaşmaları hiçe sayarak başka 
bir ülkeye teslim etmesinde, ABD’nin 
Kenya üzerinde kurduğu ekonomik bas-
kının etkisi vardır. Nitekim Bush yöne-
timinin Afrika’daki en yakın müttefikleri 
olan Kenya ve Etiyopya’ya 2008 bütçesin-
de bir milyar dolardan fazla bütçe ayırdığı 
bilinmektedir. 

 Seçimler 
Kenya seçimleri sonunda Cumhur-

başkanı Mwai Kibaki galip ilan edilmiş; 
ancak muhalefet lideri Raila Odinga, 
seçime hile karıştırılarak zafer kazanması-
nın engellendiğini savunmuştur. Avrupa 
Birliği seçim gözlemcileri de seçimlerin 
uluslararası standartların gerisinde kaldı-
ğını belirtmiştir. Gözlemci heyetinin baş-
kanı Alexander Graf Lambsdorff özellikle 
oy sayımının güvenilir olmadığını söyle-
miştir. Muhalefet lideri Raila Odinga, 
seçim sonuçlarını "sivil bir darbe" olarak 
tanımlamıştır. 

 

Kenya Polisi 
Kenya polisi yasadışı Mungiki mez-

hebinden 8040 kişiyi öldürmekle, bazı 
mezhep üyelerine de işkence etmekle 
suçlanmaktadır. İnsan hakları grubu 4070 
mezhep üyesinin kaybolmasından ya da 
kaçırılmasından polisi sorumlu tutmakta-
dır. Mungiki mezhebinin terörizmle it-
ham edilmesinden sonra mezhebe karşı 
polis tarafından geniş kapsamlı bir hareket 
başlatılmıştır. Mayıs ayında mezhebe 
yapılan bir operasyon esnasında 500 kadar 
olduğu tahmin edilen mezhep üyelerinin 
öldürülmesiyle ilgili olarak Kenya İnsan 
Hakları Ulusal Komisyonu bir rapor 
hazırlamıştır. Raporda 500 kişinin ölü-
münden güvenlik güçleri sorumlu tutul-
maktadır. 

Yapılan seçim sonrasında görgü ta-
nıklarına göre seçimlere hile karıştığını 
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savunan göstericilerin taşlı saldırısına polis 
gerçek mermilerle karşılık vermiştir. O-
layların yaşandığı Kisumu bölgesinde 
gündüz sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş-
tir. Bu sırada Kenya polisi başkent Nairo-
bi'de seçimi kaybeden Raila Odinga için 
yapılması planlanan alternatif and içme 
törenini iptal etmiştir. Polis ayrıca halkın 
Nairobi merkezinden uzak durması çağrı-
sında bulunmaktadır. Hükümet olaylar 
karşısında devreye sokmak üzere çok 
sayıda güvenlik birimini hazır bekletmek-
tedir. Seçimlerin ardından patlak veren ve 
etnik çatışmaya dönüşen krizde, 1.500 kişi 
hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla insan 
evlerini terk ederek komşu ülkelere sı-
ğınmıştır. Şubat sonunda, seçimlerden 
galip çıkan Cumhurbaşkanı Mwai Kibaki 
ve seçimlerde usulsüzlük olduğunu iddia 
eden rakibi Raila Odinga koalisyon hü-
kümeti kurma konusunda anlaşmış, böy-
lece şiddet olayları sona ermiştir. 
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TUNUS 

 
 
 

 
 
 

Tunus'ta görünüşte çok partili ancak 
gerçekte tek parti diktatörlüğüne dayanan 
bir sistem hâkimdir. Seçim kanunu muha-
lefet partilerine 163 üyeli parlamentoda 
sadece 21 sandalyelik bir kontenjan tanı-
maktadır. Bu itibarla muhalif partilerin 
ittifak halinde bile iktidar partisinin her-
hangi bir uygulamasını engelleme imkân-
ları yoktur. Üstelik seçimler, hükümetin 
gözetim ve baskısı altında gerçekleşti-
rildiğinden, muhalefetteki partilerin ken-
dilerini tanıtmalarına fırsat verilmediği 
gibi, insanların tercihlerini hür iradeleriyle 
yapmalarına da imkan tanınmamaktadır. 
Örneğin Mart 1994 seçimlerinde oyların 
% 97.73'ünü iktidar partisi almıştır. Ka-
nuna göre cumhurbaşkanının genel se-
çimle belirlenmesi gerekmektedir. Ancak 
ülkenin bağımsızlığını elde ettiği günden 
bu yana hiçbir zaman adil ve dürüst bir 

başkanlık seçimi yapılmamıştır. Eski dik-
tatör Burgiba kendini ömür boyu cum-
hurbaşkanı seçtirmiştir. Burgiba’nın dik-
tatörlüğüne son verme bahanesiyle kitlele-
rin desteğini alan Zeynelabidin bin Ali 
darbe sonrasındaki icraatları ile Burgiba'yı 
aratmıştır. Bin Ali düzenlediği darbeden 
sonra Burgiba’nın “ömür boyu cumhur-
başkanı” sıfatını kaldırmıştır. Kuzey Afri-
ka’nın Pinochet'si olarak adlandırılmaya 
başlanan Bin Ali, cumhurbaşkanlığı se-
çimlerine hep rakipsiz girmektedir. 

Tunus’ta bir diğer dikkat çeken hak 
ihlali basın özgürlüğü konusunda kendini 
göstermektedir. Yönetime muhalif yazar-
lar baskı görmekte ve büyük sıkıntılarla 
karşı karşıya kalmaktadırlar. 2006 yılında 
gözaltında işkenceye maruz kalan muhalif 
gazetecilerden Muhammed Abbou 358 
konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştır: 
“Yaptırımlar artık yalnızca hapse atma ya 
da işkence etme şeklinde yürütülmüyor. 
Aynı zamanda toplu bir şekilde misilleme 
yapılarak ailelerin aç bırakılması yönte-
mine de başvuruluyor. Bir insanın kendi 
özgürlüğünü ve kendi sağlığını bir amaç 
uğruna feda etme kararını alırken bilmesi 
gerekir ki, kişi bu tutumuyla kendi ailesini 
ve çocuklarını da açlığa, korkuya ve çare-
sizliğe itecektir.” 

Tunus yönetimi ülke içindeki medya 
organlarına uyguladığı baskıyı ülkeye giriş 
yapmak isteyen yabancı medya çalışanla-
rına da uygulamaktadır. Bu durumdan 

                                                 
358  Bkz. MAZLUMDER 2006 İnsan Hak-
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haberdar olan gazetecilerin ülkeye iş ada-
mı, turist veya daha “zararsız” kimliklerle 
girdikleri bilinmektedir. 

Bütün bu gelişmelere karşın ülkede 
inanç özgürlüğüne yönelik kimi olumlu 
gelişmeler göze çarpmaktadır. Tunus’ta 
bir mahkeme, kadınların kamuya ait iş 
yerlerinde başörtüsü takmasının yasak-
lanmasını yasal bulmamıştır. İdarî mah-
keme, başörtülü olduğu için okul yönetimi 
tarafından görevi askıya alınan öğretme-
nin lehinde karar vermiştir. Başörtüsünü 
“aşırılığın” bir işareti olarak gören 102. 
maddeyi gerekçe göstererek alınan mah-
keme kararının iptali, bir emsal karar 
özelliği taşımaktadır. Avukat Abdul Rauf 
el-Ayyadi bu alınan karar sonrasında Tu-
nus yargı tarihinde beyaz bir sayfanın 
açıldığını söylemiştir. Bu yönde bir başka 
olumlu gelişme Zeynelabidin bin Ali’nin 
Ramazan bayramı dolayısıyla ödüllendir-
diği öğrenciler arasında başörtülü kızların 
da olmasıdır. Devlet televizyonunda canlı 
olarak gösterilen ödül töreni Tunus için 
bir ilk olma özelliği taşımaktadır.359 

 

İfade Özgürlüğü-Düşünce  
Mahkumları 
Muhalif Kalima gazetesi editörü 

Ömer Mestiri’nin sahibi olduğu 
Dailymotion  adlı görüntü paylaşım sitesi 
1 Nisan’da kapatılmıştır. Ayrıca Kalima 

                                                 
359  http://www.tumgazeteler.com/?a= 

2289967 

gazetesinin web sayfasına da ulaşılama-
maktadır. Ayrıca Messiri’nin yayın yoluy-
la iftira atmak suçlamasından ötürü 3 yıla 
kadar hapsi istenmektedir. Gazetenin 
binası iki hafta boyunca sayıları 30-60 
arasında değişen polislerce ablukaya alın-
mıştır. Çalışanların binaya girmesine izin 
verilmemiş, çeşitli zorluklar çıkarılmış-
tır.360 

İnsan hakları aktivisti Muhammed 
Abbou'nun Mısırlı gazeteci İbrahim 
Essa'nın davasını takip etmek için Kahi-
re'ye gitmesi engellenmiştir. Sene başında 
hapiste olan Abbou’nun tahliye edilmesin-
den sonra aynı şekilde Londra'ya El-Ce-
zire televizyonun programına katılması 
engellenmiştir. 361  Muhammed Abbou 
Nisan ayında iki yıldır yattığı hapishane-
den tahliye edilmişti. Hapishanede işken-
ceye maruz kaldığı için 25 gün süren açlık 
grevi yapmıştı.  

Muhammed Fourati 4 yıl önce yaz-
dığı ve birçok yerde yayımlanmış olan 
makalesinden ötürü 9 Mart tarihinde 14 
ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Kendi-
sine isnat edilen suç “yazmış olduğu yazı 
yasa dışı bir örgüte üye olduğunun ispatı-
dır” şeklinde kayıtlara geçmiştir. Şu an 
Katar’da El-Mavkif gazetesinin yardımcı 
editörü olarak çalışan Muhammed 
Fourati son davadan önce ayrıldığı ülke-
sine dönmesi halinde hapse girecektir.362 

                                                 
360  http://www.afrol.com/articles/25053  
361  http://www.ifex.org/en/content/view/full/ 

87334/ 
362  http://www.afrol.com/articles/24711 
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İllegal göç yolları ile ilgili haber yap-
mak için Tunus’a giden Republica gaze-
tesi muhabiri Francesco Viviano ve 
Mediaset kanalı Le Iene programı çalı-
şanlarından Luigi, havaalanında 24 Ağus-
tos’ta sorguya çekilmiştir. Kendilerini iş 
adamı olarak tanıtmalarına rağmen kame-
ralarına el konulmuş, bir gece gözaltında 
kaldıktan sonra ülkeye giriş yapmalarına 
izin verilmiştir.363 

Muhammed Abbou’nun eşi Samia 
Abbou El-Kef Hapishanesi civarında 40 
kişilik sivil polis grubu tarafından saldı-
rıya uğramıştır. El-Kef hapishanesinde 
tutuklu kimi sivil toplum örgütü çalışanla-
rını ziyaret etmeye giden Samia Abbou, 
Moncef Marzuki, Salim Boukhdhir ve 
Samir ben Amor 40 kişilik sivil polis gru-
bunun saldırısına uğramıştır. Saldırı yü-
zünden Samia Abbou’nun vücudunda 
darp izleri oluşmuştur.364 

Şubat ayında Tunus Hukukçular 
Derneği’ne (AMT) yönelik bir darbe 
girişimi yaşanmıştır. Dernek yönetimi 
azledilerek yerine iktidar yanlısı bir ko-
mite atanmış, dernek lokaline de keyfi 

                                                 
363  http://www.bianet.org/bianet/kategori/ 

biamag/101986/tunusta-insan-
tuccarlarinin-arasinda 

364  http://www.frontlinedefenders.org/node 
/265  Ayrıca  haberle ilgili video görüntüle-
ri için bkz. 
http://astrubal.nawaat.org/2006/12/15/le-
temoignage-video-de-samia-abbou-
concernant-lagression-dont-elle-a-ete-
victime/ 

olarak kilit vurulmuştur. İnsan Hakları 
Derneği’nin (LTDH) ise 6. Kongresi 
yasaklanmıştır. Derneğin başkentteki ve 
değişik şehirlerdeki toplantıları engellen-
miş, toplantılara katılmak isteyen onlarca 
kişi gözaltına alınmıştır. Tunus Gazeteci-
ler Sendikası (SJT) kongresi de yasaklan-
mıştır. Bütün bunlara bir kısmı 15 yıldır 
cezaevinde olan siyasî tutuklular üzerin-
deki baskıların artması da eklenmiştir. 

Ülkedeki hukuksuzlukları ifşa ama-
cıyla 18 Ekim’de başlayan açlık grevine, 
üçü siyasî parti yöneticisi olmak üzere 7 
tanınmış kişi katılmıştır. Başkent Tu-
nus’un merkezî semtlerinden birinde 
yapılan eyleme katılanlar: Ahmet Necip 
Şebbi (İlerici Demokratik Parti Genel 
Sekreteri), Hamma Hammami (Tunus 
İşçileri Komünist Partisi Sözcüsü), 
Abdülrauf Ayadi (Cumhuriyet İçin 
Kongre Başkan Yardımcısı), Ayaşi 
Hammami (İnsan Hakları Derneği Tu-
nus Şubesi Başkanı), Lütfi Hacı (Tunus 
Gazeteciler Sendikası Başkanı), Muham-
med Nuri (Politik Tutuklularla Uluslara-
rası Dayanışma Derneği Başkanı) ve 
Muhtar Yahyavi (Hakim, Bagımsız Hu-
kuk Merkezi Başkanı)’dir. Eylemin baş-
langıcında yapılan basın açıklamasında 
politik durum ve eylemin talepleri şu sa-
tırlarla ifade edilmiştir: “Tunus son yıllar-
da politik, sosyal ve kültürel bakımdan 
sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Son za-
manlarda özgürlükler bakımından ta-
hammül edilemez bir sınıra gelindi. Biz 
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parti ve sivil toplum temsilcileri olarak; 
örgütlenme özgürlüğü için, haber alma ve 
basın özgürlüğü için, politik tutukluların 
serbest bırakılması için 18 Ekim’de açlık 
grevine başladık. Tüm demokratik güç-
leri, dernekleri, sendikaları, siyasî partileri 
ve bağımsız şahsiyetleri bu eylemi destek-
lemeye, ülkemizde demokratik bir deği-
şim için kalkış noktası olabilecek bu talep-
lerin gerçekleştirilmesi için eyleme davet 
ediyoruz.” 

Açlık grevinin başladığı binanın çev-
resi ilk iki gün boyunca güvenlik kuvvet-
leri tarafından çevrimiş ve binaya kimse 
yaklaştırılmamıştır. Ancak içeriden ve 
dışarıdan gelen yoğun tepkiler sonrasında 
abluka kaldırılmıştır. Eylem yeri o gün-
den itibaren her gün yüzlerce kişi tarafın-
dan ziyaret edilmektedir. İşçiler, sen-
dikacılar, üniversite öğrencileri, öğretim 
üyeleri ve avukatlar tarafından toplu ziya-
retler gerçekleştirilmekte ve her ziyaret bir 
eyleme dönüşmektedir. Bu sayede kong-
resi ve toplantıları yasaklanan İnsan Hak-
ları Derneği iki aydan beri ilk defa resmen 
yönetim kurulu toplantısını yapabilmiştir. 
Üniversitelerde “açlık grevcileriyle daya-
nışma komiteleri” kurulmuştur. 29-30 
Ekim günlerinde birçok kentte 600 civa-
rında kişinin katıldığı sembolik açlık 
grevleri yapılmıştır. Avrupa’nın çeşitli 
kentlerinde de dayanışma eylemleri baş-
lamış; Paris, Londra, Frankfurt, Cenevre 
ve Stockholm kentlerinde yapılan eylemle-
re, bu ülkelerde yaşayan demokrat Tunus-

lularla Avrupalı aydınlar katılmıştır. Ey-
lem uluslararası basında da yankı bulmuş-
tur. El Cezire televizyonu konu hakkında 
haber yaparken, Avrupa basınının önde 
gelen gazeteleri de eyleme yer vermiştir.365 

 

Değerlendirme 
İnanç özgürlüğü konusunda olumlu 

gelişmelerin yaşandığı ülkede düşünce 
özgürlüğü konusunda 2007 yılında olum-
suz gelişmeler gözlenmiştir. Eleştiren ve 
sorgulayan insanlar şiddet ve baskıyla 
susturulmak istenmektedir. Tüm bu yaşa-
nan hukuksuzluklar Tunus yönetiminin 
insan haklarına dair samimiyetinin sorgu-
lanmasına yol açmaktadır. 

 

 

                                                 
365  http://www.hareketzamani.com/forum/ 

index.php?topic=1478.msg%25msg_id%2
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Sudan’ın batı bölgesi Darfur’daki as-
keri güçler ve isyancılar arasındaki düğüm 
2007 yılında daha da körleşmiş bir halde 
karşımıza çıkmaktadır. Yılın sonlarına 
doğru Libya’da yapılan barış görüşmeleri, 
bazı anlaşmaya yanaşmayan kilit örgütler 
tarafından engellenmeye çalışılmıştır. 9 
Ocak 2005’te güney ve kuzey arasındaki 
21 yıllık savaşı bitirmek için imzalanan 
Sudan Barış Antlaşması (Comprehensive 
Peace Agreement-CPA)’nın yürürlüğe 
girmesindeki gecikmeler Güney Sudan’ın 
barışı sağlamlaştırma ümitlerini tehdit 
etmeye başlamıştır. Bu gecikmelerin se-
bebi, söz sahibi iki partinin (National 
Congress Party, The Sudan People’s 
Liberation Movement) ortak bir noktada 
buluşamamalarıdır. 

Sudan’ın diğer bölgelerinde de karı-
şıklıklar yaşanmaktadır. Güvenlik güçleri, 
Güney Sudan’da yapılması öngörülen iki 
baraj projesini protesto eden 7 kişiyi ağır 
şekilde yaralamış, sayısı tam olarak belir-
lenemeyen insanın ölümüne yol açmış, 
pek çok protestocuyu da tutuklamıştır. 
İfade özgürlüğüne yönelik sınırlamalar 
yoğun bir şekilde devam etmekte, özellik-
le gazetecilere, basın mensuplarına ve 
diğer insan hakları aktivistlerine yönelik 
uzun süreli tutuklamalar yapılmaktadır.  

 

Darfur Krizi 
503.180 km²lik yüzölçümüne sahip 

Darfur’un toplam nüfusu yaklaşık 5.6 
milyon kişi civarındadır. Sudan’ın Çad’a 
komşu olan bölgesinde yer alan Darfur, 
üç eyaletten oluşmaktadır. Ülkenin en az 
gelişmiş yörelerinden biri olan bu eyalet-
lerde, Cancavid adı verilen Arap göçebe 
kabileleri ile Afrikalı yerli çiftçiler ara-
sında su kaynakları ve otlakların kullanımı 
konusunda yıllardan beri süregelen bir 
uyuşmazlık mevcuttur. Bölgede yaşanan 
kuraklığın etkisiyle söz konusu uyuşmaz-
lık artarak siyasî alana taşınmış ve 2003 
Şubat ayında Sudan Kurtuluş Ordusu 
(SLA) ve Adalet ve Eşitlik Hareketi 
(JEM) adlı Darfurlu gruplar hükümet 
kuvvetlerine karşı silahlı mücadele başlat-
mıştır. 

Darfur krizi özünde “dinlerarası bir 
çatışma”dan ortaya çıkmamıştır. Kriz, 
bölgedeki çeşitli grupların kendi araların-
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daki ve merkezle olan ilişkilerindeki güç 
mücadelesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
çerçevede, kabile bağlarının güçlü olduğu 
Sudan’ın bu bölgesinde ortam, savaştan 
çıkar sağlayan birtakım grupların hakimi-
yetlerini sürdürmelerine son derece elve-
rişlidir. 

Birbirleriyle olduğu gibi hükümet, 
ordu ve müttefik kuvvetlerle de çatışan asi 
grupların çoğalması, sadece barış girişim-
lerini tehdit etmekle kalmamış aynı za-
manda siviller, barışı savunanlar ve insanî 
yardım kuruluşları için de öngörülemez 
bir ortam yaratmıştır. Sonuç itibariyle 
çatışma taraftarı olan bütün partilerin yıl 
boyunca sivillere zulmettiği ve insanî ol-
mayan uygulamalar sergilediği gözlenmiş-
tir. 

Sudan hükümeti hem sivillere olan 
saldırıların devam etmesini sağlayarak, 
hem de bu kötü muamelelerden sorumlu 
kişileri kontrol altında tutmayarak kaosu 
körüklemekte önemli bir rol oynamıştır. 
Son olarak Temmuz'da hükümet Afrika 
Birliği-Birleşmiş Milletler ittifakıyla me-
lez bir barış gücü oluşumuna izin vermiş, 
bununla beraber, yılın geri kalan kısmında 
bu oluşumun ilerlemesine; Sudan Hükü-
meti’nin engellemesi, bürokratik gecikme-
ler ve barış gücüne giden askeri yardımla-
rın yavaş yürütülmesi manî olmuştur. 

Hükümet cezasız kalan kötü muame-
lelere karşı gerçekçi bir çaba 
sarfetmemiştir. 27 Nisan 2007'de Ulusla-
rarası Ceza Mahkemeleri (ICC) Hazırlık 
Komisyonu, İnsandan Sorumlu Devlet 

Bakanı Ahmet Harun ve "Janjaweed" 
milis kuvvetleri lideri Ali Kosheib için 
tutuklama emri çıkartmıştır. Sudan Hü-
kümeti, ICC ile birlikte çalışmayı alenen 
reddetmiş ve Harun'u mahkemeye teslim 
etmek yerine onu Darfur'un da içinde 
bulunduğu bir bölgede, insan hakları 
şikayetlerini değerlendirmekten sorumlu 
bir komiteye başkan yardımcısı olarak 
atamıştır. Daha önce başka suçlara karış-
tığı için tutuklanmış olan Kosheib, Sudan 
Dış İşleri Bakanı'nın talimatıyla Ekim 
ayında serbest bırakılmıştır. 

2006 sonlarına doğru hükümet, asile-
rin kontrolü altındaki Kuzey Darfur’a 
hemen hergün bomba yağdırmaya yeni-
den başlamıştır. Hükümet destekli milis 
kuvvetler, mülteci kamplarında yaşayanlar 
da dahil olmak üzere Darfur’daki sivil 
nüfusa da saldırmıştır. Kasım 2007 barış 
görüşmelerinden önce, Haskanita ve 
Muhajariya kasabalarına yapılan saldırılar 
da içinde olmak üzere, şiddet olaylarında 
yeniden büyük bir artış görülmüştür. 

Mayıs 2006'da Sudan Kurtuluş Or-
dusu ( SLA) lideri Minni Minavi hükü-
metle Darfur Barış Anlaşması'nı imzala-
mış ve akabinde başkanın özel asistanı 
olarak atanmıştır. Fakat Kuzey Darfur 
sakinlerinin şikayetleri Minawi'nin kuv-
vetlerinin uyguladığı kötü muameleden 
dolayı gittikçe artmaktadır. İsyan grupları 
ve SLA arasındaki ayrılıklar ve SLA kuv-
vetlerinin uyguladığı kötü muameleler 
Kuzey Darfur’un Korma ve Tawilla böl-
gelerindeki mülteci kamplarında yaşayan 
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binlerce insanın kaçmasına sebep olmuş-
tur. 

Ocak 2007'den bu yana Arap gruplar 
arasında süren savaş, 200'den fazla insa-
nın ölümüne yol açmış ve birçok kişi de 
yaşadığı yeri terketmek zorunda kalmıştır. 
Yalnızca 2007'nin ilk 9 ayında 250 binden 
fazla sivilin yurtlarından çıkarılmasıyla 
Darfur’un mülteci nüfusu toplamda 2.2 
milyona ulaşmıştır. 

Kamplarda, milis kuvvetlerin ateşli 
saldırılarına maruz kalan mültecilerin 
kamp içindeki terör sebebiyle de hayatları 
tehlikededir. Özellikle cinsiyet ayrımının 
gözlendiği bu kamplarda kız çocukları ve 
kadınlar zorlu yaşam koşulları ile müca-
dele etmektedir. 

Ateşli saldırılardan Birleşmiş Afrika 
Birlikleri(AMIS) de nasibini almaktadır. 
30 Eylül’de AMIS’e Haskanita ve Güney 
Darfur’da yapılan saldırılarda 10 AMIS 
kuvveti hayatını kaybetmiştir. 

5 yıllık karışıklığın ardından, 
Darfur’un yaklaşık 6 milyonluk nüfusu-
nun üçte ikisi rehabilitasyon servislerine 
ihtiyaç duymaktadır. Ne yazık ki, bu ser-
vislerde gönüllü olarak görev yapmakta 
olanlar da tacize uğramakta, servis zarar 
görmektedir. Çatışmalar sonucunda, 
2007’nin ilk dokuz ayında 12 gönüllü 
öldürülmüştür. 

 
Güney Sudan ve Siyasi Reformlar 
Hükümetin Darfur'daki çatışmaya 

müdahelesi, NCP (National Congress 
Party) ve SPLM (The Sudan People’s 

Liberation Movement) arasındaki çekiş-
menin de sebeplerinden birisi duru-
mundadır. SPLM çatışmayı durdurmak 
için olaya daha çok müdahil olmaya başla-
mıştır ve NCP'nin politikalarının aksine 
Birleşmiş Milletler’in bölgedeki konuş-
lanmasını da desteklemektedir. 
SPLM'nin, kendi yetki alanındaki petrol 
gelirlerinin hesaplanması işini kolaylaştır-
mak amacıyla NCP'nin bilgi edinmesini 
kabul etmemesi, Sudan Silahlı Kuvvet-
leri’nin mutabık kalınmış son gün olan 9 
Temmuz 2007'ye kadar Güney Sudan'dan 
çekilmesindeki başarısızlığı ve Abyei sınır 
bölgesinin statüsü iki partinin arasında 
anlaşmazlığa sebep olan diğer konulardır. 

2009'da yapılması gereken seçimlerle 
birlikte, seçimleri desteklemek için hazır-
lanan kanunların çerçevesinin gelişti-
rilmesi de gecikmektedir. Hazırlanan 
kanunların Ulusal Toprak Komitesi ve 
Milli Güvenlik Yasası kadar seçim yasa-
sını da içeren birçok kilit hükmü Milli 
Meclis'te henüz müzakereye sunulmuş-
tur. 

Mültecilerin ve ülkelerinden uzaklaş-
tırılan diğer insanların, Güney Sudan'daki 
evlerine dönmelerini kolaylaştırmak için 
güvenlik önlemleri zaruri bir hal almıştır. 
Fakat silahsızlanmada sadece sınırlı bir 
ilerleme kaydedilmiş olmasının yanısıra 
kabileler arası şiddetli çatışmalar da 2007 
yılında yüzlerce ölüme sebebiyet vermiştir. 
Mayıs ayında, Doğu Ekvator'daki 
Didinga ve Toposa topluluklarından 54 
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kişi, büyükbaş hayvanlar üzerindeki çe-
kişme sebebiyle devam eden çatışmalarda 
hayatını kaybetmiştir. Temmuz ayında ise 
Jonglei eyaletindeki Nuer ve Murle kabi-
leleri arasındaki şiddetli çatışmalar 56 
kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. 

 

Merowe ve Kajbar Barajları 
Kuzen Sudan’da hükümet, yerel top-

lulukların ve insan hakları yandaşlarının 
protestolarına rağmen Merowe ve 
Kajbar’daki 2 büyük barajın inşasını yap-
maya hazırlanmaktadır. İnşaat 2008 itiba-
riyle tamamlanmış olacaktır. Kajbar Barajı 
100 binden fazla insanın hayatını etkiler-
ken, Merowe Barajı 50 binden fazla insa-
nı yerinden edecektir. 

Nisan 2006’da güvenlik güçleri 
Merowe Barajı’nın inşasını barışçıl bir 
şekilde protesto eden 3 kişiyi öldürmüş, 
düzinelerce insanı yaralamış ve birçoğunu 
tutuklamıştır. 

2007 Haziran’ında Kajbar Barajı’na 
karşı gerçekleştirilen yerel komite protes-
toları da güvenlik güçleri tarafından hun-
harca dağıtılmıştır. Olaylarda göz yaşartıcı 
bomba kullanan güvenlik güçleri 4 kişinin 
hayatını kaybetmesine, 8’den fazla insanın 
da yaralanmasına sebep olmuştur. 

Baraj protestolarını aktarmaya çalışan 
bazı gazeteciler herhangi bir iddia olmak-
sızın tutuklanmış ve işkence görmüştür. 
Kuzey eyaletin başkenti Dongola’da dört 
gazeteci ve üç avukat Kajbar Barajı’na 
giderken tutuklanmıştır. 10’dan fazla kişi 

de bu konuyla ilgili olarak Hartum ve 
Dongola’da tutuklanmış, bir süre sonra 
hepsi serbest bırakılmıştır. 

 

İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü 
Sudan’daki gazeteciler, hakkında yazı 

yazamadıkları konuları “kırmızı hat” diye 
nitelendirmektedirler. Örneğin Darfur 
krizi, darbe iddiaları ile ilgili aralarında 
Umma Partisinin lideri Mübarek el-
Mehdi’nin de olduğu 17  kişinin Tem-
muz ayında  gözaltına alınması ve Ulusla-
rarası Ceza Mahkemeleri “kırmızı hat” 
konularına girmektedir. “Kırmızı Hat” tın 
içerisine giren konular üzerine yazılar 
yazan gazeteler kapatılmakta ve ilgili ga-
zeteciler tutuklanıp, işkenceye maruz 
bırakılmaktadır. 

Birçok insan hakları kurumu bu ko-
nularla ilgili beyanat verilmemesi husu-
sunda tehditler almakta ve çalışanlar sor-
gulanmadan hapse atılmaktadır. 
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