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Kapak Fotoğrafı 
Pakistan Ordusu Taliban’ı desteklediğini iddia ettiği Aşiret Bölgesi Svat Vadisi’ne yönelik Mayıs ayı ortalarında, 
ABD destekli büyük bir saldırı başlattı. Bu saldırı sonucu bölgeden iki hafta içinde iki Milyona yakın sivil Pakistan’ın 
diğer bölgelerine göç etmek zorunda kaldı. Kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşen bu kişilerden, 
çoğu çocuk binlerce sivil yaşamını yitirdi
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Giriş

MAZLUMDER Dünya İnsan Hakları Raporu, 2003 yılından bu yana dü-
zenli olarak yayınladığımız ve dünya genelinde yaşanan hak ihlallerini, ilgili ülke-
leri yıl boyunca takip ederek hazırladığımız bir çalışmadır. Bu çalışma, başta Tür-
kiye olmak üzere tüm uluslararası toplumu insan hakları ihlalleri konusunda bil-
gilendirme ve bilinçlendirme amacını taşımaktadır. Türkiye’de, dünyada yaşanan 
insan hakları ihlallerinin raporlaştırıldığı “tek” çalışma olan bu rapor, ahlaki te-
melde “hak” ve “adaleti” üstün tutmadıkça çifte standarttan kimsenin kurtulama-
yacağını ve insan haklarının belli kurumların tekelinde kalacağını vurgulamakta-
dır.

Dünyada insan hakları ihlalleriyle ilgili yıl boyunca takip edilen gelişmeler 
sene sonunda rapor hâlinde kamuoyuna duyurulmaktadır. MAZLUMDER’in 
dışarıya bakan bir insan hakları penceresi olan bu raporda dört ayrı kıtada top-
lam 38 ülke incelenmiştir.

Raporda insan hakları ihlalleri, dört bölgeye ayrılarak incelenmiştir. Yirmi ki-
şilik bir ekip tarafından hazırlanan rapor için konuyla ilgili birçok kaynak taran-
mıştır.

Rapor yaşam hakkının ihlali, ırkçılık, basın ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan 
hürriyeti, ayrımcılık, çocuk ve kadın haklarına yönelik ihlaller, haksız gözaltı ve tu-
tuklamalar, örgütlenme hakkına yönelik ihlaller ve işkence gibi başlıklardan oluş-
maktadır.

Amacımız, başta MAZLUMDER gönüllü ve aktivistleri ile yerel ve uluslara-
rası toplumu 2009 yılında yaşanmış olan insan hakları ihlallerine dair bilgilendir-
mek ve iyileştirmeleri teşvik etmektir. Hazırlanmış olan çalışmanın bu amaca hiz-
met etmesini temenni ediyoruz.

Av. Cihat Gökdemir
MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı
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İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşmuş çift kutuplu dünya düzeni seksenli yılların sonunda tek ku-
tuplu dünyaya doğru evrilirken, “liberal” değerler hâkim unsur olarak tüm değer alanlarının merkezine 
oturmuştur. 2001 yılında yaşanan 11 Eylül saldırılarından sonra liberal özgürlükçü söylem bir kırılma 
yaşayarak güvenlik eksenli yeni bir anlayışa evirildi.

SSCB’nin dağılması ile başlayan, dünyanın ABD ve genel anlamda Batı merkezli hegemonik bir 
gücün egemenliğine doğru evirildiği süreç, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’yi hedef alan saldırılarla yeni bir 
noktaya ulaşmıştır. Orta Asya, Ortadoğu ve Kafkasya merkez olmak üzere İslam dünyasında yaşanan kri-
zler, yerini Afganistan ve Irak örneklerinde olduğu gibi “doğrudan” işgallere bırakmıştır. Filistin’de yaşanan 
insan hakları ihlalleri ve Gazze’de İsrail’in uyguladığı insanlık dışı ambargo halen devam etmektedir. 

İslam dünyasının merkez coğrafyasında devam eden işgaller ve bu işgallere karşı yükselen tepkiler 
karşısında ortaya çıkan/çıkarılan İslamofobi, yani; İslam kaynaklı tehdit algısının merkezde olduğu bakış 
açısı, özellikle Batılı ülkelerde Müslüman nüfusa dönük hak ihlallerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

2009 yılının ilk günlerinde, tüm dünyadan yükselen sivil tepkilere rağmen, çevresi Arap ve Müslü-
man ülkelerle çevrili bir coğrafyada yirmi iki gün gibi kısa bir sürede bin beş yüz insanın İsrail tarafından 
katledilmesi, BM ve AB dâhil diğer Batılı ülkelerin sessiz kalarak bu suça ortak olmaları yaşadığımız çağın 
resmedilmesine yeter bir örnektir. Orta coğrafyanın güneyinde, Yemen’de başlayan gerilim ise Kızıldeniz 
hattında yeni bir insani kriz merkezi ortaya çıkarmıştır. İşgalin ve insani sorunların bitmediği Irak’ta ise her 
geçen gün insanlar ölmekte, geride binlerce yetim ve dul kalmaktadır.

2009 yılında, İran’da seçim sonrası başlayan kaosa, tarihinin en zorlu dönemini yaşayan Pakistan’da 
kendi ülkesinde mülteci olan insanlara, Afganistan’da NATO uçaklarının vurduğu sivil hedeflere ve ölen 
yüzlerce insana, Hint kıtasında Bombay saldırılarından sonra artan gerilimlere ve Keşmir merkezli sorun 
ve ihlallere,  Sri Lanka’da uzun süre devam etmiş ve hâlen etkileri görülen iç savaşa, Tayland Patani’de kana 
bulanan mescitlere, Myanmar’da askerî yönetimin baskıcı politikalarına ve yine mültecilerin dramına 
şahit olduk. 

Doğu Türkistan’da Temmuz ayında yaşanan olaylar, Çin’in özellikle Doğu Türkistan ve Tibet’te 
haksızlıklara hız kesmeden devam ettiğini göstermiştir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde ise soğuk 
savaş sonrası oluşan yapılar varlıklarını korurken inançlara yönelik baskılardan dolayı insanların ülkel-
erini terk ettiklerine tanıklık ettik. Kafkasya ve Rusya’da insan hakları savunucularına yönelik infazlara, 
Avrupa’da ise yükselen İslam karşıtlığı, ırkçı ve ayrımcı söylemlere şahit olduk. 

11 Eylül bakiyesi güvenlik politikalarının Avrupa ve Amerika üzerindeki etkileri hâlen devam etmekte-
dir. Güvenlik merkezli yaklaşımlar ülkelerin dışa dönük yüzü olarak, iltica politikalarını geriye götürürken, 
içe dönük yüzü olarak da özgürlüklerin önünü tıkayan engeller şeklinde ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Latin Amerika’da Honduras’ta yaşanan darbe gerilimine ve Haiti’de yaşanan insanlık trajedisine 
tanıklık ettik. ABD’de ise 2009 yılında göreve gelen ABD Başkanı Barack Obama’nın Guantanamo Hap-
ishanesinin kapatılması için sarf ettiği sözler hayata geçirilmemiştir. Afganistan’da, Irak’ta ve Yemen’de 

Genel Değerlendirme
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önceki dönemleri aratmayacak şekilde Amerika kaynaklı hak ihlalleri yaşanmıştır.
Kara kıta Afrika’da ise yer yer yaşanan olumlu gelişmelerin yanında 20. yüzyıla özgü iç savaşlar ve 

katliamlar bu yıl da sürmüştür. Kıtanın doğusunda ve batısında, Somali’de ve Nijerya’da kaos henüz 
durmuş değildir. Sudan’da ise bu yıl da kitlesel ölümler yaşanmış ve Devlet Başkanı Ömer El Beşir’le ilgili 
uluslararası soruşturmalar gündeme gelmiştir.

Darfur olayları üzerine MAZLUMDER, Sudan Elçiliği’nden ülkede inceleme yapmak üzere talepte 
bulunmuş, varılan sözlü mutabakata rağmen başvurumuz olumlu neticelenmemiştir. Aynı şekilde Suriyeli 
yetkililere ülkedeki cezaevlerini inceleme yönünde yaptığımız başvuru kabul edilmemiştir. 2009 Tem-
muz olaylarından sonra Doğu Türkistan’da inceleme yapmak üzere Çin’e yaptığımız başvuru da cevapsız 
kalmıştır. 

2009 yılında Gazze’de yaptığımız incelemeleri Gazze Raporu adıyla kamuoyuna duyurduk. Sudan’da 
yaşanan gelişmelerle ilgili hazırladığımız ön rapor, Pakistan’da tutuklanan Türkiye vatandaşlarının duru-
muyla ilgili hazırladığımız Pakistan Hapishaneleri Raporu, Orta Doğuda Filistinli mültecilerden sonra 
dört milyonluk nüfusuyla ikinci büyük mülteci grubu olan Iraklı mültecilerle ilgili raporu kamuoyuyla 
paylaştık.

Çevremizde olup biten birçok olayla ilgili doğrudan gözlem çalışmaları yapılmış; Irak ve Filis-
tin başta olmak üzere Pakistan’a, Filipinlere, Afganistan’a, Mısır’a ve Lübnan’a doğrudan ziyaretler 
gerçekleştirilmiştir. Gazze savaşı sırasında bölgeye giren ekiplerimizin yaptığı çalışmalar ve topladıkları 
kanıtlar raporlaştırılarak Türkiye’de İsrailli yetkililer aleyhinde suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Doğu Türkistan’da Temmuz ayında yaşanan olaylarda Çin’in işlediği insan hakları ihlalleriyle de 
ilgili Çinli yetkililer aleyhinde dava açılmıştır. Türkiye’nin mevcut hukuki yapısı İsrailli ve Çinli yet-
kilileri yargılamaya uygun olmasına rağmen, maalesef yetkililerin yasaları yanlış yorumlaması sonucu 
yargılamalar dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından durdurulmuştur.

Dünyanın birçok ülkesinde insan hakları örgütleriyle çeşitli platformlar vesilesiyle bir araya gelerek 
işbirliği yapmaktayız. Bu çerçevede İslam dünyasında bulunan insan hakları örgütleriyle sürdürdüğümüz 
diyalog örnek bir işbirliğidir. 2009 yılında İslam dünyasında bulunan insan hakları kurumlarına ve 
İslam Konferansı Örgütü’ne, İslam ülkelerinin onaylayacağı bir insan hakları sözleşmesi hazırlanması, 
bu sözleşmenin bağlayıcılığında bağımsız bir insan hakları kurulu oluşturulmasını ve bağımsız bir insan 
hakları mahkemesi kurulmasını önerdik. Son aylarda bu yönde atılan adımları dikkatle takip etmekteyiz. 

Özetle dünyamız 2009 yılında tarihin ve insanlığın ilerlemiş yaşına rağmen katliamlara, savaşlara ve 
haksızlıklara tanıklık etmiştir. 

MAZLUMDER bugüne dek oluşmuş insan hakları üst normlarının ve metinlerinin insanlığa 
sağladığı kazanımları hatırlatarak, bu üst metinleri hazırlayan özne unsurun bugünkü temsilcilerinin 
yine kendi ilke ve metinlerini çiğneyerek uluslararası hukuku hiçe saymalarından hareketle tüm bireyleri, 
kurumları, devletleri ve devlet üstü yapıları insan onuruna saygılı, daha adil ve yaşanabilir bir dünya kur-
maya çağırmaktadır. 

Ahmet Faruk ÜNSAL
MAZLUMDER Genel Başkanı
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Genel Değerlendirme
Cezayir’in 1962 yılında Fransa’dan bağımsız-

lığını ilan etmesinin ardından ülkede FLN (Ulusal 
Kurtuluş Cephesi) iktidara geldi. Birçok üçüncü 
dünya ülkesinde olduğu gibi Cezayir’de de FLN 
yöneticileri iktidarları boyunca büyük yolsuzluk-
lara imza attı ve fakir Cezayir halkının durumu-
nu düzeltmek için hiçbir proje geliştiremedi. Yol-
suzluklar nedeniyle fakirlerle zenginler arasında-
ki uçurum giderek derinleşti. Yöneticiler ülkedeki 
yolsuzlukların, işsizliğin ve ekonomideki kötü gi-
dişatın sorumlusu olan askerî diktatörlükle el ele 
vererek ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini 
yağmaladı. 

80’li yılların sonlarında Cezayir yönetimi çok 
partili rejime geçme kararı aldı. İşte ülkedeki bir-
çok sorunla birlikte Cezayir’de şiddetin egemen 
olmasına neden olacak ve yıllarca sürecek kanlı sa-
vaşın temelleri bu tarihlerde atıldı. Çok partili dü-
zene geçiş çalışmaları yerel yönetimlerle test edildi. 
Cezayir yönetimi yerel yönetimleri bir laboratuar 
olarak görüyordu. Burada İslami hareketin başarılı 
olması ya da olmamasına göre tavrını belirleyecek, 
daha sonraki sürecin önceden belirlenen hattın dı-
şına çıkmasına izin verilmeyecekti. Yerel seçimle-
rin ardından yapılan genel seçimlerde İslami Kur-
tuluş Cephesi (FIS) büyük bir başarı kazandı. Be-
lediyeleri kazanmış olan FIS, kısa sürede halk ara-
sındaki desteğini de artırmıştı. 26 Aralık 1991 ta-
rihinde yapılan iki turlu seçimlerin sonuçlarına 
göre FIS, 232 sandalyeden 188’ini kazanarak ezi-
ci bir üstünlük sağladı. Ancak 15 parlamenter çıka-
rabilen iktidar partisi FLN’nin yaşadığı büyük he-
zimet, ülkenin içinde bulunduğu durumu göste-
rir nitelikteydi. Otuz yıla yakın ülkeyi askerle bir-

likte kimseye hesap vermeden istediği gibi yöne-
ten FLN, tamamen çökmüş durumdaydı. İki tur-
lu seçimin ilk turundaki ezici galibiyet, ikinci tu-
run da FIS tarafından kesin bir zaferle sonuçlana-
cağını gösteriyordu. Ancak askerî diktatörlük Ge-
nelkurmay Başkanı Halid Nezzar’ın önderliğinde 
yine askerî bir darbe ile iktidara el koydu. O gün-
den bu yana Cezayir’de süren kanlı iç savaşta top-
lam 80 bin insan hayatını kaybetmiştir.

2009 Yılı Devlet Başkanlığı Seçimi
Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika 2009 

Nisan ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 
90,24’ünü alarak yeniden seçildi. Buteflika’nın se-
çimi kazanmasına başından beri kesin gözü ile ba-
kılıyordu.  Bazı muhalefet grupları ise seçimler-
de yolsuzluklar yapıldığını iddia ediyorlardı. Dev-
let başkanlığı seçiminde diğer 5 adaydan hiçbiri 
Buteflika’ya ciddi bir rakip olamadı. Gözlemciler, 
seçimlere katılımın düşük olmasının Buteflika’nın 
meşruluğunu gölgeleyeceği uyarısında bulunmuş-
lardı. Cezayir parlamentosu üyeleri Buteflika’nın 
3. dönem devlet başkanı olabilmesi için dönem 
sınırlandırmasını kaldırdı. Böylece Buteflika’nın 
ömür boyu devlet başkanı olabilmesinin yolu da 
açılmış oldu.

Buteflika, seçim kampanyasının beşinci gü-
nünde kürsüye çıkarak FIS liderlerine yönelik üs-
lubunu sertleştirmiş, ayrıca silahlı grupların artık 
ülkede varlıklarını sürdüremeyeceklerini söyle-
mişti. Başkan, ülkenin önde gelen aydınlarıyla yap-
tığı bir toplantıda İslamcılardan 90’lı yıllar boyun-
ca işlemiş oldukları “suçlar”dan dolayı açıkça özür 
dilemelerini istemişti. İslami hareketin önde gelen 
isimlerinden olan ve ABD’nin Washington ken-

Cezayir
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tinde sürgünde bulunan Enver Heddam, Ceza-
yir Devleti’nin kendisiyle temasa geçerek siyasete 
karışmaması ve üniversitedeki görevine geri dön-
mesi şartıyla ülkeye giriş izni verme teklifini ka-
bul etmesinin mümkün olmadığını belirtti. Vata-
na dönüşün en doğal hakkı olduğunu ve bunun 
hiçbir kayıt ve şartla sınırlanmasını kabul edeme-
yeceğini ifade etti. Buteflika’nın, FIS ve İslamcıla-
rın Cezayir’in imajını zedelediği yönündeki ifade-
lerini son derece yakışıksız ve çirkin bulduğunu 
belirten Heddam, sürgünde kalmaya devam ede-
ceğini açıkladı. Heddam ayrıca affın dağda silahlı 
mücadele veren savaşçılarla ilgili olduğunu, ken-
disinin özür dilenecek bir şey yapmadığını, sade-
ce Allah’a tövbe edip yalnız halktan özür dileyebi-
leceğini kaydetti. Müslüman lider, Buteflika’nın ye-
niden bağımsız olarak başkanlığa adaylığını koy-
masının Cezayir Devleti’nin tıkanışının ve kendini 
yenileyememesinin bir sonucu olduğunu söyledi. 
ABD ise, El-Kaide’ye karşı küresel savaşta Buteflika 
hükümetine ihtiyacı olduğunu belirtmiştir.

2009 yılının Nisan ayında Cezayir’de yapı-
lan devlet başkanlığı seçimlerini kazanan ve üçün-
cü kez devlet başkanı seçilen Abdülaziz Buteflika 
yönetiminin yasaklı Cezayir İslami Kurtuluş Cep-
hesi (FIS) ile uzlaşmaya dönük adımlar atması ka-
muoyunda olumlu karşılanmıştır. 2009’da Cezayir 
yönetimi, Abbas Medeni’nin oğlu Selim Medeni 
hakkındaki tutuklama emrinin kaldırıldığını açık-
ladı. Cezayir makamlarının Selim Medeni’nin ara-
ma kararının iptal edildiğini Interpol’e bildirme-
si, uzlaşma girişimlerinin bir göstergesi olarak yo-
rumlandı. Katar’ın başkenti Doha’da sürgün haya-
tı yaşayan FIS lideri Abbas Medeni, oğlu hakkın-
daki tutuklama emrinin kaldırılmasından duydu-
ğu memnuniyeti ifade etti. Cezayir yönetiminden 
FIS üyeleri ile ilgili davanın sona erdirilmesini ta-
lep eden Medeni: “Bu dava uğruna hapse giren-
lerin hepsi evladımdır. Tutukluların hepsi hürri-
yetine kavuşmadan sevincim tamamlanmayacak-
tır.” dedi. Hindistan yönetimi Abbas Medeni’nin 

oğlunu ülkeye girişi esnasında tutuklamış, Ka-
tar resmî makamları olaya müdahale ederek Se-
lim Medeni’nin serbest bırakılması için girişimler-
de bulunmuştu. Cezayir yönetimi tarafından Se-
lim Medeni hakkındaki arama kararının iptal edil-
diğinin Interpol’e iletilmesiyle bu durumun diğer 
FIS elemanları için de emsal teşkil etmesi beklen-
mektedir.

Yaşam Hakkına Yönelik İhlaller
Cezayir’de 1990’larda yaşanan tutuklamaların 

ardından kaybolan ve sayıları 7000’i bulan siville-
rin durumu hâlâ belirsizliğini korumaktadır. Kay-
bolan sivillerin ortak özelliği, kaybolmadan önce 
güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ol-
malarıdır. Konuyla ilgili iç ve dış baskılara daya-
namayan Buteflika, 2003 yılında kayıpları araş-
tırmak için bir komisyon kurulmasını kabul et-
miştir. Fakat bu komisyonun çalışmaları kamuo-
yunu tatmin edecek nitelikte olmamıştır. Söz ko-
nusu sürecin Enformasyon ve Güvenlik Teşkila-
tı (DRS) liderleri Muhammed Medine ve İsma-
il Lamari hâlâ görevlerinin başındadır. Bu kişiler 
1992 yılında gerçekleşen olaylarda “ölüm makine-
si” olarak anılan sistemin başındaki isimlerdir. Kimi 
askerî sorumlular kenara çekilmiş olsa da ana poli-
tik liderler ve bir kısım güdümlü medya çalışanla-
rı hâlâ görevlerini sürdürmektedir. Eskisi gibi aktif 
olmasa da 1992 yılında oluşturulan baskı odakla-
rı manipülasyona, işkenceye, yok etmeye ve öldür-
meye devam etmektedir. 2009 yılı içinde BM İn-
san Hakları Komitesi’ne toplu başvuru yapan ka-
yıp aileleri, komiteye 83 sayfalık bir dosya sunmuş-
tur. Aile sözcülerinden Fatma Yous: “Bu sefer bü-
tün bilgileri sunduk ve bunları olaylarla destekle-
dik çünkü Cezayir makamlarının verdiği dosyalar 
hatalarla dolu ve gerçekleri gizliyor.” diyerek yetki-
lilerin manipülasyonuna dikkat çekmiştir.

Cezayir’de 1995-96 yıllarında İslamcılarla Ce-
zayir hükümeti arasında meydana gelen çatışma-
larda İslamcılar tarafından öldürüldüğü iddia edi-
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len 7 Katolik keşişin aslında Cezayir Ordusu tara-
fından öldürüldüğü ancak suçun İslamcıların üze-
rine atıldığı ortaya çıktı. Reuters’in Fransız yar-
gı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Cezayir’de 
görev yapmış emekli bir general olan François 
Buchwalter, 1996 yılında öldürülen 7 Fransız Ka-
tolik keşişin İslamcılar tarafından değil ordu tara-
fından öldürüldüğünü, olayın da Paris tarafından 
örtbas edildiğini söyledi. General Buchwalter, giz-
li bir soruşturmada verdiği ifadesinde Katolik ke-
şişlerin kaldığı kampın, İslamcıların kampı sanıl-
ması üzerine ordu helikopterleri tarafından vu-
rulduğunu söyledi. Cezayirli yetkililer, olayla ilgi-
li olarak yapılan açıklamada keşişlerin 1996 yılının 
Mart ayında İslamcılar tarafından kaçırıldığını ve 
iki ay sonra boğazları kesilmiş hâlde bulundukları-
nı iddia etmişti. Ancak yine Cezayirli yetkililer, dö-
nemin askerî ataşesi Buchwalter’a olayın İslamcı-
larla ilgili olmadığı bilgisini vermiş, Buchwalter’ın 
Paris’e konuyu iletmesi üzerine de sessiz kalması-
nı telkin etmişti.

Haksız Gözaltı ve Keyfi 
Tutuklamalar
İnsan hakları örgütleri Cezayir’de işkence ve 

haksız gözaltı gibi uygulamaların halen sistemli bir 
şekilde devam ettiğini ve yetkililerin bu durumu 
kabul etmediklerini ifade ediyorlar. 90’lı yıllarda 
ülke yaşanan birçok haksız gözaltılar, tutuklamalar 
bu yıllarda ise daha çok El Kaide zanlılarına yöne-
lik uygulanmaktadır. 

Cezayir kanunları gözaltı süresini 48 saatle sı-
nırlamasına ve savcılık iznine bağlamasına rağmen 
insanlar terör şüphelisi oldukları gerekçesiyle gün-
lerce gözaltında kalabilmektedir. Gözaltına alınan 
şahısların avukatıyla veya ailesiyle görüşme gibi 
birçok hakları kanunen bulunmasına rağmen gü-
venlik güçleri pratikte bu tür hakları ihlal etmekte-
dir. 

Sonuç olarak, 2009 yılında Cezayir’in önce-
ki yıllara göre insan hakları alanında yeterli ilerle-
me sağlayamadığı görülmüştür. Ülke dışında bu-
lunan İslami muhalefetle sorunların güncelliğini 
koruması başta olmak üzere iç savaş dönemindeki 
kayıplar ve soruşturmalar devam ederken o gün-
kü yöneticilerin hâlen görevde olması, insan hakla-
rı alanında gelişmelere engel teşkil etmektedir. 

Cezayir’in basında ve sosyal hayatta var olan 
yasak ve engelleri bir an önce kaldırarak temel hak 
ve hürriyetlerin sağlanması için önemli adımlar at-
ması gerekmektedir. MAZLUMDER, Cezayir yö-
netimine öncelikle ülkedeki seçim sisteminin de-
ğiştirilerek daha önce seçildiği hâlde mağdur edi-
len insanların geri dönüşünün sağlanması ve mağ-
duriyetlerin giderilmesi çağrısında bulunmaktadır. 
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Federal Demokratik Cumhuriyeti büyük bir 
Doğu Afrika ülkesidir. Ülkenin başkenti yerel dil-
de “yeni çiçek” anlamına gelen Addis Ababa’dır. 
Sudan, Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve Uganda 
Etiyopya’nın komşularıdır.

1993’te yapılan bir halk oylaması sonucunda 
Kızıldeniz boyunca uzanan sahil bölgesinin Eritre 
adıyla bağımsızlığını ilan etmesi, Etiyopya’nın Kı-
zıldeniz ile olan bağlantısının kesilmesine ve ülke-
nin bir kara devletine dönüşmesine neden olmuş-
tur. 

Somali Müdahalesi
2006 yılında Somali’de gerçekleştirilen işgalin 

ardından Etiyopya ordusu 2009 yılında bölgeden 
çekildi. Gerek Somalili kaynaklar gerekse uluslara-
rası insan hakları örgütleri Etiyopya askerlerini So-
mali topraklarında savaş suçu işlemekle itham et-
mektedir. 

Etiyopya ordusu, İslamcı örgüt Mehakim’ül-
İslami’nin ülkeyi ele geçirmesinin ardından 
Amerika’nın teşvikiyle Somali’yi işgal etmişti. 
HRW’nin Somali’de işlenen savaş suçları hakkın-
da yayınladığı raporda Somali güçleri ve Etiyopya 
askerleri saldırılar ve cinayetlerle suçlanmaktadır.

Ordu Müdahalesi
Etiyopya mahkemesi, aralarında ABD’de ya-

şayan muhalif lider Profesör Berhanu Nega’nın 
da bulunduğu beş kişiye hükümet üyelerine karşı 
suikast ve darbe planlamak suçundan idam ceza-
sı verdi. Ayrıca darbe planları yapmak ve Nega’nın 
kurduğu “Ginbot 7” örgütü üyesi olmaktan yar-
gılanan 33 Etiyopyalı da müebbet hapis cezasına 
çarptırıldı. Etiyopya Federal Yüksek Mahkemesi 

hâkimlerinden Âdem İbrahim: “Darbeciler geç-
mişte de yargılandı ama durumdan ders almadılar. 
Bizi bu cezaları vermeye mecbur ettiler.” dedi.

Etiyopya hükümet sözcüsü Ermias Legesse,  
tutuklanan grupla birlikte silahlar, iletişim araçları, 
askerî üniformalar ve yazılı planlar ele geçirildiğini 
belirtti. Sözcü, eski muhalefet lideri Berhanu Nega 
tarafından kurulan grubun, 15 Mayıs 2005’te dü-
zenlenen tartışmalı seçim gününe atfen “15 Ma-
yıs” adını kullandığını söyledi.

 Bununla birlikte ülkede, Türkiye’deki uygula-
maya benzer şekilde, üniversiteye gitmek isteyen 
Müslüman gençleri kısıtlayan ve istedikleri bö-
lümlere girmelerini engelleyen adaletsiz bir yerleş-
tirme sistemi yıllardır yürürlüktedir. 

Örgütlenme Hakkının İhlali
Etiyopya’da örgütlenme alanında da çeşitli sı-

kıntılar bulunmaktadır. Muhalif partilere yönelik 
çeşitli ihlallerin yapıldığı ülkede dış yardımlar ikti-
dar partisi EPRDF’nin kampanya aracı olarak kul-
lanılmaktadır. 2009 yılında kabul edilen yasayla si-
vil toplum kurumlarının dışarıdan aldıkları yar-
dımlara kısıtlamalar getirilmiş ve STK’ların birçok 
faaliyet alanı daraltılmıştır. Ülke nüfusunun büyük 
bölümünün dış yardımlarla hayatını sürdürdüğü 
ülkede İnsani yardım örgütleri de dışarıdan fon 
sağlayamamaktadır. 

İnsan hakları örgütleri Etiyopya’da yaşanan 
başlıca insan hakları ihlallerinin kaynağı olarak ik-
tidar partisi EPRDF’yi görmektedir. Mevcut ikti-
dar partisinin en önemli destekçisi ise ABD’dir. 

Etiyopya
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Haksız Gözaltı ve Keyfi 
Tutuklamalar
11 Eylül sonrası Etiyopya yaptığı haksız tutuk-

lamalar ve uluslar arası hukuku hiçe sayan uygu-
lamalarıyla çokça gündeme geldi. Etiyopya’da bu-
lunan hapishanelerde birçok insan terör şüphelisi 
olarak tutulmaktadır. Bu hapishanelere Amerikalı 
ajanlar girerek çeşitli sorgulamalar da yapmaktadır. 
Hapishanelerde terör şüphelisi oldukları gerekçe-
siyle birçok ülke vatandaşı tutulmaktadır. 
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Kenya, Hint Okyanusu’na kıyısı olan bir doğu 
Afrika ülkesidir. Güneyinde Tanzanya, batısında 
Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyop-
ya ve doğusunda Somali ile komşudur. Başkenti 
Nairobi’dir.

İngilizlerin İşledikleri Savaş Suçları
Ülkelerinin İngiltere sömürgesi olmaktan kur-

tulup bağımsızlığını kazanması için verilen mü-
cadeleye katılan Kenyalılar Londra’da İngiliz hü-
kümetine karşı tazminat davası açtı. İngiltere’nin 
1950 ile 1960’lar arasındaki bağımsızlık mücade-
lesini bastırma operasyonları sırasında insan hakla-
rını ihlal ettiğini söyleyen üç erkek ve iki kadın tara-
fından açılan dava bu yıl görüşülmeye başlanacak. 

Mücadeleye katılan çoğunluğu Kikuyu ka-
bilesi üyesi binlerce kişi, İngiliz ordusu tarafın-
dan oluşturulan kamplarda gözaltına alınmıştı. 
İngiltere’de London School of Economics’te eği-
tim gören Jomo Kenyatta’nın liderlik ettiği müca-
dele, isyancıların gösterilerde içtikleri andın sözle-
rinden yola çıkılarak “Mau Mau” isyanı olarak anıl-
maktadır. 

Tazminat davasını açan 70’li ve 80’li yaşlarda-
ki beş Kenyalı, İngiltere hükümetinin, bağımsızlık 
öncesi dönemde uyguladığı zulmü kabul etmesi-
ni ve kendilerine tazminat ödemesini istemektedir. 
İngiltere hükümeti ise insan haklarının ihlal edildi-
ğinin söylendiği dönemin üzerinden geçen vakit 
nedeniyle davanın zaman aşımına uğradığını ve id-
diaların geçersiz olduğunu savunmakta, Kenya’nın 
1963 yılında bağımsızlığına kavuşmasının ardın-
dan yaşananların sorumluluğunun da Kenya hü-
kümetinde olduğunu iddia etmektedir. 

İngiltere sömürgeciliğine başkaldıran bazı 

Kenyalı kabileler, 1950’lerde silahlı mücadeleye 
başlamıştı. Savaşa katılan kişiler, İngiliz ordusu ta-
rafından barbarca bir muameleye tabi tutuldukla-
rını ve işkence gördüklerini söylemektedir. 

Kenya İnsan Hakları Komisyonu, İngiltere 
hükümetinin isyanı bastırma hareketi sırasında 90 
bin Kenyalının öldürüldüğünü ve 160 bin Kenya-
lının da ağır koşullarda gözaltında tutulduğunu be-
lirtmiştir.

Ayrımcılık
Yaklaşık 39 milyon nüfusa sahip Kenya’da 

Müslümanlar toplam nüfusun % 10’unu oluştur-
maktadır. Ancak Kenya’daki Müslümanlar bu ora-
nın % 15 olduğunu ifade etmektedir. Parlamen-
toda temsilcileri bulunan Kenyalı Müslümanla-
rın, Kenya Müslümanları Yüksek Konseyi, Ulusal 
Müslüman Liderleri Forumu ve Kenya’daki İmam 
ve Davetçiler Konseyi gibi kurumları da vardır.

Kenya’da nüfusun % 15’ini oluşturan Müslü-
manlara yapılan çeşitli baskıların yanı sıra okullar-
da başörtüsünün yasaklanması ülkedeki Müslü-
manların tepkisine yol açmıştır. Müslüman âlimler, 
halkı en kısa zamanda çocuklarının kayıtlarını bu 
okullardan almaya çağırmıştır. Kenya’da okulların 
yaklaşık olarak % 70’i Katolik Kilise’nin yönetimi 
altında bulunmaktadır.

Silahsızlanma Çabaları
Ülkede yaşanan olumlu bir gelişme ise silah-

ların imha edilmesidir. Küçük ateşli silah sayısının 
artmasının önüne geçmek için, Afrika Boynuzu ve 
Büyük Göller bölgelerindeki 10 eyaletin liderleri 
tarafından 2000 yılında bir anlaşma imzalanmış-
tı. Anlaşma şartlarının uygulaması, Kırsal Barış ve 

Kenya
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Geliştirme Girişimi (PRDI) tarafından yürütül-
mektedir. 

Bu çalışmaların bir sonucu olarak Kenya’da sa-
hiplerinden toplanan ya da el koyulan bin kadar 
yarı otomatik silah başkent Nairobi’de törenle ya-
kıldı. Silahsızlanma kampanyası kapsamında 7 bin 
silahın daha yakılması beklenmektedir. İnsan hak-
ları örgütleri ise bölgede törenle yakılan silahların 
silah tüccarlarına bir mesaj olduğunu ifade etmek-
tedir.
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Ortadoğu coğrafyasının önemli aktör ülke-
lerinden Mısır, gerek coğrafi konumu gerekse si-
yasi ve tarihî konumu itibariyle önemli bir mer-
kez olmuştur. Mısır yıllardır ülkedeki İslami mu-
halefete uyguladığı baskılara ek olarak son yıllarda 
Gazze’ye uygulanan ambargoya sağladığı destek-
le gündeme gelmektedir. 2009 yılında Mısır’da iş-
kence, haksız gözaltı, göçmen ve mülteci sorunla-
rı ve Gazze ambargosu sorunu ön plana çıkmıştır.

 
İşkence ve Haksız Gözaltı
Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS’ın 

sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri’nin kardeşi Yusuf, 13 
Ekim 2009 tarihinde Mısır’da tutulduğu hapisha-
nede hayatını kaybetmiştir. Yusuf ’un şüpheli ölü-
mü, Mısır hapishanelerini bir kez daha dünya gün-
demine taşımıştır. Hüsnü Mübarek yönetimi başta 
İhvan-ı Müslimin Hareketi mensupları olmak üze-
re tüm muhaliflere karşı şiddetli bir gözdağı ve kor-
kutma siyaseti yürütmektedir. Mısır hapishanele-
rinde çok sayıda muhalif bulunmaktadır. Öyle ki, 
İnsan Hakları kuruluşları tarafından, seçimler ön-
cesi gerçekleşen tutuklamalar sonucu hapishane-
lerde yer kalmadığı rapor edilmiştir.

Filistin İslami Direniş Hareketi sözcüsü Dr. 
Sami Ebu Zuhri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
2009 Nisan ayından beri Mısır zindanlarında tutu-
lan 38 yaşındaki kardeşi Yusuf ’un, gördüğü ağır iş-
kenceler nedeniyle öldüğünü duyurdu. HAMAS 
sözcüsü Ebu Zuhri: “Kardeşim tutuklu bulunduğu 
Mısır zindanlarında gördüğü ağır işkenceler sonu-
cu hayatını kaybetti. Mısır güvenlik güçleri karde-
şimin bulunduğu zindanı sürekli gözetim altında 
tuttukları gibi, kimsenin onunla görüşmesine de 
izin vermiyorlardı. Kardeşim Mısır güvenlik güç-

lerinin insanlık dışı işkencelerine maruz kalıyordu. 
En son gördüğü ağır işkenceler neticesinde beyin 
kanaması geçirdi. Mısır güvenlik güçleri Yusuf ’un 
durumu ağırlaşıncaya kadar hastaneye kaldırılma-
sına izin vermedi. İzin verdiklerinde ise zaten iş iş-
ten geçmişti.” şeklindeki açıklamasıyla kardeşinin 
ölümünden Mısır Hükümetini sorumlu tutmuş-
tur.

Göçmenler ve Mülteciler
Mısır’da, göçmenlere yönelik emek sömürü-

sü, yetersiz sağlık hizmetleri ve uzun süreli gözaltı 
gibi birçok insan hakkı ihlali yaşanmaktadır. İnsan 
Hakları İzleme Örgütü (HRW) 18 Aralık Dünya 
Göçmenler Günü’nde “Yavaş Hareket: 2009 Yılın-
da Göçmen Haklarını Korumak” adlı 25 sayfalık 
bir rapor yayınlamıştır. Raporda ABD, İsrail, Çin, 
Kazakistan, Yunanistan, Fransa, İtalya, Lübnan, 
Libya, Ürdün, Tayland, Kuveyt, Malezya, Rusya, 
Güney Afrika ve Mısır’da göçmenlere yönelik hak-
sız politikalardan bahsedilmiş ve zaten hak ihlali-
ne açık durumda olan göçmenleri korumak yeri-
ne cezalandıran ve onları hak ihlallerine maruz bı-
rakan politikalar eleştirilmiştir. Bu ülkeler arasın-
da özellikle Yunanistan, İtalya, Libya, İsrail ve Mı-
sır çok katı politikalara sahiptir. Özellikle Mısır, sı-
nırı geçmeye çalışanlara yönelik ölümcül müda-
haleleriyle gündeme gelmektedir. 2009 yılında 17 
kişi Sina sınırından İsrail’e geçmeye çalışırken Mı-
sır güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürül-
müştür. Al Masry Al Youm gazetesinin İngilizce 
baskısı, Mısır güvenlik güçlerinden bir yetkilinin: 
“Elbette onları vurmamız hata değil. Onlara: ‘Dur, 
nereye gidiyorsun?’ desek durmayacaklar ve sınırı 
geçecekler. Düşman bölgesine sızanlar vurulacak 

Mısır
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ve durum çok kaotik olacak.”  şeklindeki sözlerini 
yayınlamıştır. Haziran ayında ülkede 169 mülteci 
tutuklanmış ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yük-
sek Komisyonu’nun (UNHCR) onlara ulaşması 
Mısır yetkilileri tarafından engellenmiştir.

Mayıs ayında Mısırlı güvenlik kaynakları, Sina 
Çölü sınırından İsrail’e girmeye çalışan Somalili iki 
göçmenin açılan uyarı ateşine rağmen durmadığı-
nı ve vurularak öldürüldüğünü açıklamıştır. Sade-
ce mayıs ayında Mısır’dan İsrail’e geçmeye çalışır-
ken öldürülen Afrikalı göçmen sayısı 6’dır. Mısır 
güvenlik güçleri, 2008 yılında sınırda en az 28 göç-
meni öldürmüş, Birleşmiş Milletlerin ülkelerinde 
işkence görebilecekleri itirazına rağmen yüzlerce 
Eritreli siyasi sığınmacıyı da sınır dışı etmiştir.

Mısır Hükümeti, Obama’nın Mısır’a yaptığı 
ziyaret öncesinde Kafkas kökenli ve çoğu üniver-
site öğrencisi olan yaklaşık 200 kişiyi hukuki bir 
sebep olmadan, “tedbir” bahanesiyle gözaltına al-
mıştır. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, gözaltı-
na alınan öğrenciler Mısır’ın başkenti Kahire’de 
Medinetü’n-Nasr bölgesindeki gözaltı merkezin-
de tutulmuştur. Gözaltındaki öğrencilere çok az yi-
yecek ve içecek verildiği, işkenceye maruz kaldık-
ları, aileleri ve avukatları ile görüşmelerine izin ve-
rilmediği ifade edilmiştir. Gözaltına alınanların ya-
sal oturma izinlerinin olduğu ve Mısır’da herhan-
gi bir suç işlemedikleri belirtilmiştir. Gözaltına alı-
nan öğrenciler arasından 4 Çeçen, 9 Haziran 2009 
günü uçakla Rusya’ya götürülerek Rus Güvenlik 
ve İstihbarat yetkililerine teslim edilmiş, bu kişiler-
den ikisi Rus yetkililerce alıkonulmuş ve akıbetleri 
hakkında bilgi alınamamıştır.

Mülteci durumunda olan kişilerin, kendi ül-
kelerine zorla geri gönderilmeleri, uluslararası hu-
kukun ihlalidir. Birleşmiş Milletler İşkenceye Kar-
şı Sözleşme başta olmak üzere tüm uluslararası 
insan hakları sözleşmeleri, kişilerin işkence veya 
ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalacakları bir ül-
keye geri gönderilmesini yasaklamaktadır (Non-
Refoulement).

Gazze Ablukası
İsrail’in 2008 yılı sonunda başlattığı Gazze sal-

dırısı 2009 yılının başlarında da devam etmiş, bu 
insanlık krizine Mısır da doğrudan katkıda bu-
lunmuştur. İşgal sırasında kısmen açılan Refah Sı-
nır Kapısı, 5 Şubat tarihinde tekrar kapandı. Sade-
ce dışarıda tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bazı 
Gazzelilerin bazı durumlarda çıkmasına izin veril-
miştir. Mısırlı sağlık yetkilileri, çatışmaların üçün-
cü haftasında tıbbi müdahale için 1003 yaralının 
Mısır’a girişine izin verildiğini açıklamıştır. Ancak 
5 Şubat’ta, yeniden açılıp açılmayacağına dair hiç-
bir bilgi verilmeden sınır kapatılmış, insani yar-
dım malzemeleri ve personelinin giriş çıkışlarına 
izin verilmeyerek İsrail’in Gazze katliamına destek 
olunmuştur.

Mısır Yüksek İdari Yargısı, Mısır hükümeti ta-
rafından Mısırlı aktivistlerin Gazze’ye yardım mal-
zemesi ve personel sokma çabalarının engelleme-
sini haklı bulmuştur. İnsani yardım ve sağlık malze-
melerinin tüneller vasıtasıyla Gazze’ye ulaştırılma-
sına karşı çıkarak yardımların “yalnızca resmî ka-
nallar” vasıtasıyla yapılmasını istemiştir. Ayrıca Mı-
sır, Refah sınırının açılması konusunda kampanya 
yürüten ve İsrail aleyhine eylemler yapan binlerce 
kişiyi de yargılamadan hapse atmıştır.

Gazze savaşı sürecinde sergilediği olumsuz tu-
tumu 2009 yılı boyunca devam ettiren Mısır, sava-
şın yıl dönümü münasebetiyle bölgeye gelen in-
san hakları aktivistlerinin Gazze sınırında bulunan 
bölgeye girişine dahi çoğu kere müdahale etmiştir. 
Gaza Freedom March, Viva Palestina IHH çevre-
sinde hareket eden uluslararası insan hakları akti-
vistleri, Gazze savaşının yıl dönümünde Gazze’ye 
geçmek amacıyla Mısır’a gitmiş ve birçok engelle 
karşılaşmışlardır. 

Mısır yönetimi Gaza Freedom March ak-
tivistlerinin girişine izin vermezken İngiltere ve 
Türkiye’den gelen Viva Palestina ve IHH konvo-
yunun girişine sınırlı izin vermiştir. Viva Palestina 
konvoyu liman kenti Ariş’e ulaştığında beklenme-
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dik bir anda Mısır polisinin taşlı sopalı müdahale-
sine maruz kalmıştır. Resmî olarak konvoya izin 
verdiğini açıklamasına rağmen Mısırlı yetkililerin 
bu uygulaması uluslararası kamuoyu tarafından kı-
nanmıştır.   MAZLUMDER yöneticileri Gazze sa-
vaşının yıldönümünde haksız ambargoyu protes-
to etmek için bölgeye gitmiş ve dernek Genel Baş-
kanı Gazze’ye girebilmiştir. 

Gazze savaşının yıl dönümünde, bugüne ka-
dar bölgeye uygulanan ambargoya ek olarak Gaz-
ze sınırına çelik duvar öreceğini açıklayan Mısır 
hükümeti insan haklarına karşı âdeta savaş açmış-
tır. 

İsrail’in uyguladığı Gazze ambargosuna bu şe-
kilde fiilî destek sağlayan Mısır, uluslararası top-
lumun uyarılarına rağmen Gazze’ye yönelik am-
bargonun sürmesi yönünde tavır almıştır. MAZ-
LUMDER Mısırlı yetkililerin bu tavırlarını tekrar 
gözden geçirmesi ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı 
bu ambargoya destek vermemesi uyarısında bu-
lunmaktadır.
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36 eyalet ve bir federal başkentten (Abuja) 
oluşan Nijerya, Afrika kıtasının batısındaki Ni-
jer deltasında Benin, Çad, Kamerun ve Nijer ile 
komşudur. Dünyanın en kalabalık 8. Ülkesi olan 
Nijerya’da 2009 tahminlerine göre ülke nüfusu 
155 milyon civarındadır. Bu nüfusun yaklaşık ola-
rak % 55’ini Müslümanlar, kalanını ise Hıristiyan-
lar ve yerel kabile dinlerine mensup topluluklar 
oluşturmaktadır. 

Ülkenin yönetiminde, 1999 seçimlerinden 
sonra 2007 seçimlerinde yeniden seçilen Ömer 
Musa Yar’adua bulunmaktadır. Ülke kuzey ve gü-
ney arasında dönüşümlü olarak yönetilmektedir.

Portekizli sömürgeciler vesilesiyle Avrupa ile 
ticaret yoluyla tanışan Nijerya daha sonraki yıllar-
da köle ticaretinin gözde mekânlarından olmuştur. 
Ülke toprakları, sahip olduğu tarihsel geçmişi ve 
zenginlikleri nedeniyle tarih boyunca çıkar grup-
larıyla bölge halkının mücadelesine tanıklık etmiş-
tir. Ülkenin gündemini sürekli olarak meşgul eden 
Müslüman - Hıristiyan gruplar veya kabileler ara-
sı çatışmalar bahane edilerek yoksul bölge halkının 
temel hak ve özgürlükleri hiçe sayılmakta ve prob-
lemler giderek artmaktadır.

2009 yılı boyunca bölge, önceki senelerde ol-
duğu gibi, dinsel çatışmalara, petrol şirketlerinin 
yaptığı hak ihlallerine, yönetimin ve çıkar grupları-
nın haksız uygulamalarına sahne olmuştur.

Petrol Şirketlerinin Neden Olduğu 
Hak İhlalleri

Dünyanın en büyük petrol sağlayıcılarından 
ve aynı zamanda dünyanın en yoksul ülkelerin-
den biri olan Nijerya, ABD’nin en çok petrol it-
hal ettiği ülkedir. Aynı zamanda Avrupa Birliği ül-

keleri de petrol ihtiyaçlarının çok büyük bir bölü-
münü “kara kıta” Afrika’dan sağlamaktadır. Sömür-
ge zamanlarında bölgeye yerleşmiş ve bir daha çık-
mamış olan büyük petrol devleri (Shell, Chevron, 
Exxon Mobile) tüm huzursuzluğun nedeni olarak 
görülmektedir.

Gerek Nijerya’da gerekse petrol ihraç eden 
diğer Afrika ülkelerinde kazanılan Petro-dolarlar, 
Dünya Bankası’na göre, üst düzey yöneticilerin ve 
imtiyaz sahiplerinin içinde bulunduğu yüzde 1’lik 
kesime aktarılmakta, geri kalan nüfus ise günde iki 
dolardan daha az bir ücretle yaşamak zorunda kal-
maktadır. Nijerya’nın 1960 yılında İngiltere’den 
bağımsızlığını kazanmasından bu yana 300 ila 600 
milyar doların hükümetlerce çalındığı tahmin edil-
mektedir. 

Nijerya’nın kâbusu olan petrol devlerine, üre-
tim yaptıkları bölgelerde çeşitli ayrıcalıklar tanın-
mış ve emniyetleri devlet tarafından güvence al-
tına alınmıştır. Kendi bölgelerinin sınırları için-
de yaptıkları uygulamalar, ulusal ya da uluslarara-
sı hiçbir kuruluş tarafından denetime tabi tutulma-
maktadır. Ayrıca, işletmelerinde Nijeryalılar yeri-
ne kendi ülkelerinden getirdikleri insanları çalıştı-
ran şirketler yüksek oranlardaki işsizliğin de sebebi 
olarak gösterilmektedir. Ülkede hâlen otuz binden 
fazla Çinli işçinin olduğu belirtilmektedir.   

Üretim sahaları içerisinde ve çevresinde yapı-
lan aşırı doğa tahribatı, hem geçimini tarım ve hay-
vancılıktan kazanan bölge halkının sağlığını ve ka-
zancını hem de bölge ekosisteminde yaşayan can-
lıları tehdit etmektedir. Yerel halkın hakları ve sağ-
lığı hiçe sayılarak petrol atıkları bölgeye hayat ve-
ren nehirlere akıtılmakta, bunun sonucunda bir-
çok canlı zehirlenmekte hatta hayatını kaybetmek-

Nijerya
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tedir. Suçlamaları inkâr eden petrol devleri ise çö-
züm üretmek yerine, çareyi yerel halkı suçlayıp 
kendilerine sağlanan özerkliğin arkasına sığınmak-
ta aramaktadır. 

Müslümanlara Yönelik Tutum 
Nijerya’da Müslümanlar nüfusun yarısından 

fazlasını oluşturmalarına rağmen azınlık muame-
lesi görmekten şikâyetçidir. Petrol gelirlerinden ve 
diğer sosyal hizmetlerden en az yararlananlar da 
yine kuzeyde yaşayan Müslümanlardır. Ayrıca ül-
kenin diğer bölgelerinde de Müslümanlar ayrımcı 
bir tutumla karşılaşmaktadırlar.

Nijerya’nın güneyindeki Lagos kentinde yaşa-
yan Reşide Abdülkerim isimli Müslüman bir ka-
dın, yasalarda başörtüsüyle çalışmasını engelleyen 
herhangi bir madde bulunmamasına rağmen, mü-
racaat ettiği işlere kabul edilmemiş, gerekçe olarak 
da mesleki yetersizliği değil de taktığı başörtüsü 
gösterilmiştir.

Ülkenin güneybatısındaki Ogun eyaletinde 
yaşayan eğitim fakültesi mezunu Hidayet Odilola 
Lawal da, eyaletteki bir ilkokula yaptığı öğretmen-
lik müracaatına kıyafeti nedeniyle ret cevabı almış-
tır.

Temmuz Ayında Yaşanan Olaylar
2009 Temmuz ayında Bauçi eyaletinde dü-

zenlenen operasyonda Nijerya güvenlik güçleri 
Müslümanların yoğun yaşadığı Maiduguri kenti-
ni top ateşine tutmuş, görgü tanıklarının ifadeleri-
ne göre çatışmalarda sekiz yüz civarında kişi öldü-
rülmüştür. Müslüman bir topluluk olan Boko Ha-
ram cemaatine karşı yapılan bu operasyonda gü-
venlik kuvvetleri orantısız güç kullanmakla suçlan-
mışlardır.

Devlet Boko Haram cemaatinin lideri Mu-
hammed Yusuf ’un çatışmada öldüğünü savunsa 
da, görgü tanıklarına göre cemaat lideri çatışma-
nın ardından götürüldüğü polis merkezinde sor-
gu esnasında işkenceyle öldürülmüştür. Bu iddia-

nın doğru olup olmadığı İnsan Hakları İzleme Ör-
gütü (HRW) tarafından araştırılmaktadır.

Bu olaydan yaklaşık 5 ay sonra Kala Kato 
adında bir başka Müslüman grup, güvenlik güç-
lerinin saldırılarına maruz kalmış, cemaat üyeleri-
nin halka açık alanda vaaz vermesi üzerine cema-
at liderleri tutuklanmıştır. (Kamuya açık alanlarda 
halka vaaz verilmesi Boko Haram olayından son-
ra hükümet tarafından yasaklanmıştı). Tutuklanan 
liderlerinin salıverilmesi için gösteri yapan cema-
at üyeleri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 
38 kişi hayatını kaybetmiştir.

Bu çatışmalara ek olarak, ülkedeki Müslüman 
ve Hristiyan gruplar arasındaki gerginlik de endişe 
verici boyutlardadır. Her an büyük katliamların ya-
şanabileceği bölgeye gerek ulusal gerekse uluslara-
rası uzlaştırma kuruluşları davet edilerek gerçekleş-
mesi muhtemel katliamlar önlenmelidir. Aksi tak-
dirde ülkede iç huzurun sağlanmasını istemeyen 
çıkar gruplarının kışkırtmalarıyla binlerce masum 
insan hayatını kaybedebilir.

Keyfî Gözaltılar ve Yargısız İnfazlar
Nijerya güvenlik güçleri, halkın korunma-

sı için kendilerine tahsis edilen yetkiyi ve araçları 
halkı ezmek için kullanmakla itham edilmektedir. 
Güvenlik güçleri sorgusuz sualsiz bir şekilde zanlı-
ları infaz etmekle suçlanmaktadır. Öldürülen zan-
lılara genelde silahlı soygun suçu isnat edilmekte, 
mağdur aileler ise güvenlik güçlerine karşı hakları-
nı arayamamaktan şikâyet etmektedirler.

Yargısız infazları ve keyfî gözaltıları inkâr eden 
güvenlik güçlerinin en temel insan haklarından 
olan yaşam hakkına saygı göstermeleri, yapılan 
haksız uygulamalara son vermeleri ve kurumlarını 
uluslararası standartlara göre yeniden düzenleme-
leri gerekmektedir. 

İnsan Kaçırma 
Nijerya’da kârlı bir sektör hâline gelen insan 

kaçakçılığı, güvenlik güçleri tarafından önleneme-
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mektedir. Kurbanlar genelde sağlıklı erkekler, kü-
çük çocuklar ve genç kızlar arasından seçilmekte-
dir. Genç erkekler genelde denetimden uzak çok 
büyük tarım arazilerinde ve fabrikalarda kaçak işçi 
olarak çalıştırılmakta, küçük çocuklar kaçıranların 
veya satın alanların amaçlarına hizmet edecek şe-
kilde yönlendirilmekte, genç kızlar ise kadın tacir-
lerine satılmaktadır. Kaçırılanlardan biri kaçmaya 
teşebbüs ederse veya yardım almaya kalkarsa be-
delini hayatıyla ödemektedir.

Barınakları Yıkılan Yoksullar
Rivers eyaletinin başkenti olan Port 

Harcourt’ta yeni sanayi alanları oluşturma gerek-
çesiyle 2000 yılından bu yana milyonlarca insan, 
sistemli bir şekilde, herhangi bir ücret ödenmeden 
ve kalacak başka bir yer gösterilmeden evlerinden 
zorla uzaklaştırılmaktadır. Evlerini terk etmek iste-
meyenler ve yıkım ekiplerine karşı koymaya çalı-
şanlar ise güvenlik güçlerinin orantısız müdahale-
sine maruz kalmaktadır. 

Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu evsiz-
ler çok zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi ver-
mektedir. Yeni bir kulübeyi dahi inşa edecek mad-
di gücü olmayan yoksul halk, sağlık hizmetlerin-
den, temiz su ve yiyecekten de mahrum bir şekilde 
yetkililerin yardım etmesini beklemektedir.

Nijerya 2009 yılının daha çok yaz aylarında 
Müslüman bölgelerinde yaşanan katliamla günde-
me gelmesine rağmen ülkenin başlıca sıkıntısı ikti-
sadi problemlerdir. Yabancı petrol şirketlerinin ül-
kede hâkim güç olarak siyasi ve iktisadi politikaları 
yönlendirmesi ve doğal kaynaklardan elde edilen 
gelirlerin halka yansımaması ülkedeki en önemli 
sorundur. 
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Somali yaklaşık 20 yıldır, yabancı güçlerin iş-
gali, iç karışıklıklar ve kabile çatışmaları gibi Afrika 
ülkelerinin yabancısı olmadığı bir kaos ortamı içe-
risindedir. Her gün masum insanların hayatını kay-
bettiği ülkede yönetimdeki istikrarsızlık sebebiyle 
ne temel hizmetler temin edilebilmekte ne de en 
basit insani ihtiyaçlar giderilebilmektedir. Hâlen 2 
milyon civarında Somalili dünyanın farklı bölgele-
rinde (İngiltere, Amerika, Kanada, Malezya, Arap 
ülkeleri ve Türkiye) mülteci statüsünde yaşamak-
tadır. Yaşanan son çatışmalarla birlikte, yurt dışın-
da yaşayan 2 milyon mülteci haricinde, kendi ülke-
sinde mülteci durumuna düşen Somalililerin sayı-
sı 1 milyon 100 bine ulaşmıştır. 

İç Savaş 
Ülkede yaşanan yoğun çatışmalar ve doğal fe-

laketler nedeniyle binlerce insan yaşadığı yeri terk 
etmek zorunda kalmıştır. Birleşmiş Milletler ko-
nuyla ilgili yayınladığı raporda, Somali’de son 15 
yılın en ciddi insani krizinin yaşandığını, sel ve ku-
raklık gibi doğal felaketlerin yanı sıra şiddetli çatış-
malar ve istikrarsızlıkla özdeşleşen Somali’de yer-
lerinden olanların sayısının 900.000’e yaklaştığı-
nı belirtmiştir. Çatışmalar, insani yardımları bölge-
ye ulaştırma çalışmalarının önünde önemli bir en-
gel oluşturmaktadır. Hükümet güçleriyle muhalif 
gruplar arasında devam eden çatışmalardan sivil 
halk büyük zarar görmektedir. Somali hükümeti-
nin yanında yer alarak muhalif grupları sindirmeye 
çalışan Etiyopya güçleri de sivil halkın mağduriye-
tinde rol oynamaktadır. (Etiyopya, Somali’deki ka-
rışıklıkları yakından takip ederek çıkarları doğrul-
tusunda tarafları desteklemekte, çatışmalarda aktif 
rol almaktadır.) HRW’nin Somali’de işlenen savaş 

suçları hakkında yayınladığı raporda Somali güç-
leri ve Etiyopya askerleri saldırılar ve cinayetlerle 
suçlanmaktadır. 

Dış Müdahale
HRW Somali’de yaşananlar konusunda Ba-

tılı ülkeleri tepkisiz kalmakla ve aynı zamanda ül-
kedeki karışıklığı desteklemekle itham etmiştir. İn-
san hakları örgütlerinin tüm engelleme çabalarına 
rağmen Amerika, Somali hükümetine askerî mü-
himmat ve silah alması için yüklü miktarda nakit 
para vermiştir. Bilindiği üzere, ABD güçleri geçtiği-
miz yıllarda ülkenin güney bölgesine hava saldırı-
sı gerçekleştirmiş, hedefin bu bölgede bulunan El-
Kaide birlikleri olduğunu iddia etmişti. ABD’nin 
AC 130 tipi bombardıman uçaklarıyla bölgede 
gerçekleştirdiği saldırılar Birleşmiş Milletler tara-
fından tepkiyle karşılanmıştır.

Çatışmaların sebep olduğu sıkıntıların yanın-
da, yaşanan kıtlık sebebiyle hayvanlar telef olurken 
ülkede açlık tehlikesi baş göstermiştir. 

İnsani Durum
Birleşmiş Milletler yetkilileri, iki buçuk mil-

yon Somaliliye yardım ulaştırılamaması hâlinde 
toplu ölümlerin yaşanabileceği uyarısında bulun-
muştur. Somali’de 1991-92 yıllarında kuraklığın 
yol açtığı açlık yüzünden yüz binlerce kişi hayatı-
nı kaybetmişti.

Geçen yılın Ekim ayında bir araya gelen 52 si-
vil toplum örgütü, Kenya’nın başkenti Nairobi’de 
Somali ile ilgili bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride, 8 
milyon nüfuslu Somali’de 3 milyon 250 bin kişinin 
acil yardıma muhtaç olduğu, muhtaçların sayısının 
2008’in başından beri yüzde 77 arttığı belirtilmiş-

Somali
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tir. Son bir yılda güvenliğin yetersiz olması, kurak-
lık ve gıda fiyatlarının rekor seviyelerde artması ne-
deniyle yardıma muhtaç kişilerin sayısının belir-
gin biçimde yükseldiğine dikkat çekilen bildiride, 
Somaliler için durumun daha da kötüye gitmesi-
nin beklendiği vurgulanmıştır. Somali’deki çatış-
maların taraflarını ölçüsüz ve rastgele güç kullan-
makla suçlayan sivil toplum örgütleri, yardım gö-
revlilerine yönelik saldırıların ülkedeki insani yar-
dım çabalarını baltaladığına dikkat çekmiştir. Bil-
diride, 20’si Somalili 24 yardım görevlisinin saldı-
rılarda öldüğü kaydedilerek yardım kuruluşlarını 
hedef alan 111 saldırı gerçekleştiği açıklanmıştır. 
Bölgede iyileşme sağlanması için çatışmaların son 
bulması, başta ABD ve Etiyopya olmak üzere di-
ğer ülkelerin Somali’ye yönelik müdahalelere son 
vermesi, insani amaçlı çalışmalar için bölgede bu-
lunan tüm kurum ve kişilerin çalışmalarının önün-
deki engellerin kaldırılması gerekmektedir. 



2009 DÜNYA İNSAN HAKLARI  RAPORU

28

Sudan Afrika kıtasında geniş bir alana yayıl-
mış, yer altı kaynakları bakımından zengin bir ül-
kedir, başkenti Hartum’dur. Ülkede farklı etnik ve 
dinî unsurlar bulunmaktadır. Zaman zaman bu 
unsurlar arasında siyasi ve ekonomik nedenler-
den dolayı çatışmalar çıkmakta ve ülke sürekli in-
sani krizlerle gündeme gelmektedir. 80’li ve 90’lı 
yıllardaki Güney Sudan krizi 2000’li yılların başın-
da aşılırken ülkenin batısında yeni bir sorun orta-
ya çıkmıştır. Darfur merkezli iç savaşta Hartum yö-
netiminin göçebe kabileleri desteklemesi ve bu ka-
bilelerin bölgede gerçekleştirdiği bildirilen ihlaller 
hakkındaki süreç, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer 
El-Beşir’in Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafın-
dan suçlanması ve tutuklama kararı çıkarılmasıy-
la farklı bir boyuta taşınmıştır.

Sudan’ın kuzeyinde yoğunlaşan Müslümanlar 
toplam nüfusun % 70’ini, güneyde yaşayan ve Af-
rika kökenli geleneksel dinlere inananlar % 25’ini, 
yine güney bölgelerde yaşayan Hıristiyanlar da % 
5’ini oluşturmaktadır. Sünni olan Müslüman nü-
fus arasında tarikat mensubiyeti oldukça yaygın-
dır. Sudanlı din âlimleri tarafından kurulmuş bu 
tarikatlara bağlılık, kabile bağından daha güçlü-
dür ve politik açıdan da etkilidir. Sonuç olarak, çok 
kültürlü bir yapıya sahip görünse de, İslam – Afri-
ka - Arap kültürleri Sudan millî kimliğini belirleyen 
en önemli faktörlerdir. Yaklaşık 570 kabile ve 595 
farklı dil bulunan Sudan’da son dönemlerde yapı-
lan araştırmalar ile yeni bir sınıflandırmaya gidil-
miş, ülke nüfusu 57 etnik gruba ayrılmıştır. Resmî 
dili Arapça olan ülkede nüfusun yarısı ana dil ola-
rak Arapça konuşmakta, kalan yarısı da Arapçanın 
yanı sıra kendi aralarında Afrika kökenli yerel dille-
ri konuşmaktadır. 

Sudan’da yaşanan olayların arka planı genel 
olarak şu şekilde özetlenebilir: Kaynakların dağı-
lımı ve tarım arazilerinin paylaşımından kaynakla-
nan anlaşmazlıklar, etnik ve dinî unsurlar arasında-
ki çatışmalar, yabancı devletlerin bölgeye yönelik 
müdahaleleri ve bunun sonucu olarak ülkede yıl-
lardır devam eden çatışmalar. Bu savaşlar esnasın-
da öldürülen binlerce insanın yanında, mülteci ko-
numuna düşen ve en temel insani haklardan yarar-
lanamayan, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere 
binlerce Sudan vatandaşı bulunmaktadır.

Basın ve İfade Özgürlüğü
Sudan’da gazete ve televizyonlara sansür uy-

gulanmaktadır, bugüne kadar eleştiri konusu olan 
bu durum El-Beşir’in eylül ayında attığı bazı adım-
larla iyileşme göstermiştir. 2010’da gerçekleşecek 
seçimler öncesinde sansür uygulamasına son veri-
leceği kararı olumlu karşılanmıştır.

Güney Sudan Sorunu
Güney Sudan sorunu Darfur’dan farklı olarak 

ele alınması gereken ve tarihsel süreci daha eskile-
re dayanan bir sorundur. Darfur ise Sudan’ın batı-
sında bulunan ayrı bir sorun alanıdır. Buradaki so-
runun kaynağı 20. yüzyılın ortalarına ve hatta daha 
da gerilere kadar gitmektedir. Merkezî Sudan hü-
kümeti ile güneyde bulunan Hıristiyan unsurlar 
arasında uzun yıllar süren çatışmalardan sonra ni-
hayet 2003’te barış sürecine girilmiştir. Ancak so-
runun tamamen bittiğini söylemek için henüz çok 
erkendir. 

Güney Sudan sorununda bu yıl bazı olum-
lu gelişmeler yaşanmıştır. 2009 Eylül ayında ta-
raflar ayrıntıları çok net olmayan bir anlaşma im-

Sudan
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zalamıştır. Kuzey ve güneyde bu gelişmeye para-
lel olarak silah bırakma kampanyaları da her geçen 
gün yaygınlaşmaktadır. Birleşmiş Milletler, Sudan 
Hükümeti’nin Sudan Halk Kurtuluş Ordusu’nun 
(SPLA) eski üyelerini silahsızlandırarak onlara 
saygın bir biçimde köylerine dönme imkânı verdi-
ğine dair açıklamalar yapmıştır.

Darfur Krizi 
Bağımsızlık öncesi ve sonrası merkezî hükü-

metlerde Kuzey Sudanlı Arapların baskın olması, 
Sudan’da siyasi istikrarsızlığın en önemli neden-
lerinden biri sayılmaktadır. Politik olarak dışlan-
mış olduklarını ve yeterince temsil edilmedikle-
rini düşünen Arap olmayan çevre, fırsat buldukça 
Arap merkezli yönetime karşı başkaldırmıştır. Bu-
nun yanı sıra, 1971’de geleneksel kabile yapısını 
ortadan kaldırma politikaları ile 1994’te sunulan 
ve Darfur’u üç idari birime ayıran yasa, bölgenin 
merkeze karşı ayaklanmasının nedenleri arasında 
yer almaktadır.

Merkezî hükümetlerin Darfur’a yönelik po-
litikalarının günümüzde yaşanan çatışmalara ze-
min hazırladığı söylenebilir. Örneğin, 1971’de çı-
karılan ve geleneksel kabile idaresini ortadan kal-
dıran yasa, sonraları kabileler arasında rekabet ve 
çatışmaya neden olmuştur. Geleneksel idari yet-
kileri elinden alınan kabile ve liderler, yeni yasayla 
kurulan il yerel yönetimlerinde bir yarışa girmişler-
dir. Merkezî hükümetin bölgedeki Arap kabileleri-
ni desteklemesi, Afrikalı kabileleri birbirlerine yak-
laştırırken Arap kabilelerini de Afrikalılardan uzak-
laştırmıştır.          

2000 ve 2004 yıllarında elden ele dolaşan ya-
saklı “I. ve II. Kara Kitap” fotokopileri Sudan’da 
bölgeler arası siyasi ve ekonomik dışlanmışlık ve 
dengesizlikleri ağır bir dille eleştirerek Darfur ça-
tışmasına da fikrî bir zemin hazırlamıştır. Merkezî 
yönetime muhalif yazarlar ve siyasetçiler tarafın-
dan kaleme alınan “Kara Kitap” istatistiksel veri-
ler kullanarak bu adaletsiz güç ve servet dağılımı-

nı eleştirmektedir. Sudan’ın % 5’lik kuzeyli elit sı-
nıfı tarafından yönetildiğini, devlet başkanlarının, 
başbakanların, bakanların, yüksek rütbeli askerle-
rin ve banka memurlarının kuzey bölgesinden se-
çildiğini dile getiren “Kara Kitap” ülkenin batı böl-
gesinde çıkarılan petrolden elde edilen gelirin de 
merkezî hükümete aktığını, çevre bölgelerin ise ih-
mal edildiğini iddia etmektedir. Sivil tartışmayla 
başlayan günümüz Darfur krizi, en nihayetinde si-
lahlı bir çatışmaya dönüşmüştür. 

Verimli topraklar, su ve otlaklar gibi doğal kay-
naklar üzerinde kabileler arası geleneksel çatış-
maların Darfur bölgesinde sık sık yaşandığı bili-
nen bir gerçektir. Ancak Darfur bölgesindeki gele-
neksel çatışmaların etnik boyut kazınmasıyla şid-
detin arttığı ve giderek insani felaketlere yol açtı-
ğı da görülmektedir. 2000’li yıllara gelindiğinde, 
merkezî hükümetin kabileler arası uzlaşmayı sağ-
lamada başarısız olması hatta taraf tutması, çatış-
manın yönünü ve taraflarını da değiştirmiştir. Arap 
merkezli yönetimin Arap olmayan çevreye ikinci 
sınıf vatandaş muamelesi yaptığını, bölgenin siya-
si ve ekonomik olarak dışlandığını iddia eden Af-
rikalı Müslüman kabileler merkezî hükümeti kar-
şılarına almıştır.

Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir’in Ulus-
lararası Ceza Mahkemesi kararıyla savaş suçlusu 
ilan edilmesi, 2010 seçimleri ile 2011’de yapılması 
düşünülen ve güney bölgesinin ayrılmasını belirle-
yecek referandum, Sudan’daki sorunların ve çatış-
maların daha uzun süre devam edeceğini göster-
mektedir.

Darfur Krizinin Sebepleri
Coğrafi olarak verimli arazilerin ve ticaret 

merkezlerinin bulunduğu kuzey Sudan’a uzak dü-
şen Darfur ekonomik olarak da sıkıntılı bir du-
rumdadır. Bölgeler arasında haksız gelir dağılımı 
olduğu ve Darfur bölgesinin ihmal edildiği iddia 
edilmektedir. Bu durum çatışan grupların en çok 
üzerinde durduğu nedenlerdendir.
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Kabileler Arasında Verimli Araziler ve Su Kay-
naklarına Sahip Olmak için Yapılan Mücadeleler

Sudan’da ve bölgede çıkarı olan ülkelerin ça-
kışan sömürgeci politikaları ve ülkeye müdahale-
leri de çatışmalara yol açmaktadır. Bu ülkelerin ba-
şında, Darfur çatışma bölgesine ve Sudan’a komşu 
olan Çad, Eritre ve Libya gibi ülkelerle ekonomik 
çıkarlarını gözeten Çin, Amerika Birleşik Devlet-
leri ve İsrail yer almaktadır.  Sudan’da zengin pet-
rol, doğal gaz ve saf uranyum yatakları bulunduğu 
hâlde ambargo nedeniyle Amerikan petrol şirket-
lerinin Sudan’a girememesi ve bu doğal kaynak-
ların Çin’e kaptırılması sonucu, iki ülkenin Sudan 
üzerindeki çıkar çatışmalarını ülkedeki gruplar 
üzerinden gerçekleştirdikleri iddia edilmektedir. 

Tabii kaynakları zaten yetersiz olan Darfur’da 
son 20 yılda nüfusun ikiye katlanması, bölgede 
patlak veren çatışmaların bir başka nedenidir. Ar-
tan nüfusun tersine, azalan doğal kaynaklar ve hay-
van sayısının son 50 yılda dörde katlanması, ku-
raklık ve çölleşme tehlikesinin aldığı boyutu gös-
termektedir.

Etnik unsurlar çatışmaların mahiyetini belirle-
yen önemli bir unsurdur. Yerleşik kabilelerin Afri-
ka kökenli, göçebe kabilelerin ise Arap kökenli ol-
ması, çatışmaların zaman zaman Afrikalı - Arap ça-
tışmasına dönüşmesine ve etnik unsurun ön plana 
çıkmasına neden olmaktadır.

Dinî unsurlar
Sudan’da İslam, Hıristiyanlık ve geleneksel Af-

rika dinlerine bağlı bölgeler mevcuttur. Bunlar et-
nik unsurlarla da birleşince dinî aidiyet Sudan’da 
önemli bir ayrım ve çatışma sebebi olmaktadır.

İnsani Durum
Darfur’da silahlı çatışmaların en yoğun oldu-

ğu 2003 yılında, köylerin yakılması, şiddet olayla-
rının artması ve neticede güvenliğin ortadan kalk-
ması, bölgede yaşayan halkı toplu göçe zorlamıştır. 
2004 yılına gelindiğinde, Darfur toplam nüfusu-

nun üçte biri olan 2,7 milyon insan, bu çatışmalar-
dan etkilenmiştir. Sadece 2009 Mayıs ayında Kor-
dofan bölgesinde çıkan çatışmada 75’i polis 244 
kişi ölmüştür.

Ulaşılan bilgilere göre, Darfur bölgesinde 101 
mülteci kampı kurulmuştur. 22’si Kuzey Darfur’da, 
42’si Güney Darfur’da ve 37’si Batı Darfur’da yer 
alan kamplarda yaklaşık 1,5 milyon insan barın-
maktadır. Bu kamplara ek olarak, Darfur - Çad sı-
nırında da yaklaşık 200.000 mülteci barındıran 11 
kampın kurulduğu tahmin edilmektedir. Darfur 
bölgesinde, 70.000 mülteci barındıran kamplar ol-
duğu gibi birkaç bin mülteciden oluşan kamplar 
da bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, 2009 yılına gelindiğinde, çatış-
malardan etkilenen toplum nüfus 4,2 milyon ola-
rak tahmin edilirken bunun 2,4 milyonunun mül-
teci kamplarında yaşadığı belirtilmektedir. 

Yaşanan çatışmalardan en çok etkilenenler, hiç 
şüphesiz, çocuklar ve kadınlar olmaktadır. UNI-
CEF, çatışmalardan 2 milyon çocuğun etkilendiği-
ni, 8 bin civarında çocuğun ise silahlı olarak çatış-
malarda yer aldığını açıklamıştır. Çatışmalar esna-
sında bölgede bulunan yardım kuruluşlarının da 
ciddi zarar gördüğü bildirilmektedir. Yardım araç-
larının kaçırıldığı, tahrip edildiği ve yardım kuru-
luşlarına ait görevlilerin öldürüldüğü haberleri za-
man zaman dünya medyasında yer almaktadır.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nün 
Sudan’daki tıbbi koordinatörü Karla Bil 2009 sonu 
itibariyle Sudan’ın güneyindeki nüfusun yüzde 
75’inin temel sağlık imkânlarından yararlanama-
dığını, bundan dolayı nüfusun büyük bölümünün 
ölümcül hastalıklarla karşı karşıya bulunduğunu 
söylemiştir.

 
Dış Müdahale
Çad ile Sudan, uzun süredir birbirlerini, 

merkezî hükümete karşı çıkan isyancı grupların 
topraklarında faaliyet göstermesine ve sınırlardan 
saldırı düzenlemesine izin vermekle suçlamakta-
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dır. Mayıs ayında Çad silahlı güçleri bir operasyon 
gerçekleştirerek Sudan topraklarına girmiştir. Çad 
güçlerinin yaptığı gelişigüzel hava saldırılarından 
siviller de zarar görmüştür. Sınırı geçen Çad silahlı 
güçleri amaçlarını kendi isyancılarını temizlemek 
şeklinde açıklamaktadır.

Yine 2009 Nisan ayında İsrail ve Amerikan 
hava kuvvetleri, Sudan çölünden kuzeye doğru 
seyretmekte olan bir konvoya, Gazze’ye silah taşı-
dığı bahanesiyle hava saldırısı düzenlemiştir. Saldı-
rıyı İsrail’in Eritre’de bulunan üslerinden yönlen-
dirdiği tahmin edilmektedir. Yaşanan olayı İsrailli 
yetkililer ve bazı Sudanlı bakanlar da doğrulamış-
tır. Konuyla ilgili olarak uluslararası kamuoyunda 
herhangi bir tepki verilmemiştir. 

Ömer El-Beşir ve Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin Kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2009 Mart 
ayında Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El-
Beşir’in tutuklanmasına ilişkin kararını açıklamış-
tır. Karar, görev başında olan bir devlet başkanı 
hakkında tutuklama kararı çıkarılması bakımın-
dan bir ilktir.

Mahkeme El-Beşir’i dolaylı olarak insanlı-
ğa karşı suç ve savaş suçları işlemekten sorum-
lu tutmaktadır. Savcılığın hazırladığı iddianamede 
Ömer El-Beşir’in, Nisan 2003’ten Ağustos 2008 
ortalarına kadar Darfur’da yaşayan Fur, Zegava ve 
Mesalit kabilelerine bağlı sivil vatandaşlara karşı 
insanlık suçu işlediğini iddia edilmektedir. Mahke-
me savcının toplu soykırım iddialarını bu aşamada 
reddetmiş ancak cinayet, tecavüz, işkence, çok sa-
yıda sivili göçe zorlama ve mallarına el koyma suç-
larını kabul etmiştir. Ömer El-Beşir, Devlet Başka-
nı ve Silahlı Kuvvetler’in en üst düzey komutanı sı-
fatıyla, orduya bağlı Cancavid milisleri ile istihba-
rat ve güvenlik güçlerinin işlediği insanlık suçla-
rını planlamak ve uygulamakla suçlanmaktadır. 
Raporda, söz konusu suçların işlendiği tarihlerde 
Ömer El-Beşir’in devlet kurumlarının tamamında 
tam yetkili olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi 
(UCM) tarafından tutuklama kararı çıkarılan El-
Beşir’in Türkiye ziyareti, yüz binlerce insanın ölü-
müne sebep olan Darfur iç çatışmalarını, sebep-
lerini, muhtemel sorumluları ve sorumluların na-
sıl yargılanacağı sorununu tekrar gündeme getir-
miştir. Darfur’da gerçekleştirilen katliamların, teca-
vüzlerin, yağmaların ve yerinden etmelerin sebep-
lerinin neler olduğu, nasıl ve kimler tarafından ya-
pıldığı soruları siyasetin belki hiç bitmeyecek tar-
tışmalarından olarak kalacak ama yaşananların in-
sanlık suçu olduğu gerçeği de insanlık vicdan ve 
hafızasında daima yer alacaktır. 

Bütün bunlara karşın, insanlığın adalet duygu-
sunu tatmin etmeye yetecek herhangi bir girişim-
de bulunulmadığı, telafi edici hiçbir tedbir alınma-
dığı da bir gerçektir. Bu durum, “Ulusal mekaniz-
maların yetersizliği ya da işlevsizliği nedeniyle ada-
let fonksiyonlarını icra edemeyen devletler için 
ulusal üstü ikame mekanizmaların inşası mümkün 
müdür?” sorusunu gerekli kılmaktadır. Bir baş-
ka soru da, kendi adli ve idari kapasitesi ile kendi 
topraklarında işlenmiş “savaş, insanlık ve soykırım 
suçları”nı soruşturamayan veya söz konusu suçlar-
la ilgili evrensel insani hukukun standartlarına uy-
gun yargılama yapmayan devletlerin yargı yetkisi-
ni “insanlık adına” devralmanın mümkün olup ol-
madığıdır. Eğer mümkün ise nasıl bir yetkilendir-
me ve nasıl bir mekanizma söz konusu olacaktır? 
Bu yetki devri ulus-devlet nosyonu ile kabil-i telif 
midir ya da ulus-devletler kendi hükümranlıkları 
altındaki topraklarda evrensel insani hukuku çiğ-
neme hak ve yetkisine sahip midir? Şayet çiğner-
lerse, bu hukuksuzluğu engellemek ve adaleti tesis 
etmek için, her şeyi olan devlete karşı, tek enstrü-
manı “zulme karşı direnme hakkı” olan halkın bir 
şeyler hakkı olduğunu söylemek gerçekçi midir?

“Savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım 
suçu”nu yargılamak üzere kurulmuş olan Uluslara-
rası Ceza Mahkemesi’nin yargılama yetkisi kaba bir 
tasnifle şu üç kategorideki devletlerde geçerlidir:
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1. Roma Statüsü’nü onaylamış olan devletler.
2. Statü’yü onaylamamış olmakla beraber 

yaşadığı somut bir olayla ilgili olarak UCM’yi ulu-
sal mekanizmaları ile yetkilendiren devletler.

3. Statü’yü onaylamamış olmakla beraber 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 
tarafından kendisine rağmen UCM’nin yetkilen-
dirildiği devletler.

Sudan 3. maddede belirtilen devletlerden-
dir. Statü’yü onaylamamıştır ancak UCM’nin 
Sudan’da yargı yetkisini kullanması Sudan’ın de-
ğil BMGK’nin isteğine bağlı olarak gerçekleşmiştir.

BMGK, veto yetkisine sahip daimî 5 üye dev-
let ile veto yetkisi olmayan ve ikişer yıllığına se-
çilen geçici 10 üye devletten müteşekkil 15 üye-
li, dünyanın en siyasi organıdır. Burada devlet-
ler, kendi ulusal siyasi çıkarlarına uygun kararların 
alınmasına çalışır. Hatırlanacağı üzere BMGK’nin 
veto yetkisine sahip beş daimî üyesinden üçü Rus-
ya, Çin ve ABD, UCM’nin yargı yetkisini hâlen ta-
nımamaktadır. Bu ülkelerden herhangi birinin bir 
kararı veto etmesi durumunda o metin karar ola-
mayacağına göre, bu ülkeler yargı yetkisini kabul 
etmedikleri bir Mahkeme’yi (UCM), veto hakları-
nı kullanmayarak Sudan’da yetkilendirmiş olmak-
tadırlar. Bir başka deyişle, adaleti tesis edeceğine 
inanmadıkları için kendi topraklarında yargılama 
yetkisi vermedikleri bir Mahkeme’yi (UCM) ada-
leti tesis etmek için bir başka devletin toprakların-
da yetkilendirmiş olmaktadırlar. BMGK’nin bu tu-
tumu belli ki adaleti arama kaygısından çok siyasi 
kaygılar içermektedir.

Bu durumda, sadece adaleti önceleyen, adaleti 
siyasi kaygılara feda etmeyen ve Darfur’da yüz bin-
lerce cana mal olan insanlık suçlarını görmezden 
gelmeyen tutarlı bir çözüm arayışına girmek ge-
rekmektedir. Başta Ömer El-Beşir olmak üzere Su-
dan ordusunun bölgede görevli komutanlarının ve 
milis kuvvetlerinin hiçbir şey olmamış gibi davran-
maları kabul edilemez bir durumdur. Temel bir in-
san hakkı olan “adil yargılanma hakkı”ndan yarar-

lanmak için adil bir mahkeme önünde yargılanma-
yı kabul etmelidirler. Bunun için öncelikle bölge-
nin tarafsız gözlemcilere açılması gerekmektedir. 

MAZLUMDER yaklaşık 1 yıl önce bölgede 
inceleme ve araştırma yapmak amacıyla büyükel-
çilik kanalıyla Sudan yetkilileriyle mutabakata var-
mış, yapacağı temaslar, gideceği bölgeler ve soraca-
ğı sorulara kadar programını sunmuş, vize almak 
üzere göndereceği heyetin pasaportlarını dahi el-
çiliğe teslim etmiştir. Ancak Sudan devletinden, 
söz verilmiş olmasına rağmen, herhangi bir dönüş 
alamadığı için programını icra edememiştir. Elin-
de hiçbir icrai ve siyasi yetkisi olmayan bir STK’ya 
bile söz vermiş olduğu hâlde bölgeye girme ve in-
celeme izni vermeyen bir devletin, saklayacak bir 
şeyi yoksa neden böyle davrandığı izaha muhtaç-
tır. Bu durum iddiaların doğruluğunu zımnen ka-
bul etmek şeklinde yorumlanmaktadır. 

BMGK’nin karar alıcı devletleri, kendileri he-
nüz yargı yetkisini tanımadıkları bir mahkemeyi 
Sudan’da yetkilendirmekle ya bu olayı ciddiyetsiz-
likle geçiştirmek istemekte ya da siyasi hesaplarını 
bu olay üzerinden görmek istemektedirler. Oysa 
tutarlı olmak adına UCM’yi kendi ülkelerindeki 
uygulamalar için de yetkilendirmeli ve kendi hu-
kuksuzluklarını uluslararası yargılamalardan kaçır-
mamalıdırlar. Eğer böyle yapılmayacaksa, Darfur 
yargılamaları için genel bir mahkeme olan UCM 
yerine, Raunda veya Yugoslavya mahkemelerine 
benzer özel bir mahkemenin kurulması dünya de-
neyimine daha uygun düşmektedir.
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Siyasi Durum
2009 Ekim ayında gerçekleşen seçimler-

de Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali 1989, 
1994, 1999 ve 2004 seçimlerinde olduğu gibi tek-
rar devlet başkanlığına seçildi. 25 farklı ülkeden ge-
len gözlemcilerin raporuna göre seçimlerde olağa-
nüstü bir durum yaşanmadı. Genel seçimlerde 22 
yıldır iktidarda bulunan Bin Ali’nin Anayasal De-
mokratik Birlik Partisi oyların yüzde 75’ini alarak 
214 sandalyeli mecliste 161 sandalye kazandı. Ge-
riye kalan 53 milletvekilliği, diğer 8 siyasi partinin 
6’sı arasında bölüşüldü.

Tunus özgürlükler, hak ve hukuk kavramla-
rı açısından sorunlu bir ülkedir. Bin Ali’nin yıllar-
dır baskıcı bir politika izleyerek aslında tek parti ile 
ülkeyi yönettiğini ve muhalefete şans tanımadığını 
göz ardı etmemek gerekmektedir. Seçim süresin-
ce Bin Ali yapacağı reformlardan söz ederken mu-
halefetteki Değişim Partisi seçim propagandaları-
nı özgürlükler üzerinden sürdürmüştür. Bin Ali se-
çimlere bir iktidar partisi gibi değil bir muhalefet 
partisi gibi hazırlanarak 24 maddelik seçim prog-
ramında kendi dönemine ait uygulamaların bir öz 
eleştirisine yer vermiştir. Bin Ali’nin, verdiği sözle-
ri tutmadığının bilinmesine rağmen Tunus halkı 
için hâlâ popülerliğini korumasının arkasında oto-
riter rejim ile açık pazar ekonomisi arasında kur-
duğu denge vardır. Tunus seçimlerinde hiçbir za-
man gerçek anlamda bir muhalefet söz konusu ol-
mamıştır. İslamcıların ve komünistlerin seçimlere 
girmesi yasak olduğu için muhalefet, Bin Ali’ye al-
ternatif olabilecek bir lider çıkaramamıştır. Seçim-
lerden birkaç gün önce İlerici Demokratik Par-
ti ile Emekçi ve Özgürlükçü Demokratik Birlik 
Partisi’nin seçimlerden çekilmesi, Bin Ali’nin oy-

larını artırmasını sağlamıştır. Muhalefetin rejime 
karşı ittifak içerisine girmesi gerekirken bölünme-
si ve İslamcıları dışarıda bırakmak istemesi, seç-
menin Bin Ali’nin iktidardaki partisi Anayasal De-
mokratik Birlik Partisi’ne yönelmesine neden ol-
muştur.

İslami Muhalefet
Bin Ali, İslamcıları kendi rejimine karşı sade-

ce rakip olarak değil aynı zamanda düşman olarak 
görmektedir. Nahda (Yeniden Doğuş) hareketi 
ılımlı bir İslam modelini savunmasına rağmen hiç-
bir zaman resmî bir parti kurmasına izin verilme-
miştir. Tunuslu İslamcılar, gerek önceki devlet baş-
kanı Habib Burgiba döneminde gerekse Bin Ali 
döneminde haksız gözaltı, işkence ve çeşitli ihlal-
lere maruz kalmış, Müslüman liderler bu dönem-
lerde sürgüne yollanmıştır. Nahda şimdilerde zayıf 
bir görünüm içerisinde olmasına rağmen, Bin Ali 
yönetimi İslamcıları en büyük tehdit olarak gös-
termeye devam etmekte ve bu yolla iç ve dış güç 
odaklarının desteğini almaktadır. İslamcıların, sa-
dece siyasi alanda değil toplumsal alanda da varlık 
göstermelerine izin verilmemektedir. Ülkede bu-
lunan 6576 sivil toplum kuruluşundan sadece 7’si 
dinî alanda faaliyette bulunabilmektedir.

73 yaşındaki devlet başkanı, İslamcılarla ya-
rış hâlinde seçim meydanlarında yaptığı konuş-
malarda rakip partilerden çok dünyadaki İslamcı-
ların yaptıkları üzerinde durmuş, tekrar seçilme-
diğinde ülkenin Afganistan ve Irak’tan farklı olma-
yacağı mesajını vermiştir. 1999 sonrasında başla-
tılan “Ulusal Uzlaşma” projesine İslamcılar dâhil 
edilmeyerek bu kesim devre dışı bırakılmıştır. 
Nahda’nın bazı eski üyeleri seçimlerde Bin Ali’yi 

Tunus
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destekleyeceklerini açıklamalarına rağmen Dev-
let Başkanı’ndan herhangi bir karşılık görmemiştir. 
İnsan hakları örgütleri, sosyalist ve liberal muhalif-
lerin çektiği sıkıntıları Bin Ali’ye karşı baskı unsu-
ru olarak kullanırken İslamcıların yaşadığı sıkıntı-
ları görmezden gelmektedir. Geçen yıl 1500-2000 
arasında Tunuslunun, herhangi bir eylem yapma-
malarına rağmen İslamcı oldukları gerekçesi ile 
Tunus televizyonunda teşhir edilip günlerce gö-
zaltında tutulması dünya basını tarafından sessiz-
ce izlenmiştir.

2007’de El-Kaide yanlısı Mağrip Cephesi’nin 
Djerba kentinde bir sinagoga baskın düzenleye-
rek onlarca kişiyi öldürmesi, Bin Ali’nin bu olayı 
kullanarak İslamcılar üzerindeki baskıyı artırması-
na yol açmıştır. Sinagog baskınının arkasında kim-
lerin olduğu konusu netlik kazanmamasına rağ-
men, olay uluslararası terörizme endekslenmiş, İs-
rail başta olmak üzere ABD ve Fransa yönetimleri-
nin Bin Ali’ye sempati göstermeleri ve destek ver-
meleri sağlanmıştır. 

Fransa ve Hollanda’daki Yahudi lobileri, yeni-
den seçilebilmesi için Bin Ali’ye her türlü yardımı 
karşılıksız verebileceklerini belirtmiştir. Batılı dev-
letlerin iş birliği ile Bin Ali yönetimi Tunus’ta İs-
lamcılardan arındırılmış bir yönetim kurmak iste-
mektedir. İslamcılara terörist rolü biçilirken eko-
nomik ve siyasi olarak desteklenen Bin Ali, Tunus 
halkına kurtarıcı olarak gösterilmektedir. Dini öz-
gürlükleri sivil özgürlükler çerçevesinde görme-
yen Tunus yönetimi, kamusal ve toplumsal hayat-
ta dinin etkilerini ortadan kaldırmak istemektedir. 

Kaygıyla izlenen diğer bir sorun da yasak-
lı İslamcı parti Nahda’nın liderlerinden Sadık 
Şuru’nun 2008 yılında yasa dışı faaliyetlerini sür-
dürmekle suçlanarak bir yıl hapis cezasına çarp-
tırılmasıdır. Başkent Tunus’taki adli kaynaklar, 61 
yaşındaki Sadık Şuru’nun “yasaklanan örgütlerin 
yeniden yapılandırılmasını, faaliyetlerinin sürdü-
rülmesini ve bu örgütlere katılmayı” yasaklayan 
yasa maddesi uyarınca hâlen hapiste olduğunu 

bildirmiştir. Aynı kaynaklar, savunma makamının 
“davanın siyasal niteliğine” dikkati çekerek kovuş-
turmazlık kararı alınmasını istediğini kaydetmiştir.

Basın ve Sosyal Hayattaki 
Problemler
Tunus’ta üç muhalif parti protesto amacıyla 

bir hafta boyunca gazetelerinin yayınını durdurma 
kararı almıştır. Partiler, bu kararı almalarında yöne-
timin politikalarının etkili olduğunu belirtmiştir. 
Yapılan açıklamada, hükümetin izlediği baskı po-
litikaları sonucunda gazetelerin iflas noktasına gel-
diği ifade edilmiştir. Ancak yetkililer iddiaların ger-
çeği yansıtmadığını savunmaktadır. El-Cezire’nin 
haberine göre Ahmed İbrahim liderliğindeki Yeni-
lik Hareketi, Meye El-Ceribi liderliğindeki İlerle-
meci Demokrat Parti ve Mustafa Cader liderliğin-
deki İş ve Özgürlük için Demokratik Cephe Par-
tisi, “Yeni Yol”, “Duruş” ve “Vatandaşlar” isimli ga-
zetelerini kapatmıştır. Duruş gazetesi genel yayın 
yönetmeni Reşid Haşane, gazetelerin görülmemiş 
bir baskıyla karşı karşıya bulunduğunu ifade et-
miştir. El-Cezire’nin haberine göre hükümet, mat-
baalara ve dağıtım şirketlerine de baskı yaparak ga-
zetelere ambargo uygulamaktadır.

2009 yılında yaşanan önemli olaylardan biri 
de Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün Tu-
nus hükümetine tepkisidir. El-Hurriye TV’de çalı-
şan gazeteci ve televizyon muhabiri Fahem Bouka-
dous başkent Tunus’un 35 km  uzağında bulunan 
Gafsa bölgesindeki mayınları sorgulayan bir prog-
ram yaptığı için Tunus rejimi tarafından baskı gör-
müş, bunun üzerine Sınır Tanımayan Gazeteciler 
Örgütü Tunus hükümetini uyguladığı baskı politi-
kası nedeniyle uyarmıştır.

İnsan Hakları Savunucularına 
Yönelik Baskılar
Tunus ülkedeki insan hakları aktivistlerine 

de çeşitli baskılar uygulamaktadır. 2009 yılında 
MAZLUMDER’i ziyaret eden Liberte&Equite 
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adlı insan hakları örgütü yetkilileri, ülkede sürek-
li gözetim altında tutulduklarını, polisin dernek 
merkezinde toplantı yapmalarına engel olduğunu 
ve kendi iş yerlerine zaman zaman baskınlar yapa-
rak müvekkillerine avukatlarından vazgeçmeleri 
için baskı yaptığını açıklamıştır.

Tunus’ta seçim sisteminin tamamen göster-
melik olduğunu, bu durum ABD ve Avrupalı dev-
letlerce de yakinen bilindiği hâlde laik diktatör 
Zeynel Abidin Bin Ali’nin Batılı devletler tarafın-
dan ısrarla desteklendiğini ifade eden insan hakla-
rı savunucuları, durumun kısa vadede düzeleceği-
ne inanmadıklarını belirtmiştir.
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Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2009 yılı, de-
ğişim vaadiyle yönetime gelen Barack Obama’nın 
ülkeye ve sahip olduğu etki gücü itibari ile dünya-
ya nasıl bir değişim getireceğine dair beklentile-
rin hayal kırıklığına dönüşmeye başladığı bir yıl ol-
muştur. Görev süresinin ilk yılı olduğu göz önün-
de bulundur(ul)arak, genel bir yorumla seçimde 
dile getirilen vaatlerin tutulmadığını, ülkeye ve in-
sanlığa dair oluşturulan iyimser havanın hüsranla 
neticelendiğini söylemek haksızlık olarak görüle-
bilir. Ne var ki, son bir yıl zarfında ABD’de ve dün-
yada yaşanan gelişmeler, Barack Obama’nın seçim 
sürecinde taşıdığı iyimser rüzgârın iyiden iyiye za-
yıfladığını göstermektedir. 

2001-2009 yıllarını kapsayan George W. Bush 
dönemi, ulus güvenliğinin yabancıların özgürlü-
ğüne tercih edildiği, Müslümanlar, Ortadoğu kö-
kenliler ve genelde tüm yabancılara yönelik şiddet, 
ayrımcılık ve kısıtlama politikalarının uygulandı-
ğı, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatının 
sona ermesi ile neticelenen askerî operasyonların 
yürütüldüğü ve kısaca insanlık onurunun ayaklar 
altına alındığı bir dönem olarak tarihe geçmiştir. 
Guantanamo Üssü, gizli yer altı hapishaneleri, ha-
yalet mahkûmlar, Ebu Gureyb Cezaevi ve işkence 
bu dönemin simgeleri olarak anılmaktadır. 

2008 Kasım’ında yapılan seçim sonucun-
da ABD’de yönetim Demokratlar’a geçmiş ve 20 
Ocak 2009’da Barack Hussein Obama 44. ABD 
Başkanı olarak görevi devralmıştır. Barack Oba-
ma seçim sürecinde verdiği vaatlerde, son 8 yılda 
Başkan Bush’un tamamen yıkmış olduğu Ameri-
kan demokrasisine ve özgürlüğüne dair imajı ta-
mir edeceği sözünü vermiştir. Bu söz, insan hakla-
rı alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşla-

rının yanı sıra ABD politikalarından etkilenen mil-
yonlarca insan tarafından da bir umut ışığı olarak 
görülmüştür. Guantanamo’yu kapatma sözü veren 
Obama, siyahî kökenli olması ve Illinois Senatörü 
iken bölgesinde insan haklarının gelişmesi yönün-
de gösterdiği çaba ile son 8 yılda yapılan hataların 
düzeltilebileceği umudunu doğurmuştur.

2009 yılında Genel İnsan Hakları Değerlen-
dirmesi, Guantanamo Cezaevi, Göçmenler, İşken-
ce, Ayrımcılık ve son olarak Lokman Emin Abdul-
lah olayı başlıklarında değerlendirdiğimiz ABD İn-
san Hakları Raporu, bu umutların yakın zamanda 
gerçekleşmesi ihtimalinin düşük olduğunu göster-
mektedir. 

Genel Değerlendirme
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 

(RSF - Reporters San Frontiers) ABD Dışişle-
ri Bakanlığı’nın yayınladığı Dünya İnsan Hakları 
Raporu’yla ilgili olarak Başkan Obama ve Dışişle-
ri Bakanı Hillary Clinton’a bir mektup göndermiş-
tir. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 25 Şubat 2009’da 
yayınladığı raporun önsözünde, Bakan Clinton’un 
yer verdiği “İnsan haklarının öne çıkarılması dış 
politikamızın temel bir unsurudur.” sözüne atıf ya-
pan RSF Genel Sekreteri Jean-François Julliard, 
bir önceki dönemde ABD’nin işgal ettiği bölgeler-
de yaşanan olaylara dikkat çekmiş ve ABD’nin ön-
celikle kendi insan hakları karnesini düzeltmesi ge-
rektiğini, aksi takdirde yayınlanan raporun anlam-
sız olacağını belirtmiştir. Julliard gönderdiği mek-
tupta, işgal altındaki bölgelerde yaşanan hak ihlal-
lerine, Küba ambargosunun yol açtığı sorunlara ve 
ABD müttefiklerinin sebep olduğu ihlallere de de-
ğinmiştir.
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2009 yılında insan hakları alanında ABD’de 
yaşanan dikkat çekici bir başka gelişme ABD’nin 
mayıs ayında BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği-
ne seçilmesi olmuştur. BM Genel Kurulu’nda ya-
pılan oylamada ABD 191 oyun 167’sini alarak ta-
rihinde ilk defa İnsan Hakları Konseyi’ne seçilmiş-
tir. İnsan Hakları Konseyi 47 ülkenin temsilcilerin-
den oluşmaktadır. Nisan ayında yaptığı açıklama-
da Obama yönetimi, Konsey’in İsrail’in Filistinlile-
re yönelik ihlallerine fazla yoğunlaştığını öne süre-
rek üye olmaktan kaçınan Bush yönetiminin aksi-
ne yeni dönemin gereği olarak Konsey’de yer ala-
caklarını açıklamıştır.

Aralık ayında Amerikan Sivil Özgürlükler Bir-
liği (ACLU - American Civil Liberties Union) yö-
neticisi Jamil Dakwar tarafından yapılan açıkla-
ma, ABD’de sivil hak ve hürriyetler alanında faali-
yet gösteren sivil toplum örgütlerinin Obama yö-
netiminden beklentilerini özetler mahiyettedir. Ya-
yınlanan metinde, Obama yönetimine insan hak-
ları politikalarında şeffaflık ve uluslararası toplum 
nezdinde hesap verilebilirlik çağrısında bulunul-
muştur. 61 yıl önce imzalanan Uluslararası İnsan 
Hakları Bildirgesi’ne dönemin ABD Başkanı Elea-
nor Roosevelt’in öncülük ettiği ancak gelinen nok-
tada ülkenin insan hakları alanında geri kaldığı ifa-
de edilmiş ve Obama yönetimine değişim vaadi-
nin acilen teoriden pratiğe geçirilmesi gerektiği 
kanaati iletilmiştir. Açıklamada, ABD’nin Kadın-
lara Yönelik Ayrımcılığı Durdurma Sözleşmesi’ni 
(Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women (CEDAW)) ve 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni (Convention on the 
Rights of the Child (CRC)) imzalamayan az sayı-
daki devletten biri olduğu hatırlatılmış ve Başkan 
Bush döneminde 8 yıl boyunca zedelenen ABD 
imajının düzeltilebilmesi için Obama yönetimin-
den ellerinde bulunan fırsatın iyi değerlendirilme-
si istenmiştir.

Aralık ayında Amerikan Sivil Özgürlükler Bir-
liği tarafından “Amerika ve İnsan Hakları ile İlgili 

Bilmeniz Gereken 10 Nokta” başlığı ile yayınlanan 
raporda, kronikleşen 10 temel insan hakları prob-
lemine değinilmektedir. Raporda bu 10 temel baş-
lık şu şekilde özetlenmektedir:

• Bush yönetiminde yaşanan işkence olayla-
rından zarar gören hiçbir kurban bugüne kadar 
mahkemeye çağrılmamıştır.

• ABD’de kadınlara yönelik ayrımcılık ve şid-
det olayları oldukça yaygındır. Her gün 600’den 
fazla kadın ya tecavüze ya da cinsel tacize uğramak-
ta, 3 kadın aile içi cinayete kurban gitmektedir. 

• Okullarda her yıl çeyrek milyon çocuk fizik-
sel cezaya çarptırılmaktadır. Bu çocukların büyük 
çoğunluğunu siyahîler oluşturmaktadır.

• Irk ayrımcılığı yaygın hak ihlallerinden biri 
olmaya devam etmektedir. Afro-Amerikalılar, Or-
tadoğu kökenliler, Latin Amerikalılar ve Uzak Do-
ğulular ırk ayrımcılığından en fazla etkilenen ke-
simdir.

• Göçmenlere yönelik sert politikalar devam 
etmektedir. Her yıl yaklaşık 400.000 erkek, kadın 
ve çocuk göçmen tutuklanmaktadır. Bu sayı son 
10 yıl içinde üç kat artmıştır. 

• ABD dünyada tutuklu sayısının en fazla ol-
duğu ülkedir. 2,3 milyondan fazla insan şu an de-
mir parmaklıklar ardındadır. 

• ABD azınlıkların ve Amerikan yerlilerinin si-
yasal haklarını koruyamamaktadır. Amerikan yer-
lilerine karşı ayrımcılık hâlen devam etmekte ve si-
yasal sistemde eşit haklara sahip olmaları engellen-
mektedir. 

• Ölüm cezasının verilmesi ve uygulanması 
noktasında ayrımcılık yapılmakta, idamların ço-
ğunlukla alt sosyal tabakalardan insanlara yönelik 
uygulandığı görülmektedir. 

• ABD, Somali ile birlikte Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ni imzalamayan iki devletten biridir. 

• ABD dünyada çocuklara ömür boyu hapis 
cezasının verilebildiği tek ülkedir. Bu uygulama-
da kefaletle serbest bırakılma hakkı bulunmamak-
tadır.
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Guantanamo
Guantanamo Üssü’nde hâlen yaklaşık 215 

mahkûm insani olmayan koşullarda tutulmaktadır. 
Başkan Obama göreve başladığı Ocak 2009’da ha-
pishanenin kapatılması için emir vermiş ve seçim-
lerde verdiği sözü tutacağına dair umutları artır-
mıştı. Hapishanenin kapatılması için bir yıllık bir 
süre öngörülmüş ve 2010 başında kapatılma süre-
cinin tamamlanacağı belirtilmişti.

Planın bir parçası olarak, mayıs ayında 
Guantanamo’da bulunan mahkûmların ABD için-
deki farklı cezaevlerine nakledilmesi için bir tasa-
rı hazırlanmıştır. Ancak bu tasarı Senato tarafından 
reddedilmiştir. Ayrıca reddedilen tasarı paketinde 
Obama’nın hapishanenin kapatılması için istedi-
ği 80 milyon dolarlık bütçe de yer almaktadır. Bu 
gelişme, hapishanenin kapatılması yönünde bes-
lenen umutların azalmasına sebep olurken Başkan 
Obama’nın tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçiler’in 
yanı sıra Demokrat Senatörleri ikna etmekte de 
zorlandığı görülmüştür.

Mayıs ayında reddedilen tasarı gözden geçi-
rilmiş ve birtakım değişikliklerle ekim ayında tek-
rar Kongre’ye sunularak kabul edilmiştir. Kabul 
edilen yeni tasarıya göre Guantanamo’da bulunan 
mahkûmlar önümüzdeki aylarda ABD’nin çeşit-
li yerlerinde bulunan hapishanelere nakledilecek-
tir. Guantanamo’da bulunan mahkumların ABD 
içerisinde başka hapishanelere gönderilmesi ya da 
herhangi bir mahkemeye çıkartılarak yargılanması 
da orada tutulanlara yönelik yapılacak yeni bir ihlal 
anlamına gelmektedir. 

 Guantanamo’da faaliyet gösteren askerî mah-
kemenin görevleri, işlerliklerinin tespiti amacı ile 
Obama tarafından ocak ayında 3 ay süre ile askı-
ya alınmıştı. Ancak 3 aylık sürenin bitiminin ardın-
dan mayıs ayında mahkemeler tekrar göreve başla-
mıştır. Beyaz Saray tarafından, askerî mahkeme sis-
teminin gözden geçirildiği ve insan hakları huku-
kuna aykırı uygulamaların önüne geçmek için ge-
reken tedbirlerin alındığı açıklanmıştır. Bu tedbir-

ler arasında mahkûmlar aleyhinde mesnetsiz suç-
lamaların önüne geçilmesi, daha önceden meş-
ru görülen ancak uluslararası hukuka göre işkence 
olarak kabul edilen “waterboarding” (suda boğul-
ma hissi verilmesi) vb. teknikler ile alınan ifadele-
rin geçersiz sayılması ve askerî mahkemelerin yet-
kilerinin sınırlandırılması bulunmaktadır. Ancak 
hapishanenin kapatılacağının açıklanmasına rağ-
men, 7 yıl boyunca her türlü hukuksuz uygulama-
ya imza atan askerî mahkemelerin 120 gün süre ile 
devre dışında kalmasının ardından tekrar göreve 
başlaması, yönetimin Guantanamo ile ilgili planla-
rı hakkında şüphe doğmasına sebep olmuştur.

Kasım ayında, sene başında Guantanamo’nun 
kapatılması için Başkan Obama tarafından verilen 
sürenin sarkabileceği açıklanmış ancak yeni bir ka-
panma tarihi verilmemiştir. Başkan Obama’nın bir 
yıllık görev süresinde 26 kişinin serbest bırakıldı-
ğı, 215 kişinin ise hâlen cezaevinde kaldığı belir-
tilmiştir. Mahkûmların akıbetleri hâlen belli değil-
dir. Obama, Guantanamo cezaevinin gelecek sene 
içinde mutlaka kapatılacağını ve mahkûmların akı-
betlerinin belli olacağını belirtmektedir. Çözüm 
için Kongre ile sağlanacak mutabakatın önemli ol-
duğunu ifade eden Başkan’ın bu konuda Demok-
rat Senatörleri dahi ikna etmekte zorlandığı bilin-
mektedir.

Guantanamo mahkûmları ABD’nin 11 Eylül 
olaylarından sonra dünya genelinde sürdürdüğü 
hukuksuz ve insanlık dışı politikalarının en önemli 
sonucu ve değişimin önündeki en önemli engeldir. 
Başkan Obama’nın, son 8 yılda yapılan yanlışlar ile 
yüzleşilmesi ve hataların telafi edilebilmesi için ön-
celikli olarak Guantanamo sorununu çözmesi ge-
rekmektedir. Sorunun çözümü için orada bulunan 
tüm mahkumların salıverilmesi, yaşam haklarının 
ihlal edileceği düşüncesiyle terör şüphelisi olarak 
ülkelerine iade edilmemeleri gerekmektedir.
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Göçmenler
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tara-

fından mart ayında yapılan araştırma, göçmen 
mahkûmların içinde bulunduğu ağır yaşam ko-
şulları hakkında önemli bilgiler içermektedir. Şu 
an ABD cezaevlerinde yaklaşık 30.000 göçmen 
mahkûm bulunmaktadır ve bu sayı 10 sene önce-
sine göre göçmen mahkûmların sayısında üç kat 
artış yaşandığını göstermektedir. Bu mahkûmlar 
arasında insan ticareti yolu ile ülkeye kaçak giren 
göçmenler bulunduğu gibi, uzun zamandır ülkede 
yaşayan, ikamet izni olan ancak bir şekilde suça ka-
rışmış ve uzun zamandır herhangi bir hukuki sü-
rece dâhil edilmeyen göçmen mahkûmlar da bu-
lunmaktadır.

Mahkûmların içinde bulunduğu sağlık koşul-
ları hakkında yapılan araştırmalar, ABD cezaevleri 
sisteminin insani standartlara uygun yaşam koşul-
larını sağlayamadığını göstermektedir. Anavatan 
Güvenlik Departmanı (Department of Home-
land Security - DHS) tarafından son üç sene içe-
risinde konu ile ilgili yapılan araştırmalar, özellikle 
göçmenlerin tutulduğu cezaevlerinde sağlık koşul-
larının yetersiz olduğunu göstermektedir. DHS ta-
rafından Aralık 2009’da yayınlanan rapor, cezaev-
leri sağlık sisteminin Birleşik Devletler Göçmen-
lik ve Gümrük Talimatı’na (U.S. ICE-Immigration 
and Customs Enforcement) uygun olmadığı-
na ilişkin kanıtlar ortaya koymaktadır. Bu rapor-
da dikkati çeken en önemli husus, özellikle kadın 
mahkûmların, hamilelerin ve periyodik tedaviye 
muhtaç mahkûmların olumsuz şartlardan en çok 
etkilenen gruplar olduğudur.

Göçmen mahkûmların ICE yetkilileri tarafın-
dan cezaevleri arasında transfer edilmesi, mahkûm 
hakları ihlallerine sebep olmaktadır. Mahkûmlar 
her ne sebeple tutuklanmış olurlarsa olsunlar, hak-
larında ceza infaz kararı verilmediği müddetçe, ön-
celikle suç mahalline en yakın cezaevinde tutul-
makta ve burada yargılama süreci başlamaktadır. 
Ancak bu süreç göçmen mahkûmlar açısından 

farklı işlemekte, ICE yetkilileri tarafından tutukla-
nan mahkûmlar yaşadıkları bölgelerden çok uzak 
yerlere tutuklu olarak nakledilebilmektedir. Bu uy-
gulamayla karşı karşıya kalan mahkûmlar, avukat-
ları ve aile yakınları ile görüşememekte, suçun iş-
lendiği mekândan uzak kalmaları sebebiyle kanıt-
lar ve tanıklar gibi kendilerini savunmak için kul-
lanabilecekleri savunma unsurlarından uzaklaştı-
rılmaktadır. Mahkûmlar transfer sürecinde hangi 
bölgeye götürüldüklerinden ve hatta sınır dışı edi-
lip edilmeklerinden dahi haberdar olamamaktadır. 
Göçmen mahkûmlara, yerli mahkûmlardan farklı 
olarak bu prosedürlerin uygulanması onların ken-
dilerini savunma, aileleri ve avukatları ile iletişime 
geçme haklarından mahrum kalmalarına sebebi-
yet vermektedir. Yapılan araştırmalar, 1998-2008 
yıllarını kapsayan 10 yıllık süre içerisinde 1,4 mil-
yon göçmen mahkûmun transfer edildiğini gös-
termektedir.

2007 yılında sınır dışı edilen göçmenler ile il-
gili İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından ha-
zırlanan rapor (Forced Apart: Families Separated 
and Immigrants Harmed by United States Depor-
tation Policy) göçmenlere yönelik sınır dışı etme 
politikalarının yol açtığı ihlalleri ilk defa gündeme 
taşımıştır. Yapılan araştırmalar, aradan geçen za-
man zarfında bu alanda herhangi bir iyileşme ya-
şanmadığını ve insani olmayan sınır dışı politikala-
rının sürdürüldüğünü göstermektedir. Vatandaşlık 
haklarına sahip olmayan göçmenler, en küçük bir 
suç unsuruna rastlanıldığı takdirde, cezai müey-
yidelerin uygulanmasının ardından sınır dışı edil-
mektedir. Hazırlanan raporda, bu suçların % 77’si-
nin şiddet içermeyen suçlar (% 7,2 alkollü araç kul-
lanmak, % 5,5 yanlış evrak beyanı vb.) olduğu gö-
rülmektedir. Bu politikalar neticesinde insanlar en 
yakınlarından ayrı kalmakta, işlerini kaybetmekte 
ve aileler parçalanmaktadır. 

İşkence
Sadece işgal bölgelerinde kontrol altında tutu-
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lan hapishanelerde değil, ABD’de yurt içinde bu-
lunan cezaevlerinde de işkence ve kötü muame-
le olayları yaygın olarak yaşanmaktadır. Guanta-
namo cezaevinde geçmiş yıllarda ortaya çıkan iş-
kence vakalarından sonra yetkililer tarafından ya-
pılan açıklamalar, uluslararası standartlara göre iş-
kence olarak tanımlanan birtakım sorgu yöntem-
lerinin (waterboarding-suda boğulma hissi ver-
mek) Amerikan sistemi tarafından meşru kabul 
edildiğini göstermektedir. Bu yaklaşım, ülke için-
deki cezaevlerinde yaşanan olayların bireysel va-
kalar olmadığını, aksine temelde insani yaklaşım 
eksikliğine dayandığını göstermektedir. Guanta-
namo mahkûmlarına, uluslararası hukukun sağ-
ladığı haklardan faydalanmamaları için “savaş esi-
ri” statüsü vermeyen, bunun yerine “düşman savaş-
çı” (enemy combatant) adı altında yeni bir huku-
ki statü oluşturan ABD yönetimi, sorgu yöntem-
lerine de yeni isimler vererek bu yöntemlerin “iş-
kence” tanımı altında değerlendirilmesini engelle-
meye çalışmaktadır. Uygulanan işkence yöntemle-
rini uluslararası hukuk literatüründe bulunmayan 
yeni terminolojiler ile tanımlayarak bu yöntemlere 
hukuki temel oluşturma çabalarına acilen son ve-
rilmelidir.

Ayrımcılık
ABD’de ırk temeline dayanan ayrımcılık yay-

gın olarak devam eden problemler arasındadır. 
Kıta yerlilerine yönelik ırkçı yaklaşımlar, Afrika’dan 
getirilen siyahî köleler ve onların torunlarına yö-
nelik yüzyıllardır süren siyasi ve toplumsal bas-
kılar ve genelde göçmenlere yönelik ırkçı fiziki 
ve psikolojik saldırılar Amerikan tarihinin ırk ay-
rımcılığına oldukça aşina olduğunu göstermek-
tedir. Problem sadece devlet politikalarıyla sınır-
lı kalmamakta, aynı zamanda siyasi, sosyal ve eko-
nomik alanlardaki yansımalarını değişik örnek-
lerle göstermektedir. Yukarıda sayılan tarihî ger-
çekler göz önüne alındığında ABD siyasi sistemi-
nin ve toplumsal katmanların ırkçılık sorununda 

geçtiğimiz on yıllarda bir hayli gelişme gösterdi-
ğini söylemek mümkündür. ABD’nin 50 yıl önce 
hayali dahi kurulamaz iken bugün siyahî bir baş-
kana sahip olması bu gelişimin güzel örneklerin-
dendir. Ancak sorunun sisteme ve toplumsal ya-
pıya oldukça derin bir şekilde nüfuz etmiş olma-
sı sebebiyle son yıllardaki olumlu gelişmeler dahi, 
azınlıklar üzerindeki baskıların ortadan kalkmasını 
ve diğer insanların Beyaz-Anglosakson-Protestan 
(WASP-White-Anglosakson-Protestan) vatandaş-
lar ile aynı siyasi, ekonomik ve sosyal haklara sahip 
olmasını sağlamamaktadır. Diğer taraftan, Ame-
rikan tarihinde ırkçı temayüller gözlemlenebile-
cek ana başlıklarda birtakım gelişmeler yaşanırken 
son 10 yılda bu temayülün özelde Ortadoğu kö-
kenliler ve genelde Müslümanlar üzerine yoğun-
laştığı gözlenmektedir. Bu durum, toplumda ırk-
çı yaklaşımların azalmadığı, sadece hedef değiş-
tirmeye başladığı şeklinde yorumlanabilmektedir. 
Bu değişimde, 11 Eylül olaylarının büyük etkisi ol-
duğunu söylemek mümkündür. 11 Eylül olayları-
na ABD yönetiminin dünya çapında verdiği karşı-
lık ve aynı zamanda ülke içinde Vatanseverlik Ya-
sası vb. politikalar ile yürütülen baskı ve psikolojik 
taciz uygulamaları ırkçılık temayülünün Ortadoğu 
kökenlilere ve Müslümanlara yönelik olarak derin-
leşmesine sebep olmuştur. Bush yönetimi tarafın-
dan körüklenen korku psikolojisi ve güvenlik en-
dişesi, ırkçılığın sadece devlet politikalarında kal-
mamasına neden olmuş, azınlıklara yönelik baskı-
ların toplumun her katmanına sıçramasına zemin 
hazırlamıştır. 

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafın-
dan, Birleşmiş Milletler Irkçılık ile Mücadele 
Komitesi’ne 2009 Haziran ayında sunulan rapor-
da, ABD’de ırkçı eğilimlerin son durumu değer-
lendirilmiş ve acil eylem çağrısında bulunulmuş-
tur. Rapora göre ABD’de ırkçı temayüller oldukça 
yaygındır ve milyonlarca Afro-Amerikan, Asyalı, 
Latin, Arap ve Müslüman vatandaş bu temayülden 
birinci derecede etkilenmektedir. ACLU (Ameri-
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can Civil Liberties Union) yöneticisi Jamil Dak-
war, yayınlanan raporda Başkan Obama’ya sesle-
nerek Illinois senatörüyken ırkçılık ile mücadelede 
gösterdiği başarıyı bugün Başkan olarak ülke çapı-
na yayması çağrısında bulunmuştur. Ancak bugü-
ne kadar Obama yönetiminin ırkçılık ile mücade-
lede başarılı bir performans ortaya koyduğu söyle-
nememektedir.

Lokman Emin Abdullah (Luqman 
Ameen Abdullah)

Detroit’te bulunan Mescid El-Hak Camii ima-
mı Lokman Emin Abdullah, FBI tarafından dü-
zenlenen bir operasyonda öldürülmüştür. Eski adı 
Cristopher Thomas olan ve İslamiyeti seçmesi-
nin ardından ismini Lokman Emin Abdullah ola-
rak değiştiren imam, İslam Ümmeti isimli cemaa-
te mensup bulunmaktaydı. Amerikan - Müslüman 
İlişkiler Konseyi (CAIR-Council of American - Is-
lamic Relationship) tarafından yapılan açıklama-
da İmam Lokman Emin Abdullah, cemaat için-
deki imamlık vazifesi haricinde yardım faaliyetle-
ri ile uğraşan ve çevresinden oldukça büyük saygı 
ve sevgi gören bir insan olarak tasvir edilmektedir.

İmam Lokman Emin Abdullah ve cemaatin-
den 11 kişi, 28 Ekim’de Detroit Dearborn’da bir bi-
nada, FBI ajanları tarafından sarılmıştır. FBI, olay-
dan sonra yaptığı açıklamada, İmam Abdullah ve 
cemaatinin radikal Sünni bir örgüt olduğunu ve 
Amerika sınırları dahilinde İslami bir devlet kurma 
amacı güttüklerini iddia etmiş, operasyonun ateşli 
silahlar kanununa muhalefet eden ve çalıntı mallar 
satan bir çeteye baskın amacıyla gerçekleştirildiği-
ni ifade etmiştir. FBI’ın açıklamasına göre İmam 
Abdullah teslim olmayı kabul etmemiş ve güven-
lik kuvvetlerine direnmiştir.

İmam Abdullah’ın öldürülmesi sonrası ulusal 
basında çıkan haberler FBI açıklamaları ile paralel-
lik göstermektedir. Yayınlanan haberlerde, İmam 
Abdullah’ın hayatta iken cemaate verdiği sohbet-
lerde “kansız devrim gerçekleşmeyeceğine” dair 

telkinde bulunduğu, cemaati Amerikan hüküme-
tine karşı kışkırttığı, çocukları camide sopa ile döv-
düğü ve cemaatine silahlı eğitim verdiği şeklinde 
olayla ve birbiri ile ilgisiz ithamlar yer almaktadır. 
Bu bilgilerin FBI’ın İmam ve cemaati ile ilgili son 
iki yıldır yaptığı takibat sonucu elde edildiği bildi-
rilmektedir. Tüm bu ithamlar, İmam Abdullah’ın 
hangi şartlar altında öldürüldüğüne açıklık getir-
memekte, yalnızca yapılan operasyon sonucu her 
yönden tehlikeli bir zanlının ortadan kaldırıldığı 
intibaı uyandırarak halk nezdinde ölümü meşru 
gösterme çabası taşımaktadır.

Lokman Emin Abdullah’ın Detroit’te imamlı-
ğını ve vaizliğini yaptığı El-Hak Camii tarafından 
yapılan açıklamada, İmam Abdullah hakkında FBI 
tarafından yapılan “aşırı İslami bir grubun lideri” 
açıklamasının tamamen mantık dışı olduğu belir-
tilmiş ve kendisinin birçok İslami kuruluşun ve yö-
netim organlarının tanınmış ve saygın bir üyesi ol-
duğu ifade edilmiştir. Abdullah’ın oğlu Ömer Re-
gan da yaptığı açıklamada, babasına defalarca ateş 
edildiğini ve barbarca öldürüldüğünü belirtmiştir. 

Önde gelen İslami sivil toplum örgütlerinin 
çatı örgütü olarak faaliyet gösteren ABD Müslü-
manları Medeni Haklar ve Seçim Görevlileri (The 
American Muslim Taskforce on Civil Rights and 
Elections (AMT)) yönetime çağrıda bulunarak 
olayın bağımsız bir komisyon tarafından araştı-
rılmasını istemiştir. Olay üzerindeki şüpheler da-
ğılmış değildir. İmam Abdullah’ın öldürülmesi 
Amerika’da yaşayan birçok Müslüman tarafından 
korkutma ve sindirme politikalarının bir parçası 
olarak görülmektedir. Olayın tüm yönleri ile so-
ruşturulması ve aydınlatılması için, içinde sivil top-
lum örgütlerinin temsilcilerinin de bulunacağı ba-
ğımsız bir komisyon kurulmalıdır.

Sonuç
ABD Başkanı Barack Obama, 2009 Yılı No-

bel Barış ödülünün sahibi olmuştur. Henüz görev-
de bir yılını doldurmamış olan ve dış politikada se-
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çim öncesinde sunduğu vaatlerin hiçbirini gerçek-
leştiremeyen Obama’nın bu ödüle layık görülme-
si dünyada şaşkınlıkla karşılanmıştır. Ödül kararın-
dan bir hafta önce Afganistan’a takviye asker gön-
derme kararını açıklayan Başkan Obama, ödül tö-
reninde yaptığı konuşmada kötülüklere karşı mü-
cadele etmek ve ABD’nin güvenliğini sağlamak 
için kimi zaman savaşın da gerekli olduğunu ifa-
de etmiştir. Başkan Obama’nın tüm dünya tarafın-
dan takip edilen bir barış ödülü töreninde, başla-
dığı günden bu yana Afgan halkına acı ve zulüm-
den başka bir şey getirmeyen bir savaşı savunma-
sı tepki çekmiştir. Göreve geldiği süreçte Başkan 
Obama’ya çizilen “ABD’nin insan hakları imajını 
düzeltmesi” yönündeki rol göz önüne alındığında 
bu ödül, sivil toplum kuruluşları tarafından siyasi 
bir mesaj olarak yorumlanmıştır.

Obama yönetimi birçok Amerikalı tarafından 
değişimin simgesi olarak görülmüş, ABD’de faali-
yet göstermekte olan birçok sivil toplum kuruluşu, 
insan hakları politikaları açısından oldukça kötü 
geçirilen 8 yılın Obama yönetimi ile telafi edile-
bileceğine inanmıştır. 2009 yılı ABD İnsan Hakla-
rı Raporu, Obama yönetiminin ilk yılında bu te-
mennilerin gerçekleşmediğini göstermektedir. Di-
ğer taraftan bu yıl yaşanan gelişmeler, ABD’de hak 
ihlallerinin kemikleşen devlet politikalarına dayan-
dığı, dolayısıyla yönetimin değişmesi ile bu politi-
kaların bir anda tersine çevrilemeyeceği tezini güç-
lendirmiştir. Guantanamo, Ebu Gureyb, Irak ve Af-
ganistan savaşları ile zihinlerde kalan Bush yöneti-
minin ardından, Obama yönetiminin insan hakla-
rı tarihinde hangi simgeler ile anılacağını önümüz-
deki üç yıl belirleyecektir.
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Haiti, Güney Amerika kıtasında Fransızlara 
karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin ardından 
Amerika’dan sonra bağımsızlığına kavuşmuş ikin-
ci ülkedir. Bağımsızlığını ilan etmesine rağmen 18. 
yüzyıldan beri ülkede işgal, diktatörlük ve yoksul-
luk sürmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin 
yıllardır sömürdüğü Haiti halkı, kendi içinden çı-
kan dikta yönetimlerinin de şiddet ve haksızlıkla-
rına maruz kalmıştır; bir yandan aşırı yoksulluk ve 
sefaletle mücadele ederken bir yandan da en temel 
insani haklardan mahrum kalmıştır. 

Kitlesel gösteriler, sokak çatışmaları ve grev-
ler Haiti’de günlük yaşamın alışılmış manzaraların-
dandır. Generallerin kendi aralarında çatışmaları, 
tekrarlanan ama derde deva olmaktan uzak seçim-
ler, kısa süreli iktidarlar...

Güvenlik ve Yaşam Hakkına 
Yönelik İhlaller
Güvenlik, ülkenin önemli sorunlarının başın-

da gelmektedir. Çete liderlerinin bir kısmı hapis-
hanelerde olsa da halk asayiş ve güvenlik sıkıntısı 
çekmekte, ülkenin güvenlik güçleri üzerlerine dü-
şen sorumlukları yerine getirmemektedir. Bir yan-
dan ülkelerine yapılan dış müdahalelerle mücade-
le eden BM askerlerinin tehdidi altında yaşayan 
Haitililer bir yandan da başıboş çete grupları ara-
sındaki çatışmaların sürdüğü bir ortamda hayatta 
kalmaya çalışmaktadır. İnsan tacirleri, organ maf-
yaları ve misyonerler tarafından gerçekleştirilen in-
san kaçırma olayları Haiti’de yaşanan başlıca insan 
hakları ihlalleridir. Üstelik ülkede huzur ve güven-
liği sağlama amaçlı bulunan BM güvenlik güçleri-
nin görevlerini yeterince yapmadığı da bilinmek-
tedir.

Karayipler’deki ada devletlerden biri olan 
Haiti’de aşırı yoksulluk nedeniyle 225 bin çocu-
ğun ödeme yapılmadan ev işlerinde çalıştırıldığı, 
genç kızların cinsel, psikolojik ve fiziksel açıdan is-
tismar edildiği belirtilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Fonu’nun 
2009 Haziran ayında Norveç’te düzenlediği top-
lantıda açıklanan raporlara göre, yükselen gıda fi-
yatları ve dünyayı bekleyen kıtlık hadiselerinden 
en çok etkilenen ülkelerin başında Latin Amerika 
ülkelerinin ve Haiti’nin geldiği belirtilmiştir.

Haiti’de cinsel istismar da büyük bir sorun-
dur. Henüz küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik 
cinsel taciz ve tecavüz yıllardır Haiti’deki en büyük 
insan hakkı ihlallerinin başında gelmektedir. Her-
hangi bir doğal afet yahut yağmalama olaylarında, 
kadınlar çete üyesi oldukları düşünülen insanlar ta-
rafından tacize uğramaktadır. Aynı şekilde, yoksul-
luk nedeniyle ağır şartlar altında çalışan küçük yaş-
taki çocuklar da çalıştıkları kurumlarda tacize uğ-
ramaktadır.

Haiti, 18. yüzyılda ülkeye getirilen kölelerin is-
yanıyla bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir. Haiti 
tarihinde seçimle işbaşına geldiği söylenen her yö-
netim, arkasında bir diktatörlük bırakmıştır. Sade-
ce 2000 yılına kadar 30 darbe geçiren Haiti tıpkı 
diğer Latin Amerika ülkeleri gibi bir darbeler ülke-
sidir. Bunun yanı sıra yoksulluk, gerilla savaşları ve 
son yıllarda baş gösteren gıda yetmezliği gibi ne-
denlerle Haiti, insan hakları ve insani durum açı-
sından bir iyileşme gösterememektedir.  

Haiti
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Kanada, güney komşusu ABD ile paralel geli-
şen bir ekonomiye sahip olup göçmenler için ca-
zip bir ülke durumundadır. Nüfusun Hıristiyanlar-
dan sonra ikinci büyük topluluğunu % 1,9 ile Müs-
lümanlar oluşturmaktadır. Bu durum 11 Eylül son-
rasında Müslümanlara yönelik olarak artan hak ih-
lalleri açısından önemlidir. Ayrıca eyalet hükümet-
leri göçmenlik ve yerlilerin sorunlarıyla yeterince 
ilgilenmemektedir. 

Kanada merkezli Inuit Kutup Çevresi Kon-
seyi (ICC), 13 Kasım’daki BM İklim Değişikliği 
Konferansı’na katılan dünya liderlerini sadece ku-
tup çevresi için değil tüm dünya sistemi için hayati 
rol oynayan Kuzey Kutbu çevresi hakkında duyar-
lı olmaya çağırmıştır. ICC, küresel ısınma ve sera 
gazı hakkında bilim adamlarının çalışmalarını da 
içeren bir rapor hazırlamıştır. Raporda küresel ısın-
manın Kuzey Kutbu ve çevresine etkileri hakkın-
da Kanada’nın da içlerinde bulunduğu G-20 ülke-
lerinden finansal ve teknik destek talep edilmiştir.

Kanada’da “İnsanlığa Karşı İşlenen 
Suçlar” Yasası

Kanada 2000 yılında yürürlüğe koyduğu, 
dünyanın neresinde olursa olsun savaş suçluları ve 
insanlığa karşı suç işleyenlerin bu ülkede yargılan-
malarına imkân tanıyan “İnsanlığa Karşı İşlenen 
Suçlar Yasası” çerçevesindeki ilk yargılamayı 2009 
Mart’ında sonuçlandırmıştır. Bu yargılamada, 
1997 yılında Kanada’dan sığınma talep eden an-
cak talebi reddedilen ve 2005 yılında Kanada po-
lisi tarafından tutuklanan Ruandalı Désiré Mun-
yaneza, 1994 yılında Ruanda’da yaşanan katlia-
ma katılmaktan suçlu bulunmuştur. Tanıkların ifa-
delerine göre kiliseye sığınan bir grup Tutsi’yi öl-

dürmekle de suçlanan Munyaneza 29 Ekim günü 
şartlı tahliye imkânı olmaksızın ömür boyu hapse 
mahkûm edilmiştir.

Yerli Nüfusa Yönelik İhlaller
Bu yıl içerisinde Kanada’da yerlilerin mülkiyet 

haklarına yönelik çeşitli ihlaller yaşanmıştır. Gele-
neksel yerli toprakları olan Kuzey Alberta’daki Lu-
bicon Gölü çevresinde yaşayan Lubicon Cree yer-
lilerinin topraklarından milyarlarca dolar değerin-
de petrol ve gaz elde edilmesine rağmen Lubicon 
yerlileri sefalet içinde yaşamaktadır. Ekonomileri 
ve yaşam biçimleri, doğal yaşam alanlarının tahribi 
neticesinde neredeyse yok olma tehlikesiyle kar-
şı karşıya kalmıştır. Yerlilerin temiz su ve besin gü-
venliği gibi temel ihtiyaçları dahi karşılanamamak-
tadır.

Kilisenin Neden Olduğu İhlaller
Aralarında ülke genelindeki 5 piskopostan biri 

olan Raymond Lahey’in de bulunduğu Nova Sco-
tia eyaleti papazlarının 1950’den bu yana çocukla-
rı taciz ettiğinin ortaya çıkması, Vatikan ile Kanada 
Katolik Kilisesi’ni zor durumda bırakmıştır. Olay, 
mağdurlardan David Martin’in 2002’de intihar et-
meden az önce yazıp bıraktığı mektup sonucu or-
taya çıkmış, yapılan araştırmalar sonucunda mağ-
dur sayısının 39 olduğu belirtilmiştir. Kilise yöne-
timinin suçlamaları kabul ederek mahkemeye an-
laşma teklif etmesi üzerine mahkeme ile Kilise ara-
sında mağdur ailelerine verilmek üzere 15 milyon 
Kanada Doları tazminat belirlenerek uzlaşma sağ-
lanmıştır. Olayın sorumlularının cezalandırılma-
sı yerine Kilise’nin para vererek olayın üzerini ka-
patması insan hakları ve hukuk açısından son de-

Kanada
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rece yanlış bir uygulama olarak değerlendirilmiştir.
Papa 16. Benedictus, Kanada İlk Uluslar Mec-

lisi delegelerine yaptığı bir konuşmada Roma Ka-
tolik Kilisesi yatılı okullarında yerli öğrencilere uy-
gulanan kötü muameleden dolayı “özür” dilemiş-
tir. 19. yüzyıl başlarından bugüne kadar yaklaşık 
150.000 yerli çocuk ailelerinden alınıp misyoner 
olarak yetiştirilmek üzere Roma Katolik Kilisesi 
yatılı okullarına gönderilmişti. Okullarda çoğu kez 
kötü muamele ve fiziksel taciz yaşandığına yönelik 
haberler duyulmaktaydı. 80’li ve 90’lı yıllarda kili-
seler mağdurların ailelerinden özür dilemişti. 2008 
yılında yerlilerden özür dileyen Kanada Başbakanı 
Harper’ın ardından 2009 yılında da Papa’dan olay-
lar hakkında ilk özür geldi.

Eski Aborjin lider David Ahanakew 2002 yı-
lında verdiği bir röportajda Yahudiler için kullan-
dığı “hastalık” ibaresi nedeniyle yargılandığı dava 
sonucunda beraat etti. 75 yaşındaki lider 2. Dün-
ya Savaşı’na Yahudilerin sebep olduğunu söylemiş 
ve onlar için “hastalık” ibaresini kullanmıştı. Aha-
nakew “soykırımı savunmak”  ve “kasıtlı olarak nef-
rete teşvik” iddialarından dolayı yargılanmaktay-
dı. 2002 yılındaki davada suçlu bulunmuş ve 1000 
dolar ceza ödemişti.



ASYA

49

ASYA



2009 DÜNYA İNSAN HAKLARI  RAPORU

50



ASYA

51

Afganistan son 30 yılda yaşadığı çatışmalarla 
sürekli geri giden bir ülke durumuna düşmüştür. 
Yaşanan savaşların izleri, artan yoksulluk ve sefa-
let, hayatı olumsuz etkileyen alt yapı eksikliği ülke-
yi yaşanamaz bir hâle sokmuş, Amerikan işgaliyle 
başlayan süreçte olumsuzluklar daha da artmıştır.

Afganistan coğrafi olarak Asya’nın ve bir-
çok geçiş noktasının tam ortasında yer almakta-
dır. Tarihî anlamda ise emperyal güçlerin gözle-
rinin her zaman üzerinde olduğu bir ülke olan 
Afganistan’da Rus işgali sonrası iç savaşlar ve kaos 
siyasi süreci tıkayarak ülkede duruma hâkim ola-
bilecek merkezî bir gücün ortaya çıkmasını engel-
lemiştir. 

11 Eylül sonrasında ülke yeniden büyük bir 
gücün işgaline maruz kalmıştır. İktidardaki hükü-
meti deviren ABD önderliğindeki yabancı güç-
ler, artan bir direnişle karşı karşıya kalmıştır. Ülke-
nin merkezî ve kırsal kesimlerinden her gün çatış-
ma haberleri gelmektedir. Onlarca insanın öldüğü 
bu çatışmalar, Afganistan’da kısa vadede huzur ve 
istikrar sağlanamayacağını açıkça göstermektedir. 
ABD işgali altındaki ülkede 2009 Ağustos ayında 
yapılan seçimlerde Hamit Karzai yeniden devlet 
başkanı olarak seçilmiştir. 

Yaşam Hakkı İhlali
Afganistan’da işgal 9. yılına girmiştir. Ülke-

de her geçen gün daha da kötüleşen insani du-
rum endişe vericidir. Koalisyon güçleri bu savaş-
ta 1600’den fazla asker kaybetmiş 5 bin koalisyon 
askeri de yaralanmıştır. Afgan hükümetinin de 6 
bin güvenlik görevlisi ölürken yabancı kaynaklara 
göre ölen Taliban üyesi sayısı 25 bin civarındadır. 
Savaşın başından beri yaşanan sivil kayıplar ise 31 

bini aşmaktadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 
2009 yılında 346’sı çocuk olmak üzere 2.400 sivil 
çatışmalarda hayatını kaybetmiştir. 

NATO Güçlerinin Hava Saldırıları
Ülkede ölüm oranlarını artıran en önemli fak-

törlerden biri de NATO güçlerinin yaptığı hava 
bombardımanlarıdır. 2008 yılında Herat bölgesin-
de yapılan bir saldırıda 90 sivil hayatını kaybetmiştir.

2009 Mayıs ayında Ganj Abad bölgesine bağlı 
bir köyde büyük bir katliam gerçekleşmiştir. Sabah 
saatlerinde köye gelen Taliban üyeleriyle koalisyon 
güçleri arasında başlayan çatışmalar öğlen vakitle-
rinde sona ermiştir. Öğleden sonra bölgede çatış-
maların tamamen bitmiş olmasına rağmen akşam 
saat 20.30’da NATO uçakları köyü bombalamış ve 
100’den fazla kişiyi katletmiştir. Konuyla ilgili bir 
Afgan sağlık çalışanı şu açıklamayı yapmıştır: “Kı-
yamet gibiydi, kelimeler bunun ne kadar kötü ol-
duğunu anlatmaya yetmez, iki günlük bebeklerin 
ve 70 yaşında kadınların ölüsünü görmeye kim ta-
hammül edebilir?”

Bu saldırılara ek olarak çok daha yakın bir dö-
nemde NATO güçleri yeni bir insanlık suçu işle-
miştir. 4 Eylül Cuma günü sabahın erken saatlerin-
de, Taliban NATO’ya ait iki yakıt tankerini ele ge-
çirmiştir. Taliban’ın, el koyduğu tankerlerde bulu-
nan petrolü dağıtması sırasında petrol almak için 
toplanan sivil halk yerel saatle yaklaşık 01.30 sırala-
rında NATO uçaklarınca vurularak katledilmiştir. 
Bu saldırı sonucunda çoğunluğu sivillerden olu-
şan 40 kişi yanarak can vermiş, saldırıda toplam 90 
kişi hayatını kaybetmiştir. 

Afganistan’da NATO güçlerinin yaptığı geli-
şigüzel hava saldırılarıyla ilgili sorumluların yargı 

Afganistan
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önüne taşınması ve muhtemel sivil kayıpların ön-
lenmesi gerekmektedir.

Yasaklı Silahların Kullanımı 
Mart 2009’da NATO güçlerinin Afganistan’da 

yaptığı saldırılarda fosfor bombası kullandığı-
na dair ciddi kanıtlar bulunmaktadır. Kapisa ka-
sabasında 8 yaşında bir kız çocuğu fosfor bom-
basına maruz kalmış ve vücudunun çeşitli yerle-
rinde yanık yaraları oluşmuştur. Babasının, yara-
ların NATO saldırıları sonucu oluştuğunu söyle-
mesine rağmen NATO bu eylemin sorumluluğu-
nu üstlenmemiştir. Bagram askerî üssüne götürü-
len kız çocuğunun durumuyla ilgili olarak görüşle-
rine başvurulan Amerikalı doktorlar olayda fosfor 
bombası kullanıldığını beyan etmiştir. 

 Sivil alanlarda kullanımı uluslararası anlaşma-
larla yasaklanmış olan bu tür silahlarla ilgili daha 
sonra yapılan açıklamalar ve Amerikan merkez-
li İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün çalışmaları so-
nucu, koalisyon güçlerince söz konusu silahların 
kullanıldığı saptanmıştır. 

Ekonomik Durum
Uzun süren savaş süreci Afganistan ekonomi-

sini 1970’li yılların çok daha gerisine götürmüş-
tür. İşsizlik artarken temel maddelerin fiyatları hız-
la yükselmekte, kişi başı gelir ise hızla azalmaktadır. 
Başkent Kabil dâhil Afganistan’ın birçok bölgesine 
sürekli elektrik verilememektedir. Halk günlük ha-
yatını birçok temel gereksinimden mahrum kala-
rak sürdürmektedir. Ülke uluslararası pazara açıl-
masına rağmen Taliban döneminden çok daha zor 
şartlar içerisindedir. 

Afganistan’a yönelik milyar dolarlarla ifa-
de edilen dış yardımların akıbeti belirsizdir. Ka-
bil merkezli yeni yönetimin etrafında oluşan çıkar 
odaklı gruplar, gelen dış yardımları bir şekilde mer-
kezde eriterek halka yansımasına engel olmaktadır. 
Kabil merkezinde yapılan büyük otel ve alışveriş 
merkezleriyle halkın içinde olduğu durum arasın-

daki çelişki bunun bir göstergesidir. 
Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu’nun 

(AIHRC) 2007’deki raporuna göre Afganistan 
dünyanın en geri kalmış 5’inci ülkesidir. Ülke 26,6 
milyon nüfusla kişi başı günlük 1 doların altında 
var olma mücadelesi vermektedir. Uluslararası in-
sani yardım örgütü Oxfam’a göre, temel gıda mad-
delerindeki fiyat artışı nedeniyle milyonlarca Af-
gan açlık tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Kadın ve Çocuk 
Kadınlar Afganistan’la ilgili tartışma ve propa-

gandaların başlıca tartışma konularından biri ola-
gelmiştir. Taliban döneminde esaretten kurtarıl-
ması gereken unsurlar olarak bahsedilen Afgan ka-
dınlarının 9 yıllık Amerikan işgali döneminde du-
rumları daha da ağırlaşmıştır. Ülke içerisinde zor-
la evlendirme hadiseleri yaşandığı gibi çeşitli sos-
yal ve ekonomik etkenler sonucu kadınlar arasın-
da intihar oranı giderek artmaktadır.  

Kadın haklarına ilişkin çalışmalar, geleneksel 
motifleri yıkma ve modernize etme çabasına dö-
nük olup gerçek anlamda yapıcı bir söylem oluş-
turulamamıştır. İşgalle beraber kadının özgürleşti-
ği yönünde yoğun bir propaganda yapılmış ancak 
bu süreçten en çok kadınlar ve çocuklar zarar gör-
müştür. 

İşgalci askerler, kocalarını öldürdükleri veya 
tutukladıkları savunmasız kalmış Afgan kadınla-
rına tüm insani değerlerden uzaklaşarak tecavüz 
etmekte veya insanlık dışı muameleleri reva gör-
mektedir.

Afganistan’daki önemli bir diğer sorun da ço-
cukların durumudur. Ülkede milyonlarca çocuk, 
açlık ve bulaşıcı hastalıkların pençesinde yaşam 
mücadelesi vermektedir. Uluslararası kuruluşla-
rın raporlarına göre, yaklaşık 30 yıldır devam eden 
işgaller ve savaşlar nedeniyle yüz binden fazla ço-
cuğun sakat kaldığı ülkede yetim çocukların sayı-
sı da bir milyona ulaşmıştır. Afganistan nüfusunun 
tamamına yakını beslenme sorunu yaşamaktadır. 
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ABD’nin Afganistan operasyonu sonrasında yüz-
lerce çocuk bombalı saldırılarda ölmüştür.

1979’daki Sovyet işgali döneminde döşenen 
10 milyon mayın dolayısıyla Afganistan’da her gün 
20-25 çocuğun yaralandığı, günde 1 çocuğun öl-
düğü belirtilmektedir. Bazı koalisyon askerlerinin 
itiraflarına göre, Amerikan işgali döneminde ço-
cukların birer mayın temizleme aracı olarak kulla-
nılması, onlarca çocuğun hayatını kaybetmesine 
ya da sakat kalmasına neden olmuştur. 

Ülkede toplam 11 milyon çocuk nüfusun yüz-
de 95’i “savaş travması” nedeniyle tedaviye muhtaç-
tır ve çok sayıda çocuk sokaklarda dilencilik yap-
maktadır. Her yıl onlarca çocuk, organ ve uyuşturu-
cu ticaretinde kullanılmak üzere kaçırılmaktadır.

Çocuk kaçakçılığı ve ticareti Afganistan’ın ka-
nayan yarasıdır. Nüfusunun yüzde 50’sinin 18 ya-
şın altında olduğu tahmin edilen Afganistan’da ço-
cuk ticaretini engelleyecek özel yasalar bulunma-
maktadır. Yoksulluğun vurduğu aileler, geri kalan 
fertlerin yaşaması için çocuklarını satmak zorunda 
kalmakta, hayatlarını idame ettirebilmek için kü-
çük yaştaki kızlarını başlık parası karşılığında ev-
lendirmektedir.

Pakistan sınırı yakınlarındaki Spin Boldak böl-
gesinde bulunan kamplarda yaşayan 100 binden 
fazla kişiden yaklaşık 20 bininin 16 yaşından kü-
çük olduğu kaydedilirken, 2002 yılından bu yana 
kış aylarında kamplarda donarak ölen çocuk sayı-
sının bini geçtiği bildirilmektedir.

Bagram Üssü ve Afgan Esirlere Yapı-
lan Kötü Muamele

Ülkede her geçen gün daha da kötüleşen insa-
ni duruma ek olarak, İnternet’te çeşitli video payla-
şım sitelerinde son aylarda sıkça görülen koalisyon 
güçlerine bağlı askerlerin Afgan esirlere uyguladığı 
işkence görüntüleri endişe vericidir. Amerika’nın 
Afganistan’a müdahalesinin ardından başkent Ka-
bil yakınlarında kurduğu Bagram üssünde yaşa-
nanlar Guantanamo’ya benzerlikleriyle dikkat 

çekmektedir. Bagram Üssü’nde “yasa dışı düşman 
savaşçı” olarak nitelenen yaklaşık 700 tutuklu bu-
lunmaktadır.

İngiliz The Guardian gazetesine de konu olan 
haberde, Bagram Üssü’nde tutukluların cinsel taciz 
ve tecavüzlere maruz kaldıkları belirtilmiştir. Ame-
rikan Medeni Halklar Birliği tarafından yayınlanan 
belgelerde, tutukluların beyzbol sopalarıyla dövül-
dükleri, enselerine silah dayalı ve başlarına çuval 
geçirilmiş bir şekilde fotoğraflarının çekildiği ve 
tüm bunların münferit değil yaygın ve sistematik 
olarak yapıldığına dikkat çekiliyor.

Amerika, bir yandan Bagram Üssü’nü geniş-
letirken diğer yandan da kamuoyuna buranın bir 
gözlem merkezi olduğunu ifade etmektedir. Mi-
litan oldukları gerekçesiyle alıkoyulan tutuklular 
mahkemeye çıkarılmadan türlü işkencelere maruz 
bırakılmaktadır.

BBC’nin Bagram Üssü’nde 2 ay kalan 27 tu-
tukluyla ayrı ayrı görüşerek yaptığı mülakatlarda, 
sadece iki kişinin işkence görmediği, geriye kalan 
25 kişinin “aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda bırakıl-
ma”, “dayanılamayacak şiddette gürültüye maruz 
kalma” ve “kadın askerlerin yanında çırılçıplak so-
yunma” gibi işkence ve aşağılanmalara tabi tutul-
duğu belirtilmiştir.

2009 yılı içerisinde Bagram Üssü’nde Ameri-
kalı askerlerin işkencesine maruz kalan 16 ve 17 
yaşlarında iki Afgan genç, haftalarca beton üstün-
de yatırılarak çıplak fotoğraflarının çekildiğini söy-
lemişlerdir. Gençler bir Amerikan askerinin por-
nografik fotoğraflar ile annelerinin fotoğrafları-
nı yan yana koyup ikisine aynı anda bakmaya zor-
landıklarını ifade etmiştir. Bütün bu vahim iddiala-
ra karşın insan hakları kuruluşlarının üsse girişine 
izin verilmemektedir. Bu yönüyle Bagram “Kara 
Hücre” olarak anılmaktadır.

Obama yönetimi, ABD Yüksek Mahkemesi’ne 
başvurarak 2009 yılı sonunda Amerikalı bir sivil 
toplum kuruluşunun elinde bulunan ve Amerikalı 
askerlerin esirlere işkence yaptığını belgeleyen re-
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simlerin basında yer almasını engellemiştir.
Afganistan’da esirlere kötü muamele edilme-

siyle ilgili tek sorumlu elbette sadece ABD değildir, 
koalisyona dâhil diğer ülkeler ve Afgan Hükümeti 
de insan hakları örgütlerin tarafından sorumlu tu-
tulmaktadır. 2009 Aralık ayında Abdül Basir’in gö-
zaltında ölümüyle ilgili olarak İnsan Hakları İzle-
me Örgütü (HRW) söz konusu şahsın Afgan is-
tihbarat birimlerince gözaltına alındıktan sonra öl-
dürüldüğünü belirtmiştir. HRW’nin açıklamasına 
göre, şahsın cesedinde işkence izlerinin tespit edil-
mesine rağmen ailesine, hapisteki babası ve kar-
deşlerinin serbest bırakılması karşılığında, Abdül 
Basir’in intihar ederek öldüğüne dair bir kâğıt im-
zalatılmıştır.

Kanada’nın Afganistan Büyükelçiliği’nde ça-
lışan bir yetkiliye göre ise Kanada askerleri suç-
lu olup olmadığına bakmaksızın birçok şüpheliye 
işkence yapmış, bununla ilgili resmî şikâyetler de 
yetkililerce hasıraltı edilmiştir. İnsan Hakları İzle-
me Örgütü ise Kanada vatandaşlarının, askerleri-
nin yaptıklarını bilmeye hakkı olduğunu belirte-
rek iddiaların araştırılması yerine konuyu günde-
me getiren yetkiliyi suçlayan Kanada hükümetini 
eleştirmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İşgal Mis-
yonuna Katkısı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin işgalin başından 
beri NATO bünyesinde yürütmüş olduğu Afga-
nistan misyonu 9. yılına girmiş bulunmaktadır. 
Ülkede kaosun artmasıyla bazı ülkeler asker sayı-
sını azaltırken Türkiye asker sayısını artırarak Af-
gan ordusuna eğitim vermek gibi siyasi riski yük-
sek adımlar atmaktadır. 

MAZLUMDER, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
ISAF komutasında görev almasını tarihî bir hata 
olarak görmekte, Afgan toplumuyla olan dinî, 
tarihî ve kültürel bağlar göz ardı edilerek alınan bu 
kararın iki toplum arasında derin yaralar açacağı-
nı düşünmektedir. Şu ana kadar Türk askerlerine 

doğrudan saldırı yapılmamış olması, sadece bu de-
rin bağların bir sonucu olarak anlaşılabilir. Şurası 
açıktır ki, emperyal amaçlarla Afganistan’da bulu-
nan NATO’nun destekçisi olan Türkiye, yapılacak 
her türlü katliamın mesuliyetine ortak olacaktır.

İşgalin ve direnişin her geçen gün şiddetini 
artırdığı bir bölgede işgal gücü olarak bulunması, 
Türkiye için diğer müttefik ülkelerin şu an yüzleş-
mekte olduğu türden sıkıntılar doğuracaktır. 

Sonuç
2009 yılı Afganistan’da çatışma ve kaosun art-

tığı bir yıl olmuştur. NATO güçlerinin keyfî hava 
saldırıları, Afgan halkına yönelik haksız gözaltı ve 
işkenceler ülkedeki insani durumu her geçen gün 
daha da ağırlaştırmaktadır. Afganistan’ın en önem-
li sorunu ise NATO güçlerinin eliyle gerçekleştiril-
miş olan işgaldir. MAZLUMDER işgalin kayıtsız 
ve şartsız olarak sona erdirilmesi çağrısında bulun-
maktadır.

MAZLUMDER, Afganistan’da yaşanmak-
ta olan en temel sorunun imar vb. değil işgal so-
runu olduğunu hatırlatarak Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi üyelerine, Başbakanlığa, Millî Savun-
ma Bakanlığı’na ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara 
Türk Ordusu’nun Afganistan’daki NATO ittifakın-
dan çekilmesi için çağrıda bulunmaktadır.

MAZLUMDER bölgede devam eden ça-
tışmaların işkenceyi meşrulaştıramayacağına, 
Afganistan’da gözaltına alınan insanlara işkence 
yapılmasının en temel insan hakkı ihlali olduğu-
na inanmakta, koalisyon gücü mensuplarına Ce-
nevre Konvansiyonları’na uygun hareket etme zo-
runluluklarını hatırlatmaktadır. İşkencecilerin hu-
kukun önüne getirilmesi ve uluslararası anlaşmala-
rın gereğinin yapılması için, başta Afgan hüküme-
ti olmak üzere koalisyon güçlerine bağlı askerlerin 
yaptığı işkenceler uluslararası adil mahkemelerce 
araştırılmalı ve Bagram gibi gözaltı merkezleri sivil 
denetime açılmalıdır.
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Kısa bir süre öncesine kadar Myanmar (Bur-
ma) sınırları içerisinde bir bölge olan Arakan, ken-
di içerisinde beş bölgeye ayrılmıştır: Sitve, Maung-
dav, Buthidaung, Kyaukpru ve Thandve. Kaynak-
larda “Rakhin Devleti” olarak da anılır. Rakhin ta-
biri, Arakan’da yaşayan Budistler için kullanılmak-
tadır. Bölgenin bu isimle anılması, bu bölgede ya-
şayan ve kendilerini “Rohingya” olarak adlandıran 
Müslüman nüfusun göz ardı edilmesine sebebiyet 
vermektedir. Myanmar nüfusunun % 68’ini Bur-
malılar, % 9’unu Şanlar, % 7’sini Karenler, % 4’ünü 
Budist Rakhinler, kalan % 8’ini ise içinde Arakan-
lı Müslümanların da bulunduğu Rohingyalardan 
oluşan diğer etnik gruplar oluşturmaktadır. Ancak 
resmî olmayan bilgilere göre Müslüman nüfusu % 
20’dir. 

Arakanlı Müslümanların sayısı 4 milyon civa-
rındadır ancak bu sayının yaklaşık yarısı, Myanmar 
dışındaki ülkelerde çok ağır koşullarda, mülteci sta-
tüleri dahi olmaksızın yaşam mücadelesi vermek-
tedir. Arakanlı Budistlerin, yani Rakhinlerin sayısı 
ise bir milyon civarındadır. Müslüman nüfusunun 
çoğunluğu oluşturmasına rağmen, Myanmar’daki 
cunta yönetiminin baskıcı politikaları ve uluslara-
rası toplumun bölgedeki Müslümanları görmez-
den gelmesi sonucunda, Arakanlı Müslümanların 
varlığı hiçe sayılmakta, sorunları görmezden gelin-
mektedir. 

Arakan, köklü bir tarihî mirasa sahiptir, bili-
nen geçmişi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar 
uzanır. İslam’ın Arakan’a ilk defa 8. yüzyılda bölge-
ye gelen Arap tüccarlar ve dervişler vasıtasıyla gir-
diği tahmin edilmektedir. 13. yüzyıla gelindiğinde 
Arakan halkı tamamen Müslümanlaşmış ve 1430 
yılında Arakan İslam Devleti kurulmuştur. Ara-

kan İslam Devleti 1784 yılına kadar bölgede hük-
metmiştir. Bu dönemde Arakan bir ticaret ve ilim 
merkezi olmuştur. Portekizliler ve Hollandalılar ile 
uzun yıllar boyunca ticaret yapan Arakan ekono-
mik olarak güçlü bir ülke hâline gelmiştir.

Bugün petrol ve doğal gaz açısından Güney-
doğu Asya’nın en zengin topraklarına sahip olan 
Arakan, tam 350 yıl İslam ile yönetilmiştir. 1700’lü 
yıllardan itibaren Budist Burma Sultanlığı’nın sal-
dırılarına uğrayan Arakan İslam Devleti, Müs-
lüman halkın gösterdiği büyük direnişe rağmen 
1784 yılında yıkılmıştır. Burma Sultanlığı, Arakan 
İslam Devleti’ni yıksa da bölgeye tam olarak hâkim 
olamamıştır. 19. yüzyılda Arakan’ı işgal eden yeni 
sömürgeci güç ise İngiltere’dir. Arakan’ı sömüren 
ve Müslümanları maden ocaklarında zorla köle 
olarak çalıştıran İngiltere, bölgeden ayrılırken ül-
keyi Burma Sultanlığı’na bırakmıştır. Burma’nın 
1948’de bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte Ara-
kan ülkenin idari bölümlerinden biri hâline gel-
miştir.

Müslüman Azınlıklara Yönelik Baskılar
Etnik ve dinî asimilasyona maruz kalan, ezilen 

ve baskılar sonucu topraklarını terk etmek zorun-
da kalan bir halk olan Arakanlı Rohingya Müslü-
manları bugün, 54 milyon nüfuslu Burma askerî 
diktatörlüğünde yaşamaktadır. Resmî olmayan bil-
gilere göre Arakanlı Müslümanlar Burma nüfusu-
nun % 20’sini oluşturmaktadır. Ancak uyguladığı 
etnik temizlik politikasına zemin oluşturmaya çalı-
şan Burma askerî rejimi, Rohingya Müslümanları-
nın Arakan’a sonradan gelen yabancılar olduğunu 
iddia etmektedir.

İmha girişimlerinin en geniş çaplısı 1942 yılın-

Arakan
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da gerçekleştirilen ve 100 bin Müslümanın ölümü 
ile sonuçlanan katliamdır. 1948’de bağımsızlığı-
nı kazanan Burma’da 1962 yılında askerî darbe ile 
komünist bir parti iktidar olmuş ve Müslümanlara 
yönelik ihlaller hız kazanmıştır. Tüm siyasi hakla-
rı ellerinden alınan Müslümanların hacca gitmek, 
kurban kesmek, cemaatle namaz kılmak gibi dinî 
vecibelerini yerine getirmeleri dahi yasaklanmış; 
camileri ve dinî eğitim veren kurumları kapatıl-
mıştır. 1962-1984 yılları arasında 20 bin Rohing-
ya öldürülmüş, yüzlerce kadına tecavüz edilmiş ve 
Müslümanların tüm mal varlıklarına el konmuş-
tur. 1992’de 700 kadar, 1994’te ise 1000’den fazla 
Müslüman öldürülmüştür. 

Bu kısıtlamalara keyfî tutuklamalar ve işken-
celer de eklenince Müslümanların çoğu Burma’yı 
terk etmek zorunda kalmıştır. Burma’daki askerî 
rejim, Müslümanlara karşı çok büyük bir savaş baş-
latarak özellikle de camilere, imamlara ve dindar 
kişilere saldırmıştır. Arakan’ın başkentinde Müs-
lüman öğrencilere zorla Budist dinî eğitimi veril-
miştir. “Mesleki Eğitim” adı altında toplama kamp-
larına götürülen Müslüman kadınlar tecavüze uğ-
ramıştır. Tecavüz sonucu hamile kalanlar ise zor-
la Budist güvenlik görevlileriyle evlendirilmiştir. 
Köyler yok edilmiş, evler karakollara çevrilmiş, ev-
siz kalan insanlar açlık ve yoklukla karşı karşıya bı-
rakılmıştır. 

Burma, askerî cuntanın 1948’den beri gide-
rek artan tek tipleştirme ve Burmalılaştırma (Bu-
distleştirme) çalışmalarıyla, azınlık durumunda-
ki Müslüman nüfusun yaşam alanlarını daraltarak 
onları açık bir hapishaneye mahkûm etmektedir. 

Devletin hiçbir imkânından yararlanma hak-
ları olmayan Rohingyalar seyahat etmeye, ekono-
mik faaliyette bulunmaya, doğumları, ölümleri ve 
evlilikleri kaydetmeye ve eğitim almaya kalkıştık-
ları zaman sert engellerle karşılaşmaktadır. Dün-
yanın diğer ülkelerinden kendilerine ulaşmaya ça-
lışan yardım kuruluşları da Burma hükümeti tara-
fından engellenmektedir. 

Evlilik izni almak isteyen Müslümanların uzun 
süre beklemesi ve yüksek vergiler ödemesi gerek-
mektedir. Pek çok Müslüman çift, evlenebilmek 
için Bangladeş’e gitmek zorunda kalmaktadır.

Arakanlı Müslümanlar dinî baskılara da ma-
ruz kalmaktadırlar. Arakan’da camilerin ve diğer 
dinî yapıların tamir edilmesi veya yeniden inşa 
edilmesi için izin almak imkânsızdır. Son üç yılda, 
Arakan’da 12 cami yıkılmış, birçoğu da kapatılmış-
tır. 1962’den beri bölgede hiç cami inşa edileme-
miştir. Camileri izin almadan tamir eden dinî lider-
ler ise tutuklanarak hapse atılmaktadır. 

Burma askerî cuntasının onlarca yıllık baskı, 
ekonomik sömürü, sosyal ayrımcılık ve kültürel 
kölelik politikalarının sonucu olarak Rohingyalar 
güçsüz, savunmasız ve haksızlıklara karşı sesini çı-
karamayan bir topluluk hâline gelmiş durumdadır. 
Bugün bu insanlar kendilerini yardımsız, ümitsiz 
ve âciz hissetmektedir. Sadece hayatlarını, namus-
larını ve geleceklerini kurtarabilmek adına kimlik-
sizliği, vatansızlığı, hatta ölümü göze almaktadırlar.

Seyahat Hakkı İhlali
Rohingyalar bir yerden bir yere gitmek iste-

diklerinde birçok kısıtlamayla karşı karşıya bıra-
kılmaktadır. Bir köyden başka bir köye eğitim veya 
sağlık amacıyla gitmek için bile görevlilerden izin 
almak zorunda kalan Rohingyalar tam vatandaş 
kabul edilmediklerinden öğretmen, hemşire, me-
mur bile olamamaktadır. Rohingya bölgesindeki 
öğretmenlerin tamamına yakınının Budist Rakhin 
etnik grubundan olması özellikle uygulanan poli-
tikanın bir sonucudur. Bölgede tecavüz ve zorla ça-
lıştırma çok yaygındır. Yetkililer tarafından halktan 
devamlı haraç alınmakta, askerler sivillerden çeşitli 
bahanelerle para istemektedir. Para veremeyen si-
viller tutuklanmakta ve işkence görmektedir.

2008 yılı içerisinde Burma’da Sittwe şehrin-
de yaşayan 105 kişi, hükümetten izin almadan oto-
büsle Rangoon’a gittikleri için askerî yönetim tara-
fından altı ay hapse mahkûm edilmiştir.
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Mülteciler
Rejimin suiistimallerinin bir sonucu ola-

rak, büyük bir grup olan Rohingya Müslüman-
ları arasında mülteci konumuna düşenlerin sayı-
sı giderek artmaktadır. Yaklaşık 700 bin Rohingya 
Bangladeş’e göç etmiş durumdadır. Tayland’daki 
yaklaşık bir milyon illegal Burmalı mültecinin de 
büyük bir kısmını Rohingyalar oluşturmaktadır. 
Bunların dışında Malezya, Pakistan, Suudi Arabis-
tan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde toplam iki mil-
yona yakın Rohingya Müslümanı vatansız olarak 
yaşamaktadır. 

Arakanlı Müslümanların yoğun olarak sığın-
dığı ülkelerin başında Bangladeş gelmektedir. Mül-
teci Arakanlılar, Bangladeş’te bulunan Nayapara ve 
Kutupalong kamplarında yaşamaktadır. Dünya-
daki en kötü mülteci kampları olarak bilinen bu 
kamplardaki koşulların iyileştirilmesi için zaman 
zaman uluslararası toplum harekete geçse de giri-
şimler yetersiz kalmaktadır. Örneğin Avrupa Bir-
liği, Aralık 2007’de kamplardaki koşulların iyileş-
tirilmesi için 3,9 milyon avroluk yardım yapmış-
tır. Bangladeş’te mülteci statüsü verilmeyen Ro-
hingyaların sayısının çok yüksek olduğu tahmin 
edilmektedir. Bazı kaynaklar bu sayının 600 bine 
yaklaştığını öngörmektedir. Bangladeş dışında, 
Suudi Arabistan’da 500 bin, Pakistan’da 200 bin, 
Tayland’da 150 bin ve Malezya’da 10 bin Rohing-
ya mültecinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Sınır 
Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) Rohingya-
ların yeryüzünde tehdit altındaki 10 halktan biri 
olduğunu belirtmiştir.  

Tayland’daki Arakanlı mültecilerin durumu 
ise Bangladeş’tekilerden daha kötüdür. Baskı, zu-
lüm ve sürgün yetmezmiş gibi şimdi de bu mülte-
ciler hakkında toplu kıyım planları yapılmaktadır. 
Geçtiğimiz yıl Tayland Başbakanı Samak Sunda-
ravej, iki saat süren Ulusal Güvenlik Konseyi top-
lantısından çıktıktan sonra Tayland ordusunun, 
Tayland’da yaşayan Rohingya Müslüman mülte-
cilerini sürmek için ıssız bir adada yer aradıklarını 

dile getirmiş, Tayland’da Rohingyalar için hayatın 
“çok zor” olacağını belirten ifadeler kullanmıştır. 
Tayland Başbakanı: “Biz elektrik istiyoruz. Burma 
bize bir baraj inşa edecek. Mallarımızı satmak isti-
yoruz. Burma bize bir liman inşa edecek. Bu, Tay-
land için güzel bir şey, değil mi?” diyerek masum 
Rohingyaları, Burma’nın askerî idarecilerine kur-
ban olarak ölüm adasına gönderme niyetinin çıkış 
noktasını açıkça ortaya koymuştur.

2009 yılı sonunda, Bangladeş ve Myanmar 
(Burma) hükümetlerinin yaptığı anlaşmalarla 
mültecilerin geri dönüşüne dair kararlar alınmış-
tır. Kendi ülkelerinde yaşadıkları haksızlıklardan 
ötürü başka bir ülkeye gitmek zorunda kalmış in-
sanların geri gönderilmesi endişe vericidir. Bangla-
deş hükümetinin bu mültecileri ülkelerindeki şart-
lar değişmedikçe geri göndermesi sakıncalıdır. Ro-
hingyaların sorunlarının çözümü için Arakan’daki 
hak ihlallerinin sona ermesi ve Müslümanların 
ait oldukları topraklara özgürce dönmeleri gerek-
mektedir.
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Güneydoğu Asya’nın dikktatör kalelerinden 
biri olan Burma bir zamanlar Uzak Doğu’nun en 
zengin ülkelerinden biriydi. Dünyanın en değerli 
yakutlarına ve tik ağaçlarına sahip olan ülke, petrol 
ve doğal gaz kaynakları açısından da zengindir. Al-
tın Buda heykelleriyle dolu tapınaklarına rağmen, 
50 yıldır ülkenin içinde bulunduğu politik ve sos-
yal çalkantılar yüzünden bugün dünyanın en fakir 
ülkelerinden biri hâline gelmiştir. 

1962’den bu yana askerî rejimle yönetilen 
ülke, uluslar arası toplumdaki olumsuz izleni-
minden kurtulmanın yolunu sürekli olarak ismi-
ni değiştirmekte aramaktadır. Uzun yıllar boyun-
ca askerî cunta yönetiminde despotik bürokratik 
bir diktatörlük olarak varlığını sürdüren Birmanya 
Birliği Sosyalist Cumhuriyeti, 1988’de patlak ve-
ren bir halk ayaklanmasıyla sarsılmıştır. Emekçile-
rin sefalete itildiği, yoksulluğun iyice arttığı ülke-
de mevcut cuntanın 1988’de başlayan ayaklanma-
yı bastırmakta başarısız olması üzerine, bir başka 
askerî cunta yönetime el koymuş ve 1989’da ger-
çekleştirilen bu darbeyle ayaklanma kanlı bir şe-
kilde bastırılmıştır. Bu darbenin ardından, 1989’da 
Myanmar askerî cunta rejimi ülkeye İngilizler tara-
fından verilen Burma veya Birmanya ismini, ülke-
de Birmanlardan başka halkların da yaşadığını be-
lirtmek amacıyla Myanmar Birliği olarak değiştir-
miştir. Ayrıca başkent Rangoon’un (Rangun) ismi 
de Yangon olarak değiştirilmiştir. Bu isim değişik-
liği A.B.D. Avustralya, İrlanda ve İngiltere tarafın-
dan tepkiyle karşılanmıştır. Cunta rejimi, seçilerek 
iş başına gelmediği için bu ülkeler yeni ismi tanı-
mamışlardır. Bunun yanında Birleşmiş Milletler 
1989’daki isim değişikliğini kabul etmiş ve ülkenin 
ismini “Union of Myanmar” şeklinde tanımıştır. 

Avrupa Birliği ise alternatif olarak “Burma / Myan-
mar” ismini kullanmaktadır.

Ülke yönetimi insan hakları ihlalleri, demok-
rasi yanlısı kişi, hareket ve partilerin baskı altına 
alınması, dinî ve etnik azınlıkların haklarının gaspı, 
çocuk asker istihdamı gibi konularda insan hakları 
savunucuları tarafından yıllardır eleştirilmektedir.

Siyasi Gelişmeler
Burma’da ev hapsindeki muhalif lider Aung 

San Suu Kyi, askerî yönetimin lideri General Than 
Shwe’ye bir mektup yazarak ikili bir görüşme yap-
maları çağrısında bulunmuştur. Ev hapsindeki mu-
halif lider, halkın çıkarına olan konularda askerî 
yönetimle iş birliği yapmak istediğini dile getir-
miştir. Bu arada son 20 yılın 14 yılını, çoğu ev hap-
sinde olmak üzere gözaltında geçiren Aung San 
Suu Kyi’nin ev hapsi, 2009 yılı içerisinde 18 ay 
daha uzatılmıştır. Aynı zamanda Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Barack Obama da, Suu Kyi ile 
Burma’daki diğer siyasi tutukluların serbest bırakıl-
ması ve azınlıklar üzerindeki baskıya son verilme-
si hususunda Burma cuntasına karşı baskı oluştur-
maya başlamıştır.

2009 yılında, dünyanın en fakir ülkelerinden 
biri olan Myanmar’ın (Burma) müttefiki Kuzey 
Kore’nin yardımıyla yeni bir nükleer güç olma yo-
lunda ilerlediği görülmüştür. Kuzey Kore ile yapı-
lan çok gizli toplantılar, askerî cunta ile son derece 
sıkı bir şekilde yönetilen Myanmar’ın nükleer güç 
sahibi ülkeler kulübüne katılma niyetinde olabile-
ceğine işaret etmiştir. Aynı zamanda Myanmarlı 
üst düzey askerî yetkililerin Kuzey Kore’de çok giz-
li tutulan önemli temaslarda bulundukları da belir-
tilmiştir. Bu görüşmelerde, Myanmar ordusunun 
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güçlendirilmesine yönelik konuların ele alındığı 
ve iş birliği konusunda mutabakata varıldığı tah-
min edilmektedir. 

İfade Özgürlüğü, Medya ve 
Muhalefet
Kapalı bir siyasi sistemle yönetilen ve med-

yanın tamamen devlet tarafından kontrol edildiği 
Burma’da, halkın dünya ile teması katı uygulama-
larla kısıtlanmış durumdadır. 2008 yılında Burma, 
tarihinde ilk kez yabancı basını topraklarına kabul 
etmiştir.

1962 yılından beri askerî rejimle yönetilen 
Burma’da, cuntanın antidemokratik politikala-
rı sonucu sadece son iki yılda yaşanan gelişmeler 
binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden ol-
muştur. Tüm bu antidemokratik politikaların ya-
nında, cunta yönetimi, etnik ve dinî azınlıklar üze-
rinde uygulanan baskının ve insan hakları ihlalle-
rinin, AIDS’in yayılmasının önüne geçilememesi-
nin, uyuşturucu ticaretinin hızla artmasının, ülke-
nin zengin doğal kaynaklara sahip olmasına rağ-
men halkın her geçen gün fakirleşmesinin başlıca 
sorumlusu olmuştur.

2008 yılı içerisinde dokuz bin iki mahkûm “ai-
levi nedenler göz önüne alınarak” ve 2010’da ya-
pılması planlanan genel seçimlere katılabilmeleri 
için serbest bırakılmıştır. Tutukluların serbest bı-
rakılmasına başlandığı ancak bırakılanlar arasında 
siyasi mahkûm olmadığı belirtilmiştir. Bir yandan 
serbest bırakılmalar sürerken diğer yanda demok-
rasi yanlısı 88 Kuşağı Öğrencileri adlı grubun 14 
üyesine 65’er yıl hapis cezası verilmiştir. Mahkûm 
edilenlerin yakınlarının ve sanık avukatının cezae-
vinde yapılan duruşmaya katılmasına izin verilme-
miştir.

İnsan hakları örgütleri, Burma’da 2 binden faz-
la kişinin siyasi görüşleri nedeniyle hapiste oldu-
ğunu belirtmektedir.
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Çeçenistan’da 16 yıldır devam eden savaşta 
250 bin insan ölmüş ve yüz binlerce Çeçen mülte-
ci durumuna düşmüştür. 500 bin Çeçen açlık sını-
rında yaşamakta, 20 bini aşkın insan kayıp bulun-
maktadır. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda da 
dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Çeçen mül-
tecilere yönelik saldırılarda cinayetler işlenmeye 
devam etmiştir. Rusya’nın desteklediği Ramazan 
Kadirov’un yönettiği Çeçenistan’da başta insan 
hakları çalışanları ve gazeteciler olmak üzere sivil 
halka yönelik keyfî gözaltı, kötü muamele, yargısız 
infaz, faili meçhul cinayet, işkence ve baskılar de-
vam etmektedir. Rus yanlısı hükümet ile direnişçi-
ler arasında yaşanan savaş can ve mal kaybına ne-
den olmaktadır.  

Çeçenistan’da insan hakları tablosu; faili meç-
hul cinayetler, Natalya Estemirowa, Zarema Sadu-
laveva ve eşi Alik Cebralov cinayetleri ile ülkede 
devam eden düşük yoğunluklu çatışmalar başlık-
larında incelenmiştir. 

Faili Meçhul Cinayetler
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2009 yılında 

da Çeçenistan’da insan hakları aktivistleri ve gaze-
teciler kaçırılmış, faili meçhul cinayetlerde katle-
dilmiştir. Cinayetlerde yaşamını yitiren bu insan-
ların ortak noktası, Çeçenistan, İnguşetya ve diğer 
Kafkas cumhuriyetlerindeki sivillere yönelik yargı-
sız infaz, işkence ve tecavüzlerden dolayı güvenlik 
güçlerinden hesap sormuş olmalarıdır.

Natalya Estemirowa Cinayeti
Rus insan hakları örgütü Memorial’in 

Grozni’deki çalışmalarını yürüten aktivist Natalya 
Estemirowa (50) öldürülmüştür. Estemirowa ge-

çen yıl kendisiyle yapılan bir söyleşide, çalışmala-
rıyla hayatını riske attığının farkında olduğunu an-
cak tehlikelerin kendisini yıldırmadığını dile getir-
miştir: “Bu neticede benim işim. Eğer ben şimdi-
ye kadar aydınlatılmamış olaylarla ilgilenmezsem, 
kimse bunu yapmaz. Ben insanlara yardım ede-
ceğim, bedeli ne olursa olsun…” Natalya Estemi-
rowa öldürülmesinden kısa bir süre önce, öldü-
rülen Çeçen gazeteci Anna Politkovskaya’nın Çe-
çen milisler tarafından acımasızca infaz edildiği-
ne dair bir rapor hazırlamıştır. Memorial çalışan-
ları, Kadirov’un adamları olduğu düşünülen kişi-
lerin Estemirowa’yı çalışmalarına bir an önce son 
vermesi yönünde uyararak tehdit ettiğini belirt-
miştir. Uyarı ve tehdit telefonlarından birkaç haf-
ta sonra Natalya Estemirowa, 15 Temmuz’da kim-
likleri belirsiz 4 erkek tarafından evinden çıkarıla-
rak zorla bir arabaya bindirilmiştir. Görgü tanıkla-
rı, Estemirowa’nın bağırarak etraftan yardım istedi-
ğini belirtmiştir. Estemirowa’nın cesedi kaçırıldık-
tan birkaç saat sonra İnguşetya’da bir yol kenarın-
da bulunmuştur. İnguş İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, 
Estemirowa’nın başına yakın mesafeden iki kurşun 
sıkılarak öldürüldüğünü kaydetmiştir. Estemirowa 
Çeçenistan’daki insan hakları ihlallerinin açığa çı-
karılması, kayıpların bulunması ve cinayetlerin ay-
dınlatılması için uğraşmaktaydı. Memorial örgütü-
nün başkanı Oleg Orlov olay üzerine yaptığı açık-
lamada, cinayetin arkasında Çeçen yönetiminin 
olduğunu belirterek Kadirov’u sorumlu tutmuş-
tur. Kadirov’a bağlı binlerce silahlı milis bu şüphe-
leri güçlendirmektedir.

Dünya kamuoyunda tepkiyle karşılanan Este-
mirowa cinayeti hakkında Rusya Devlet Başkanı 
Dmitry Medvedev Münih görüşmeleri sırasında 
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olaydan üzüntü duyduğu yönünde açıklama yap-
mıştır. Anna Politkovskaya’nın öldürülmesi sıra-
sında Almanya’da bulunan eski Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin Politkovskaya’nın ölümünün 
Rusya’ya, yayınlanmış olan eserlerinden çok daha 
fazla zarar verdiğini söylemiştir.

Zarema Sadulaveva ve Eşi Alik Ceb-
ralov Cinayeti

Natalya Estemirowa’nın katledilmesinden bir 
ay geçmeden, Spasem Pokolenie (Nesli Koruya-
lım) isimli Çeçen Gençlik Sivil Toplum Örgütü 
başkanı Zarema Sadulaveva ve eşi Alik Cebralov 
Grozni’de kaçırılmış, gece saatlerinde ise ölü bu-
lunmuşlardır. Cesetlerinde çok sayıda bıçak yarası-
nın olduğu tespit edilmiştir. Memorial İnsan Hak-
ları Örgütü, 10 Ağustos günü öğle saatlerinde kim-
liği belirsiz kişilerin Sadulaveva ve eşini ofislerinin 
önünden kaçırdığını kaydetmiştir.

Şiddet Olayları
Çeçenistan’da yaşanan düşük yoğunluklu sa-

vaşta direniş güçleri ile Rus yanlısı Çeçen Hükü-
meti arasında çatışmalar yaşanmakta ve şiddet 
olayları can almaya devam etmektedir. 

19 Aralık 2009 tarihinde Çeçen hükümet 
güçleri tarafından direniş liderlerinden Aslan 
İzrailov’a yönelik özel bir operasyon düzenlenmiş 
ve operasyon sonucu Aslan İzrailov yaşamını yitir-
miştir. İzrailov’un Çeçenistan’ın Vedenski ve Noz-
hai Yurt bölgelerinde direnişe devam eden grubun 
lideri olduğu kaydedilmiştir.

Çeçenistan’ın Urus Martan kasabasında 
Tangi-Chu köyünün dışında köylüler tarafından 
bulunan toplu mezarda 23 kişinin cesedinin oldu-
ğu kaydedilmiştir. Tangi-Chu köyü, 2000 yılında 
Rus ordusunun 160. Tank Birliği Komutanı Albay 
Yuri Budanov’un tecavüz ederek öldürdüğü Elsa 
Kungayeva’nın köyü olması nedeniyle uzun süre 
dünya medyasında yer almıştı. Köylüler buldukla-
rı toplu mezarın sorumlusunun Albay Yuri Buda-

nov ve emrindeki  güçler olduğuna inanmaktadır.

Sonuç
Rusya’nın daha liberal ve özgürlükçü bir çizgi 

izleyeceği izlenimini veren Devlet Başkanı Dmitry 
Medvedev döneminde de muhalif sesler cinayet-
lerle susturulmuş, sorumluların bulunup cinayet-
lerin aydınlatılması yönünde hiçbir adım atılma-
mıştır. Rusya ve Çeçenistan’da ardı ardına per-
vasızca işlenen cinayetler, Çeçenistan, İnguşetya 
ve diğer Kafkas cumhuriyetlerindeki sivillere yö-
nelik yargısız infaz, işkence ve tecavüzlerin hesa-
bını soran insan hakları savunucularını korkuta-
rak gerçeklerin açığa çıkmasını engelleme amacı-
na yöneliktir. AİHM, İnsan Hakları İzleme Örgütü 
(HRW), Memorial İnsan Hakları Merkezi ve Rus-
ya Adalet Girişimi, Rus hükümetine yaşanan insan 
hakları ihlallerini engellemeye ve insan hakları uy-
gulamalarında iyileşmeye yönelik adımlar atması 
uyarısında bulunmuşlardır.
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Dünyanın yüz ölçümü olarak en büyük dör-
düncü ülkesi olan Çin, yaklaşık 1,3 milyar nüfu-
suyla da dünyanın en kalabalık ülkesidir. 

Günümüz medeniyetinin temel taşlarını oluş-
turan kâğıt, barut, pusula ve matbaacılık gibi pek 
çok buluşun kökenlerinin dayandığı Çin basın ve 
ifade özgürlüğü, nüfus politikası ve insan hakları 
bakımından çağının gerisinde kalmış bir ülkedir. 
Hükümetin avukatlar, insan hakları savunucuları 
ve sivil toplum kuruluşlarına uyguladığı baskılar-
da Çin’in hak ihlalleri bakımından nasıl bir duruş 
ortaya koyduğunu görmek mümkündür. Özellikle 
bu sene Uygurlara ve Tibetlilere yaptığı ırksal ay-
rımlar kabul edilemez bir dereceye varmıştır.

Doğu Türkistan
Çin yönetiminin 60 yılı aşkın bir süre-

dir Müslüman Doğu Türkistan halkına yöne-
lik olarak sürdürdüğü asimilasyon çalışmaları ar-
tarak devam etmektedir.   Doğu Türkistan’da 5 
Temmuz’da başlayan olaylar, onlarca yıldır Çin 
Halk Cumhuriyeti’nin asimilasyon politikalarına 
maruz kalan Uygur azınlığının sorunlarını yeni-
den uluslararası toplumun gündemine getirmiştir. 

5 Temmuz Olayları
2009 yılında Guangdong eyaletinin Şavguan 

şehrinde 10.000 işçinin çalıştığı bir fabrikada bir 
kadına tecavüz edildiği yönündeki asılsız haberle 
başlayan olaylarda, Uygur Türklerine saldıran Çin-
liler 50 civarında Müslüman Uygur gencinin ölü-
mü ile 150 civarında gencin yaralanmasına sebep 
olmuştur. Tırmanan gerilim, hükümetin saldırıya 
seyirci kalarak destek vermesiyle doruk noktası-
na ulaşmıştır. Uygur gençlerinin öldürüldüğü ha-

berinin duyulmasıyla olaylar Doğu Türkistan’a sıç-
ramış ve Urumçi’de öğrenciler protesto gösterile-
ri başlamıştır. 

Uygur Türklerinin kendilerine uygulanan bas-
kıları, asimilasyon politikalarını ve bu olayda Çin 
Hükümeti’nin tavrını protesto etmek için başlattığı 
yürüyüşte Çin polisi tarafından hedef gözetilmek-
sizin rastgele ateş açılmış ve havadan bombalama 
yapılmıştır. Kalabalıkların üzerine tanklar sürüle-
rek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 
en az 500’den fazla kişinin ölümüne, binlercesinin 
yaralanmasına sebebiyet verilmesi de uluslararası 
kamuoyuna yansımıştır. Olaylar Çin resmî yayın 
organları tarafından “adi bir olay neticesinde çıkan 
etnik sokak çatışmaları” olarak servis edilmeye ça-
lışılsa da bağımsız haber kaynaklarından alınan bil-
giler, bu olayın asimilasyon hedefli devlet politika-
sı ile beslenen provokasyonun son noktada kolluk 
güçlerinin katliamına dönüştüğünü açıkça göster-
mektedir. 

Bu olayların, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Abdullah Gül’ün Çin’e yaptığı ziyaret-
le aynı tarihlere denk gelmesi ve daha önce yine 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Devlet 
Bahçeli’nin Çin’e yaptığı ziyaret esnasında bu tür 
olayların vuku bulması, Çin Hükümeti’nin provo-
kasyon amaçlı olarak bu olayları kışkırttığı izlenimi 
uyandırmaktadır.

Daha önce de Çin Hükümeti’nin soykırım 
hâlini alan uygulamalarıyla her yıl yüzlerce Doğu 
Türkistanlının yaşam hakkını ihlal ettiği, din ve vic-
dan hürriyetine ile mülkiyet hakkına tecavüz etti-
ği, sosyal yaşama yönelik ciddi engellemelerde bu-
lunduğu bilinmektedir. Ayrıca Uygur Türklerinin 
adil bir yargılama yapılmaksızın onlarca yıl gayri-
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insani şartlarda cezaevlerinde yaşamaya zorlandık-
ları, birçoğunun işkenceyle yaşamını yitirdiği bilin-
mektedir. 

İnternet ve telefon haberleşmesi başta olmak 
üzere her türlü haberleşme aracına getirilen kısıtla-
malar Doğu Türkistan’da olan bitenle ilgili sağlıklı 
bilgilere ulaşılmasını engellemektedir. Yabancı ba-
sın yayın kuruluşları ve insan hakları örgütleri için 
çalışmalar yapan gözlemcilerin bölgeye girişin en-
gellenmesi nedeniyle olayların vahametinden du-
yulan endişe artmaktadır.

Çin Hükümeti 15-22 yaş arasındaki Müslü-
man Uygur genç kızlarını zorla Çin’in uzak böl-
gelerindeki fabrika, gece kulübü, bar vb. yerle-
re “iş imkânı” sunma gerekçesiyle göndermekte-
dir. Uzun süre sonra bu kızları Doğu Türkistan’a 
geri göndererek buradaki toplumsal ve ahlaki ya-
pıyı bozmayı hedeflemektedir. Son olayların pat-
lak verdiği fabrikada çalışan 800 Uygur gencinin 
çoğunluğunu 20 yaş civarındaki Uygur genç kız-
lar oluşturmaktadır. Çin’in asimilasyon politika-
ları sonucunda binlerce genç ailelerinden uzakta 
ve gayriinsani şartlar altında yaşamaya zorlanmak-
tadır.  Bu olaydan sonra, Doğu Türkistan’dan çok 
uzak bölgelerde çalışmaya zorlanan 1 milyon civa-
rındaki Müslüman Uygur genç kızın ve genç erke-
ğin de can güvenliği kalmamıştır. 

MAZLUMDER yaşanan bu olaylarla ilgili 
Türkiye’de çeşitli protestolar düzenlemiş ve Çin’in 
bölgede işlediği suçlara dikkat çekmiştir. Aynı za-
manda aralarında MAZLUMDER’in de olduğu 
bir takım insan hakları örgütleri D. Türkistan’da in-
celemeler yapmak için Çin Elçiliğine talepte bu-
lunmuş ve bu talep henüz olumlu neticelenme-
miştir.

Uygur Mülteciler Sorunu
5 Temmuz 2009’da Doğu Türkistan’da yaşa-

nan olaylar neticesinde ülkelerini terk etmek zo-
runda kalan 27 Müslüman Uygur Türkü, aylar sü-
ren bir yolculuğun ardından kasım ayında Kam-

boçya Krallığı’na sığınmış ve Birleşmiş Milletler’e 
mültecilik başvurusunda bulunmuşlardır. Birleş-
miş Milletler’e yaptıkları başvurular henüz so-
nuçlanmadan Çin Halk Cumhuriyeti Kamboçya 
Krallığı’ndan mültecilerin iadesini talep etmiştir. 
Konuya birçok uluslararası kurumun ve bazı ülke-
lerin müdahil olmasıyla Kamboçya resmî makam-
ları, bu kişilerin iade edilmeyeceğine dair açıklama 
yapmasına rağmen 19 Aralık tarihinde Doğu Tür-
kistanlı sığınmacıları Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
iade etmiştir.

MAZLUMDER, Uygur Türklerinin Çin’e 
iade edilmemesi için Kamboçya Elçiliği, Birleş-
miş Milletler Türkiye Temsilciliği, Türkiye Dışişle-
ri Bakanlığı ve konuya duyarlı insan hakları örgüt-
leriyle gerekli görüşme ve bilgilendirmeleri yap-
mıştır. Kamboçya Krallığı’na yapılan uluslararası 
baskılar sonuçsuz kalmış ve Kamboçyalı yetkililer 
idam edileceklerini bildikleri hâlde Uygur Türkle-
rini Çin’e geri göndermiştir. Söz konusu 27 Uygur 
Türkünün can güvenliğinden endişe edilmektedir.

MAZLUMDER, Çin’in daha önce örnekle-
ri görülen işkence, kötü muamele ve idam gibi uy-
gulamalarından dolayı kaygı duyduğunu belirte-
rek uluslararası tüm kurum ve kuruluşlara 27 Uy-
gur Türkünün can güvenliği konusunda duyarlılık 
göstermeleri çağrısında bulunmuştur.

Tibet Sorunu
Çin’in Tibet üzerindeki hâkimiyeti de tartışma 

yaratmaya devam etmektedir. İnsan hakları örgüt-
leri, Çinli yetkilileri Tibet’te Budist kültürünü sis-
tematik olarak bastırmakla ve Çin içinde özerklik 
talep eden Budistlerin ruhani lideri Dalai Lama’ya 
sadık rahiplere eziyet etmekle suçlamaktadır.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, BM İnsan Hak-
ları Konseyi’nin toplantısı sırasında Avustralya, 
AB, İsviçre ve ABD’nin Tibet’teki insan hakları ih-
lallerini gündeme getirdiğini ama Çin’in Cezayir, 
Küba, Pakistan, Sri Lanka ve Zimbabve’nin desteği 
ile konunun Konsey’de tartışılmasını engellediği-
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ni bildirdi. Örgütün Cenevre’deki hukuk direktö-
rü Juliette de Rivero yaptığı açıklamada: “Konsey 
Tibet krizini ele almakta sadece haklı değildir, aynı 
zamanda buna zorunludur. Toplantının Konsey’in 
işini yapmasını sağlamaya çalışanların engellen-
mesi ile sona ermesi bir skandaldır.” dedi. Ulusla-
rarası Af Örgütü de, Konsey’in Tibet sorununu ele 
almasını istemişti. 

2009 yılı içinde Tibet’te birçok insan haklı ih-
lali gerçekleşmiştir. 24 yaşındaki bir rahibe Tibet 
bayrağı ve Dalai Lama’nın resmini bulundurdu-
ğu için bir polis memuru tarafından ateş açılmıştır. 
Hastaneye kaldırılan rahibin durumu ve olay hak-
kında açıklama istenen yetkililer yaşananları inkâr 
etmiştir. Yine 2009 yılında Tibet’te 109 rahip polis 
tarafından tutuklanmış ve yeniden politik eğitime 
yani politik rehabilitasyona tabi tutulmak için Lut-
sang Manastırı’ndan çıkarılmıştı.

İnsan Hakları Aktivistlerine Yönelik 
Baskılar

Çin Hükümeti’nin avukatlar, insan hakları sa-
vunucuları ve sivil toplum kuruluşlarına uyguladı-
ğı baskılarda son dönemlerde bir artış gözlemlen-
mektedir.

Tanınmış bir insan hakları avukatı olan ve 
Çin’de tutuklu bulunan Xu Zhiyong,  şartlı tah-
liye ile serbest bırakılmıştır. Ancak avukatın ver-
gi kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle tekrar yargı-
lanabileceği belirtilmektedir. Çinli yetkililer Xu 
Zhiyong’un insan hakları konusundaki davalar 
üzerinde çalışan bürosunu vergi kaçakçılığı iddia-
ları nedeniyle kapatmıştı. Büro, aynı zamanda Çin 
Hükümeti’nin Tibet politikalarını eleştiren bir de 
rapor yayınlamıştı.

İnsan hakları örgütleri, son gelişmelerin Çin 
Hükümeti’nin insan hakları alanında çalışma ya-
pan kişi ve kuruluşlara uyguladığı baskının bir 
sonucu ve göstergesi olduğunu belirtmektedir. 
Çin’de son dönemde insan hakları avukatlığı ya-
pan 53 avukatın lisansları ellerinden alınmıştır. 

Buna ek olarak Çin’in en ünlü aktivistlerinden biri 
olan Liu Xiaobo, politik özgürlük kampanyasın-
dan dolayı 11 yıl hapse mahkûm edilmiştir.

Nanjing Öğretmen Üniversitesi’nde Guo 
Quan adlı bir profesör, halkı hükümet aleyhine 
kışkırtmak iddiasıyla 10 yıl hapse mahkûm edil-
miştir. 40’tan fazla insan ise hükümeti eleştirdiği 
için hapsedilmiştir.

Nüfus Politikası
Çin, Nüfus ve Aile Planlaması politikasına her 

yıl olduğu gibi bu yılda devam etmiştir. Ülkede 
tek çocuk sınırlamasından dolayı cinsiyet eşitsizli-
ği giderek artmaktadır. Zira talep erkek çocuk do-
ğurmaktan yanadır ve kız olduğu anlaşılan bebek-
ler kürtaj yoluyla alınmaktadır. Aileleri tek çocuğa 
mahkûm eden politik anlayışın, menfaat ilişkileri-
ne bağlı bir sosyal ortamda büyüyen bu çocukla-
rın ileride toplumda meydana getirecekleri rahat-
sızlıkların da farkında olması gerekmektedir. Çin, 
30 yıldır devam eden tek çocuk politikasından hiç-
bir şekilde taviz vermemektedir.

Basın Yayın Özgürlüğü
Çin’de medya organları ve yayınlar ülke yöne-

timi tarafından denetlenmektedir. Pekin yönetimi, 
yabancı haber kaynaklarının yayınlarını seçerek ve 
uygun bulunmayan internet sitelerine (cinsel içe-
rik, antidevlet vb.) girişi bloke ederek bilgi erişimi-
ni de denetlemeye çalışmaktadır.

Çin basınında yetkililerin başarısızlıklarına ve 
yapılan yolsuzluklara dair suçlamalar yer alsa da 
medya genel olarak Çin Komünist Partisi’nin ikti-
dar üzerindeki tekelini sorgulamaktan kaçınmak-
tadır.

Çin, insan hakları savunucusu gruplara ya da 
dış haber kaynaklarına ait sitelere erişimi de sık sık 
engellemektedir. Ayrıca Uygur Türklerinin maruz 
kaldığı şiddet dolu olaylara da basın yasağı koyula-
rak bilgi aktarımı kısıtlanmaktadır.

Pekin yönetimi, yabancı yayınların ülkedeki 
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kuruluşların imkânları kullanılarak aktarılmasına 
ancak “ulusal güvenliği veya siyasi istikrarı tehdit 
etmeme” koşuluyla izin verilebileceğini ifade et-
mektedir.

Nükleer Santraller
Çin, herhangi bir kaza hâlinde 10 milyonlarca 

insanı radyasyona maruz bırakma riskini göze ala-
rak, nükleer santrallerinin çoğunu büyük şehirle-
rin yakınına kurmuştur. Dahası, kalite ve güvenli-
ğin maliyeti azaltma, kâr ve aleni yolsuzluğun göl-
gesinde kaldığı bir ulusal iş kültüründe Çin, nük-
leer enerjiye dayalı güvenlik önlemlerini muhafa-
za etmeye çalışmaktadır. Bu iş kültürü gıda, ilaç ve 
oyuncak sektöründe yol açtığı skandallar ve Sic-
huan Eyaleti’nde geçen yıl kalitesiz malzemeyle 
inşa edildiği için çöken okullarla kendisini göster-
di. Çin Ulusal Nükleer Emniyet İdaresi Müdürü Li 
Ganjie bir konuşmasında: “Eğer sektörün aşırı hız-
lı genişlemesinin yol açabileceği sorunların farkı-
na varamazsak, nükleer enerji santrallerinin inşaat 
kalitesi ve çalışma güvenliği tehlike altında olacak.” 
diyerek durumun ciddiyetini ifade etmiştir.

 
Sonuç
Çin, insan hakları bakımından önceki yıllarda 

olduğu gibi bu yıl da sınıfta kalmıştır. Yüzyılımızın 
yeni küresel gücü olarak görülmeye başlanan bir 
ülke olması hasebiyle insan hakları açısından ül-
kenin durumu son derece kaygı vericidir. Bu soru-
nun çözülmesi için, ülkelerin menfi çıkarları doğ-
rultusunda değil gerçekten hakkaniyeti temel ala-
rak yaptırımlar uygulayan bir Birleşmiş Milletler’e 
acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

MAZLUMDER, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
2009 yılında yaptığı hak ihlallerinin önceki yılla-
ra oranla giderek arttığını gözlemlemiştir. Bugü-
ne kadar yapılan insan hakları çağrılarını dikkate 
almayan Çin’de birçok Uygur haksız suçlamalarla 
ve uluslararası toplumun gözü önünde infaz edil-
mektedir.

Çin yönetimi, baskıcı politikalarından ve insan 
haklarına aykırı uygulamalarından acilen vazgeç-
meli, Müslüman Uygurların Doğu Türkistan’da ve 
Çin’in tüm bölgelerinde yaşam haklarına, din ve 
vicdan hürriyetlerine, mülkiyet haklarına tecavü-
züne son vermelidir.
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Filipinler, insan hakları karnesi kötü olan ülke-
lerden biridir. Ülkede uzun yıllar devam etmiş dik-
tatörlükler ve baskıcı yönetimler geride birçok so-
run bırakmıştır. İnsan hakları örgütleriyle yapılan 
görüşmelerde, Filipinlerdeki Müslümanların yo-
ğun yaşadığı Moro bölgesinde uygulanmakta olan 
ayrımcı politikalar, muhaliflere karşı haksız tutuk-
lamalar, insan hakları aktivistlerinin uğradığı işken-
ce ve faili meçhul cinayetler gibi çeşitli hak ihlalle-
rinin yaşanmakta olduğu ifade edilmiştir.

Filipinler’de insan hakları alanında çalışan bir-
çok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar 
arasında, genel insan hakları konularında çalışma-
lar yapan Karapatan, yakınlarını kaybeden ailelerin 
kurduğu Desaparacidos, insan haklarına duyarlı 
avukatların kurduğu Selda, başkan Arroyo yöne-
timine karşı oluşturulmuş insan hakları koalisyo-
nu Hustisha ve kiliseye bağlı dindar Hristiyanların 
kurduğu çeşitli insan hakları örgütleri vardır.

“People’s International Observer Mission” ko-
alisyonu bölge sekreteri Ms. Norma G. Binas ülke-
de Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan seçimler-
le ilgili olarak çeşitli hile girişimleri olması ihtima-
line karşı uluslararası bu koalisyonun seçimleri ta-
kip edeceğini, MAZLUMDER’in de seçim çalış-
ması için bölgeye gelmesi gerektiğini belirtmiştir.

Kayıplar
Görüştüğümüz Karapatan örgütü başkan yar-

dımcısı Elisa Tita Lubi, yaşanan ihlallerin Filipin-
ler hükümetinin Amerikan yanlısı politikaların-
dan kaynaklandığını söylemiştir. Bununla birlikte, 
11 Eylül sonrasında Amerika ve Filipinler arasın-
da terörle mücadele çerçevesinde “Oplan Bantay 
Laya” başlıklı bir siyasi program uygulanması ka-

rarlaştırılmıştır. Hâlen geçerli olan bu siyasi prog-
ram çerçevesinde silahlı kuvvetler, polis ve parami-
liter kadrolara geniş yetkiler verilmesiyle birçok ih-
lalin de önü açılmıştır.

Karapatan Başkan Yardımcısı Lubi MAZ-
LUMDER temsilcilerine yaptığı açıklamada: “Baş-
kan Gloria Arroyo’nun iktidara geldiği 2001 yılın-
dan bu yana, bizim tespit ettiğimiz ve listesi de eli-
mizde bulunan 1118 kişi faili meçhul cinayetlere 
kurban gitmiştir. Bu siyasi cinayetlerden sadece bir 
tanesi aydınlatılabilmiş ve suçlu cezalandırılmıştır. 
Geri kalanların durumuna dair kayıp yakınları baş-
kanlık sarayı önünde hâlen protestolar yapmakta-
dır.” Şeklinde konuşmuştur. Lubi, ellerindeki kayıp 
kişiler listesini de MAZLUMDER yetkilisine ve-
rerek uluslararası destek istediklerini ifade etmiştir.

Moro
Filipinlerin Moro bölgesinde Müslümanlar 

86 milyonluk ülke nüfusunun % 5,25’ini oluştur-
maktadır, yani toplam Müslüman nüfus 12 milyon 
civarındadır. Bir adalar topluluğu olan Filipinler’de 
Müslümanlar çoğunlukla ülkenin en büyük ikin-
ci adası Mindanao ile Sulu ve Palavan adalarında 
yaşamaktadır. Müslümanların yoğunlukla bulun-
duğu bu adalar bölgesi Bangsamoro olarak anıl-
maktadır.  Ülkenin en büyük altıncı etnik grubu-
nu oluşturan Moro halkı, çok dilli ve çok kültürlü 
bir yapıya sahiptir. Ayrıca stratejik konum ve doğal 
kaynaklar açısından avantajlı bir coğrafya üzerin-
de bulunmaktadır. Moro, dekolonizasyon döne-
minde Amerika’nın da desteği ile Filipinler tarafın-
dan ilhak edilmiş ve yapılan anlaşmalarla Filipinle-
rin bir parçası olmuştur.

Bağımsızlık mücadelesi sürecinde 1972 yılın-

Filipinler
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da Nur Misvari liderliğinde kurulan Moro Millî 
Özgürlük Cephesi (MNLF) ile halk direnişi baş-
lamıştır. Direniş 1977’de fikir ayrılıkları nedeniy-
le MNLF’den ayrılanların Selamet Haşimi öncü-
lüğünde kurulmuş ikinci bir örgüt olan Moro İsla-
mi Özgürlük Cephesi (MILF) ve Ebu Seyyaf gru-
bu ile devam etmektedir. Bu grupların kendi arala-
rındaki anlaşmazlıklar, hem barış yolunu zorlaştı-
ran hem de Filipinler hükümetinin elini güçlendi-
ren unsurlardır. Pek çok defa anlaşmalar imzalansa 
da hükümetin sonradan getirdiği referandum ben-
zeri kurallar, tarafların uzlaşmaya varamaması, böl-
gedeki zengin doğal kaynakların paylaşılamama-
sı gibi nedenlerle çatışmalar çıkmış ve anlaşmalar 
bozulmuştur.

4 Ağustos 2008’de, beklenen özerklik anlaş-
masının Filipinler Anayasa Mahkemesi’nin kara-
rıyla bozulması ise yıllarca verilen emekleri heba 
etmiştir. Anlaşma taslağında, Moro halkına ken-
di yöneticilerini, kanunlarını, güvenlik görevlileri-
ni, finans sistemini belirleme hakkı verilmekte, ay-
rıca doğal kaynakların kullanımının kontrolü ve 
uluslararası temsil yetkisi tanınmaktaydı. Anlaşma-
nın bozulması yeni çatışmaları da beraberinde ge-
tirmiştir. 1 Kasım 2008 itibariyle ordunun kara ve 
hava operasyonu sonucu 19 Müslüman direnişçi-
yi daha öldürdüğü ajanslara geçmiştir. Mücadele-
nin başından beri, güçlü Filipinler ordusu ile gü-
neydeki Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 40 
yılda yaklaşık 120 bin insan hayatını kaybetmiş, 2 
milyon insan yerinden edilmiştir.

2009 Ağustos ayında başlayan yeni ateş-
kes süreci bölge için olumlu bir gelişme sayılabi-
lir. MAZLUMDER’in görüştüğü MILF yetkilile-
ri, barış istediklerini ancak Filipinler Hükümeti’ne 
güvenemediklerini ifade etmiştir. MILF yetkilileri, 
oluşturdukları Uluslararası Temas Grubu (ICG) 
adındaki gözlemci grup sayesinde bu süreci tüm 
uluslararası topluma yansıtacaklarını belirtmiştir. 
Türkiye’nin de Aralık 2009’da girmiş olduğu Te-
mas Grubu’nun barış görüşmelerinde her iki tarafı 

gözlemlemek ve tavsiye kararlar almak gibi işlevle-
ri bulunmaktadır. MAZLUMDER ve Türkiye’den 
bazı sivil kuruluşlar da Temas Grubu’na katılarak 
barış sürecinin gözlemlenmesine katkıda bulun-
mak için taraflara başvuru yapmıştır.

Moro bölgesinde geçici ateşkes sağlanmış ol-
masına rağmen, 2008 yılında başlayan olayların 
neticesinde evlerini terk etmiş mülteciler geri dön-
mek konusunda kaygılıdır. Savaşın tekrar başlama-
sından endişe eden 100 binden fazla sivilin kaldı-
ğı kamplar ise insani açıdan çok yetersiz ve ulus-
lararası yardıma muhtaç durumdadır. Olası çatış-
malarda arada kalan sivillerin korunması için Bir-
leşmiş Milletler’in bölgede çatışmalardan arındırıl-
mış tarafsız bölgeler kurması gerekmektedir.  

 Gazeteci ve Avukatların Katledilmesi
Moro adasında bulunan Maguindanao eyale-

tinde 23 Kasım’da bir seçim konvoyuna düzenle-
nen saldırıda 27 gazeteci ve 22 kadının da araların-
da bulunduğu 70 kişi öldürülmüştür. Olayla ilgili 
olarak uluslararası ve yerel medya İslami örgütleri 
suçlamış ancak daha sonra, olayın sorumlularının 
bölgedeki İslamcı örgütler değil Arroyo yönetimi-
nin desteklediği korucular olduğu anlaşılmıştır.

İki siyasi rakip aile arasında yaşanan bu çatış-
manın kurbanı birçok gazeteci ve avukat olmuş-
tur. Olayın henüz çok yeni olduğu günlerde İslam-
cıların bu işle suçlanması ise Filipinler medyasının 
manipülasyonu olarak yorumlanmıştır. Sonuç-
ta olayın faillerinin muhalif İslami örgütlerle değil 
Başkan Arroyo yönetimiyle yakın temasta olduğu 
ortaya çıkmıştır. Konuyla ilgili MAZLUMDER’in 
görüştüğü insan hakları örgütleri ise bu kişilerin 
Başkan Arroyo yönetiminden güç alarak bu tür ey-
lemlere kalkıştıklarını ifade etmiştir.  

Filipinler 2009 yılına önceki yıldan kalma ça-
tışmalarla girmiştir. Güneydeki Moro adasında, İs-
lamcı örgüt MILF ile yaklaşık bir yıl süren savaş 
2009 Ağustos’unda ateşkesle son bulmuştur. An-
cak Filipinler bu ateşkesi bozmakla ve anlaşma-
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lara uymamakla suçlanmaktadır. Başkan Arroyo 
yönetiminin ABD ile olan sıkı ilişkileri sayesinde 
Amerika’nın terörle mücadelede bu ülkeye verdi-
ği destek eleştirilmektedir. ABD, Moro etrafında 
bulunan üsleri sayesinde adada çeşitli operasyon-
lar yapmaktadır. MAZLUMDER ateşkes süreci-
nin devam etmesi ve MILF’in taleplerinin dikka-
te alınarak varılacak anlaşmanın uygulanması için 
konunun muhataplarına çağrıda bulunmaktadır.



ASYA

69

2009 yılı Filistin için savaşla başlayan bir yıl 
olmuştur. 27 Aralık 2008’de başlayan ve 18 Ocak 
2009’a kadar süren İsrail saldırıları sonucunda 
1.500 insan hayatını kaybederken 5 binden faz-
la insan da yaralanmıştır. MAZLUMDER, Gaz-
ze savaşının yaşandığı günlerde bölgeye gönder-
diği heyetle yaşanan hak ihlallerinin raporlaması-
nı yaparak konunun insan hakları boyutunu hem 
Türkiye hem de dünya kamuoyuyla paylaşmış-
tır. Hazırlanan Gazze raporu, Türkiye’deki İsrailli 
yetkililer aleyhinde suç duyurusunda bulunulur-
ken de delil olarak mahkemeye sunulmuştur. Fa-
kat Türkiye’deki yasal mevzuatın yanlış yorumlan-
masından dolayı Adalet Bakanlığı İsrail aleyhinde 
açılan bu davayı durdurmuştur. Birçok sivil inisiya-
tif hâlen, Gazze’de 2009 yılında başlayıp bugün de 
devam eden insanlık dışı İsrail ablukasını delmek 
için mücadele etmektedir.

Gazze Savaşı
27 Aralık 2008 ve Ocak 2009 Döneminde İs-

rail Ordusu Saldırıları
27 Aralık 2008’de saat 11.25 sularında, İsrail or-

dusu Gazze Şeridi’nde büyük ölçekli bir saldırı baş-
latmıştır. İsrail savaş uçakları, ağır silahları ve savaş 
gemileri sivillerin evlerini, camileri, dükkânları, de-
mir imalathanelerini, mahalleleri ve Filistin askerî 
gruplarına ait karargâhları günlerce bombalamıştır.

31 Aralık tarihine kadar, İsrail saldırıları sonu-
cunda çocuk, kadın, doktor ve tıp öğrencisi toplam 
378 sivil ölmüştür. Ayrıca aralarında kadın ve ço-
cukların da olduğu yaklaşık 1801 sivil yaralanmış, 
yaralılardan 215’inin durumunun ciddi olduğu ra-
por edilmiştir. Saldırılar sırasında silahlı Filistinli bi-
reylerden de yaralananlar ve ölenler olmuştur.

Saldırılar 1 Ocak sabahından 18 Ocak gece-
si saat 02.00 sularında İsrail ordusunun tek taraf-
lı ateşkes ilan etmesine kadar sürmüştür. İsrail sa-
vaş uçakları, ağır silahları ve deniz botları, Filistin-
li askerî gruplara ait merkezlerin yanı sıra tama-
men sivillerin yaşadığı mahalleleri, kamu binala-
rını, camileri ve dükkânları bombalamıştır. Bom-
balanan yüzlerce hedef arasında, sivillerin korun-
maya çalıştığı Birleşmiş Milletler Mültecilere Yar-
dım ve Yerleştirme Ajansı’na (UNRWA) ait okul-
lar da vardır.

İsrail zırhlı araçları ve tankları Gazze Şeridi’nde 
Filistin yerleşim yerlerine saldırı düzenlemiştir. Bu 
saldırılar sırasında sadece ocak ayı içerisinde silahlı 
Filistinlilerin yanı sıra çoğunluğu kadın ve çocuk ol-
mak üzere toplam 775 sivil hayatını kaybetmiş, bir-
çoğu kritik durumda 3051 sivil de yaralanmıştır. 

Gazze savaşı sürecinde yaşanan ihlaller 2008 
Kasım, 2008 Aralık ve 2009 Ocak olmak üzere 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Filistin

ÜÇ AYDA YAŞANAN OLAYLARIN KARŞILAŞTIRILMALI TABLOSU

KASIM
2008

OLAY YORUMLARARALIK
2008

OCAK
2008

2009 Ocak tarihinde hukuk dışı öldürülen “aranan 
Filistinli bireyler” rapor edilmedi.

Suikastler 2- -
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2008 Kasım ayı ile karşılaştırıldığında % 4518 ve 
Aralık ayı ile karşılaştırıldığında ölüm bilançosu % 
100 oranında ciddi bir şekilde arttı.

Kasım ayına göre % 2464 ve Aralık ayına göre % 
66,4 şeklinde ciddi bir artış oldu. 2008 Aralık ve 
Kasım aylarının her birinde yaralanan çocuk sayı-
sı 16 iken, 2009 Ocak ayında 18 çocuk yaralandı.

Saldırı sayısı Kasım ayına göre % 896 ve Aralık 
ayına göre % 224 oranında arttı.

Baskınlar Aralık ayına göre % 7,3 ve Kasım ayına 
göre % 6,9 arttı. İsrail ordusunun Filistin yöneti-
minin kontrolü altındaki topraklara baskın sayısı 
(A bölgesinde - 2002 yılından bu yana İsrail ordu-
sunun işgali devam ediyor.) Aralık ayında 442 ve 
Kasım ayında 434 iken Ocak ayında 394’tür.

Aralık ayıyla kıyaslandığında % 56,6 ve Kasım 
ayıyla kıyaslandığında % 23 arttı. Aralık ayında 28 
çocuk ve Kasım ayında 30 çocuk tutuklanırken 
Ocak ayında 52 çocuk tutuklandı.

Aralık ayına göre % 632,3 ve Kasım ayına göre % 
1975,4 artmıştır.

Aralık ayı ile karşılaştırıldığında % 66 ve Kasım ayı 
ile karşılaştırıldığında % 620 artmıştır.

Aralık ayına göre % 775 ve Kasım ayına göre % 
536,4 olarak ciddi bir şekilde artmıştır.

Aralık ayına göre % 44,4 ve Kasım ayına göre % 
100 arttı.

Aralık ayına göre % 0,5 düştü, fakat Kasım ayına 
göre % 4,3 arttı.

İsrail’e geçiş kapıları Aralık ayında 105 kez ve Ka-
sım ayında 74 kez kapatılırken Ocak ayında 109 
kez kapatıldı. Refah geçişi ay boyunca açık kalmış-
tır. Yaser Arafat Uluslararası Havalimanı 2000 yı-
lındaki ikinci intifadanın başlangıcından bu yana 
kapalı tutulmaktadır.

Suikastler

Yaralılar

Saldırılar

Baskınlar

Tutuklamalar

Yıkılan Evler

Özel Mülkiyete
Saldırılar

Sokağa Çıkma
Yasağı

393

1973

17

128

785

3282

583

868

249

34

282

175

871

317

12

65

1743

931

390

249

Ev İşgali 1622 140

Uçuş Noktaları

Geçiş
Noktalarının
Tamamen
Kapatılması

393

153

375

127

391

140

1813 26

468
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Ölümler
2008 Aralık ayı süresince İsrail ordusu Batı 

Şeria’da 4 kişi ve Gazze’de 389 kişi olmak üzere 
toplam 393 Filistinliyi öldürmüştür. 2009 Ocak 
ayında İsrail ordusu, Batı Şeria’da 5 kişi ve Gazze 
Şeridi’nde 780 kişi olmak üzere toplam 785 Filis-
tinliyi öldürmüştür. Gazze Şeridi’ndeki İsrail taar-
ruzu sırasında kara ve hava saldırıları sonucu çoğu 
çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere yüzlerce sivil öl-
dürülmüştür. 283 çocuk, 101 kadın sivil, 92 yaş-
lı sivil, 12 doktor ve 4 gazetecinin de öldürüldü-

ğü saldırıların ardından cesetler yıkılan evlerin ara-
sından ve moloz yığınlarının altından çıkarılmıştır. 

Yaralılar
2008 Aralık ayında Batı Şeria’da 165 ve Gaz-

ze Şeridi’nde 1808 olmak üzere Filistin’de toplam 
1973 kişi yaralanmıştır. Yaralılar arasında 16 ço-
cuk, 1 kadın, 1 doktor, 4 Filistinli gazeteci, 3 ya-
bancı raportör ve 8 siyasi tutuklu bulunmaktadır. 
Çoğu Gazze Şeridi’ndeki bölgelere düzenlenen 
saldırılar sonucu gerçekleşen bu yaralanmalardan 

Aralık ayına göre % 33,3 ve Kasım ayına göre % 
166,7 artmıştır.

Aralık ayına göre % 30 ve Kasım ayına göre % 85,7 
artmıştır.

Aralık ayına göre % 75 ve Kasım ayına göre % 16,7 
artmıştır.

Filistinli güvenlik güçleri güvenlik durumunu 
kontrol etmek için çaba harcamasına rağmen, İs-
rail ordusu Filistin güvenlik ofislerinin ve merkez-
lerinin yakınında konumlanmaya devam etti. Fi-
listinli güvenlik görevlilerinin yanı sıra, İsrail ordu-
su 12 kişiyi de tutukladı.

Aralık ayına göre % 37,5 azaldı fakat Kasım ayıy-
la aynı.

Aralık ayına göre % 80 ve Kasım ayına göre % 60,9 
azaldı.

Özel mülklere el konulup yıkılmasının yanı sıra 
Filistin yerleşim birimlerindeki ölümler, yaralan-
malar, tutuklamalar saldırılar, sokağa çıkma yasak-
ları, ev yıkma ve ev işgali olaylarının büyük oran-
da artmasından dolayı toplam olaylar Aralık ayıy-
la karşılaştırıldığında % 69 ve Kasım ayıyla karşı-
laştırıldığında da % 285,2 oranında şiddetli bir şe-
kilde artmıştır.

Tıbbi 
Engellemeler 63 8

Dini Mekanların
Bombalanması

107 13

Zarar Gören
Okullar 46 7

Filistin 
Güçlerini
Kışkırtma

1724 7

İskan Çalışması 85 5

Yerleşimci
Şiddeti 13369 27

TOPLAM 50972236 8612
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başka İsrailli yerleşimcilerin de 18 sivili yaraladı-
ğı rapor edilmiştir. 2009 Ocak ayı itibariyle, Batı 
Şeria’da 146 ve Gazze Şeridi’nde 3136 olmak üzere 
toplam yaralı sayısı 3282’dir. Yaralananlar arasında 
2 İsrailli yerleşimci, 18 çocuk, 1 yaşlı sivil, 1 ulus-
lararası barış aktivisti de bulunmaktadır. Gazze Şe-
ridi bölgesindeki İsrail saldırıları sırasında Filistinli 
silahlı bireylerin yanı sıra birçok kadın, çocuk, yaşlı 
sivil ve tıp öğrencisi de yaralanmıştır.

Tutuklamalar
2008 Aralık ayında İsrail ordusu, Batı Şeria’da 

241 ve Gazze Şeridi’nde 8 olmak üzere 249 Fi-
listinli sivili tutuklamıştır. Tutuklamaların çoğu 
Bethlehem, Nablus, Hebron ve Ramallah bölgele-
rinde gerçekleşmiştir. Tutuklananlar arasında, biri 
ağır yaralı olmak üzere 28 çocuk, biri öğretmen 2 
kadın, 8 üniversite öğrencisi, bir Filistin Kurtuluş 
Örgütü üyesi, 3 balıkçı ve 5 güvenlik görevlisi var-
dır. İsrail Ordusu 2009 Ocak ayında Batı Şeria’da 
386 ve Gazze Şeridi’nde 4 olmak üzere toplam 390 
Filistinli sivili tutuklamıştır. Tutuklamalar Hebron 
(89), Nablus (63), Bethlehem (50), Ramallah 
(49), Kudüs (39), Cenin (35) ve Kalkilya (27) 
bölgelerinde gerçekleşmiştir. Tutuklular arasında 
52 çocuk, 3 kadın sivil, 9 üniversite öğrencisi, 2 Fi-
listin Kurtuluş Örgütü üyesi ve 12 güvenlik görev-
lisi vardır.

Seyahat Hakkının Engellenmesi
İsrail ordusunun 17 Nisan 2006’da Batı Şeria 

bölgesi boyunca kurduğu kontrol noktalarında-
ki kısıtlamalar yoğun bir şekilde devam etmekte-
dir. Ayrıca İsrail, Ürdün Vadisi çevresinin yanı sıra 
Batı Şeria’nın güney bölgesi ve merkezin kuzeyin-
deki bölgeler arasında sivillerin geçişini engelle-
yerek insanları izole etme politikasını sürdürmüş-
tür. Özellikle cuma günleri, Kudüs’e girişlerde ku-
rulan kontrol noktalarına getirilen sınırlamalar şid-
detli bir şekilde uygulanmıştır. Eski Kudüs şehriy-
le bütünleşen Mescidi Aksa’ya girişler kapatılmış 

ve sivillerin Cami’ye girişi engellenmiştir. Ürdün 
Vadisi’nin bulunduğu bölgeye geçiş yollarında ku-
rulan kontrol noktaları gibi, Nablus şehrine giriş-
lerde Huwwara ve Beit Iba kontrol noktalarından 
geçişlerde de sivil araçların hâlâ özel izin almaları 
gerekmektedir. 

Sınır geçiş noktalarında İsrail ordusu, Filistinli 
sivil araçların Kudüs şehrinin kuzeyindeki Dahiyat 
al Bareed gibi Ar Ram ve Qalandiya kasabaları ya-
kınlarındaki Batı Şeria’dan Qalandiya kontrol nok-
tasına geçişini engellemeye devam etmektedir. İs-
rail ordusu 2008 Kasım, Aralık ve 2009 Ocak ay-
larında Batı Şeria’daki bütün Filistin yerleşim böl-
gelerinde ve çevrelerinde sivillerin geçişinin engel-
lendiği 391 uçuş kontrol noktası kurmuştur. Diğer 
yandan İsrail donanması, denizdeki Filistinli ba-
lıkçı botlarını engellemeye ve Gazze Şeridi kıyıla-
rını yoğun bir şekilde abluka altında tutmaya de-
vam etmiştir. 2006 Nisan ayının başlarından bu-
güne kadar, Batı Şeria bölgesinde kurulan daimî 
kontrol noktalarındaki kısıtlamalar da yoğunlaşa-
rak devam etmiştir. Gazze’ye yönelik kuşatma siya-
seti, kitlesel olarak 1,5 milyonluk halkı cezalandı-
rırken, seyahat özgürlüğü sadece sıradan insanlara 
değil, ağır yaralı ve hastalara da acımasız bir şekilde 
uygulanmıştır.

Kuşatma ve baskı altındaki Gazze’nin dışarıy-
la bağlantısını sağlayan 5 sınır kapısı bulunmakta-
dır. Bu kapılar son yıllarda hiçbir şekilde düzen-
li olarak kullandırılmamıştır. Mısır sınırındaki Re-
fah Sınır Kapısı Gazze’nin en önemli geçiş nokta-
sıdır. Bu kapıdan sadece yayaların geçişine ve bel-
li oranda ihracata izin verilmektedir. İthalat yapıl-
ması ise mümkün değildir. Mısır’dan gelen ticari 
ürünler Kerem Şalom sınır kapısından, İsrail’den 
gelenler ise Karni ve Sufa kapılarından girmekte-
dir. Son iki kapı Hamas’ın Gazze’de kontrolü ele 
almasından sonra İsrail tarafından hemen hemen 
hiç açılmamıştır. Bu durum, Hamas’a boykot uy-
gulanmasının ötesinde 1,5 milyon insanın dünya 
ile bağlantısının kesilmesi şeklinde kitlesel bir ce-
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zaya dönüşmüştür. Kuzeydeki Erez sınır geçişin-
de de, İsrail’den transit geçişler için sadece hasta-
lara izin verilmektedir. Tamamen kuşatılmış du-
rumdaki Gazze’nin ekonomik araçlara ulaşımı ve 
tüm yaşamsal bağlantıları, siyasi manevra kabili-
yetine, uluslararası çevrelerle bağlantısına, İsrail ve 
Mısır’ın günübirlik kararlarına bağlıdır. Bu duru-
mu istismar etmekten kaçınmayan İsrail ve Mısır 
yönetimleri, yıl içinde çok az sayıda insanın geçişi-
ne izin vermişlerdir. Sınırdaki gereksiz oyalamalar 
sebebiyle en az 15 yaralı yaşamını yitirmiştir.

Saldırılar
2008 Aralık ayı süresince Batı Şeria’da 164 ve 

Gazze Şeridi’nde 374 olmak üzere toplam 538 sal-
dırının düzenlendiği rapor edilmiştir. Bu sürede 
115 saldırı düzenleyen İsrail ordusu yerleşim alan-
larına da 58 kez saldırmış, sivillerin evlerine ve özel 
mülklerine 50 baskın düzenlemiştir. İsrail donan-
ma gemilerinin düzenlediği 16 saldırı rapor edil-
miştir. Kontrol noktalarında konumlandırılan İs-
rail askerleri Filistinli sivillere karşı 2 kez ateş aç-
mıştır. Hava kuvvetleri Filistin topraklarına 289 
kez hava saldırısında bulunmuştur. Bunlara ek ola-
rak İsrailli yerleşimciler tarafından da Filistinlilere 
8 kez ateş açılmıştır. 

2009 Ocak ayı süresince Batı Şeria’da 228 ve 
Gazze Şeridi’nde 1.515 olmak üzere toplam 1.743 
saldırı rapor edilmiştir. İsrail ordusu ve Filistinliler 
arasında çıkan çatışmalarda 152 saldırı düzenle-
yen İsrail ordusu, yerleşim alanlarına 693 kez sal-
dırmıştır. İsrail askerleri sivillerin evlerine ve özel 
mülklerine 96 baskın yapmıştır. İsrail donanması 
183 kez deniz saldırısı düzenlemiştir. Kontrol nok-
talarında konumlandırılan İsrail askerleri Filistin-
li sivillere karşı 8 kez ateş açmıştır. Hava kuvvetle-
ri Filistin topraklarına 610 hava saldırısında bulun-
muştur. İsrailli yerleşimciler tarafından da Filistin-
lilere 1 kez ateş açılmıştır.

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne karşı yürüttü-
ğü büyük ölçekli taarruzdan sonra 18 Ocak 2009 

günü saat 02.00’de tek taraflı ateşkes ilan ettiği-
ni bildirmiştir. Ancak 2009 Ocak ayı boyunca İs-
rail ordusunun 1.515 kez ateşkes ihlal ettiği bilin-
mektedir. (2008 Aralık ayındaki ateşkes ihlali sayı-
sı 374’tür.) Ayrıca ateşkes anlaşması ihlal edilirken, 
Filistinli silahlı gruplar Yeşil Hat’a 536 kez havan 
ateşi açmıştır. (2008 Aralık ayı için bu sayı 665 ha-
van saldırısıdır.) Buna ek olarak silahlı Filistinliler 
patlayıcı maddeleri İsrail askerî devriyelerinin ya-
nında infilak ettirmiştir.

Gözaltı ve İşkence
Haksız gözaltı ve tutuklamalar İsrail tarafın-

dan 2009 yılı boyunca yoğun biçimde uygulan-
mıştır. Son 8 yılda gözaltına alınan Filistinlilerin sa-
yısı 11 bini aşmaktadır, bunların 200’ü çocuktur. 
2 bini aşkın Filistinli, hiçbir suç isnadı olmaksızın 
idari tutuklu olarak hapiste tutulmaktadır. Yasala-
rında işkenceyi onaylayan tek ülke durumundaki 
İsrail’de, Filistinli mahkûmların sistematik işkence-
ye maruz kaldığı hem İsrail’deki insan hakları ku-
ruluşları hem de Batılı gözlemciler tarafından teyit 
edilmiştir.   

Batı Şeria’daki insan hakkı ihlalleri sadece iş-
galci İsrail yönetiminin yaptıklarıyla sınırlı kalma-
mıştır. Geçen yıl içinde muhaliflere yönelik ciddi 
bir sindirme kampanyası başlatan El-Fetih yöneti-
cileri 600’ü aşkın Filistinliyi gözaltına almıştır. Bu 
gözaltılarda işkence ve kötü muamele sebebiyle en 
az 2 kişi hayatını kaybetmiştir. El-Fetih yönetimi 
delile dayalı hiçbir suç isnadı bulunmayan tutuk-
lamaların yanı sıra siyasi muhaliflerin sindirilmesi, 
sivil toplum kuruluşu ve hayır cemiyetlerinin kapı-
sına kilit vurularak yetkililerinin gözaltına alınması 
gibi birçok insan hakkı ihlaline de imza atmaktadır.

Utanç Duvarı’nın İnşası Sürüyor
İşgal altında tuttuğu bölgeler ile Filistin bölge-

leri arasında sıkı güvenlik önlemleri alan İsrail, Fi-
listinlilerin seyahat özgürlüklerine gelişigüzel en-
gellemeler yapmaya devam etmiş, kontrol nokta-
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larını 600’ün üzerine çıkarmıştır. 2009 yılı boyun-
ca Batı Şeria’nın çevresindeki Utanç Duvarı’nın in-
şası devam etmiştir. Güvenlik duvarı ilk kez İsrail 
Başbakanı Ariel Şaron’un 21 Şubat 2002’de Filis-
tin ile İsrail arasında güvenliği sağlamak için “tam-
pon bölge” oluşturma yönünde alınan kabine ka-
rarını kamuoyuna açıklamasıyla gündeme gelmiş-
tir. Ardından Yeşil Hattı takip edeceği öne sürülen 
700 kilometrelik duvarın % 60’lık kısmı tamam-
lanmıştır. İnşa sırasında duvar ile Filistin bölgesi 
arasında kalan alan içindeki 4 bine yakın ev yıkıl-
mış, 83.000 ağaç sökülmüş, 35.000 metrelik sula-
ma ağı zarar görmüştür. Bu sayıların duvar bitene 
kadar en az üçe katlanması ve yaklaşık 300.000 Fi-
listinlinin topraklarından uzaklaştırılması beklen-
mektedir. İnşaatla birlikte duvara yakın bölgeler-
de yaşayan Filistinlilerin hayatı ciddi bir şekilde et-
kilenmiştir. Örneğin eskiden zengin bir pazar şeh-
ri olan, 42.000 nüfuslu, Batı Şeria’nın su kaynakla-
rının yaklaşık yarısının bulunduğu, bölgenin mey-
ve sebze üretiminin yaklaşık % 42’sini sağlayan ve 
hatta bu ürünleri İsrail ile Körfez ülkelerine ih-
raç eden Kalkilya’nın şu anda üç tarafı duvarlarla 
çevrilmiştir. Kalkilya’nın üçte birine el konmuş, 9 
köy 18.000 sakini ile birlikte duvarın diğer tarafın-
da kalmıştır. Duvar inşası insan hakları ve ulusla-
rarası hukuku ihlal anlamına gelmekte ve BM İn-
san Hakları Evrensel Beyannamesi ile garanti altı-
na alınan haklar çiğnenmektedir. Filistinlilerin ser-
best dolaşım hakkı hoyratça ihlal edilmektedir.

Mülteciler
2009 yılı sonu itibariyle dünyadaki Filistin-

li sayısı 10 milyon civarındadır. Bu nüfusun sade-
ce 3,7 milyonu Filistin topraklarında, 1 milyona 
yakını ise İsrail sınırları içinde yaşarken, geriye ka-
lan 5 milyonu aşkın Filistinli ise başta Arap ülke-
leri olmak üzere dünyanın değişik ülkelerine da-
ğılmış vaziyette, vatanlarına serbestçe dönecekle-
ri günü beklemektedir. Sürgündeki Filistinlilerin 
en fazla yaşadığı ülke Ürdün’dür. Bu ülkede yak-

laşık 2,8 milyon Filistinli bulunmaktadır. Ancak 
Ürdün’deki Filistinlilerin yaklaşık 500.000’i mül-
teci statüsündedir. Ürdün’ü 436.000 kişi ile Su-
riye, 415.000 kişi ile Lübnan, 62.000 kişi ile Mı-
sır izlemektedir. Amerika’daki Filistinlilerin sayısı 
ise 236.000’i bulmaktadır. Bu verilere göre Filistin 
bölgesinde 5,1 milyon Yahudi’ye karşın 4,6 milyon 
Filistinli yaşamaktadır. 

Mülteciler sorunu konusunda uluslararası hu-
kukta iki önemli araç mevcuttur. Bunlardan biri 
1951 tarihli Mültecilerin Statüsü Hakkındaki Söz-
leşme, diğeri ise 1967 tarihli Mülteci Statüleri Hak-
kındaki Protokol’dür. Fakat 1951 Sözleşmesi’nin 
1-D maddesi gereğince Filistinli mülteciler bu 
araçların kapsamının dışında tutulmaktadır. 
Bu maddeye göre: “Bu Sözleşme BM Mülteci-
ler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) dışında, 
BM’nin herhangi bir organı veya kuruluşundan 
yardım alan kişileri kapsamamaktadır.” Bu neden-
le Filistinli mülteciler BM Uzlaştırma Komisyonu 
(UNCCP) ve BM Yardım ve Çalışma Örgütü’nün 
(UNRWA) koruması altında bulunmalarından 
dolayı 1951 Sözleşmesi ve UNHCR’nin koruma-
sından mahrum bırakılmaktadırlar. UNRWA gibi 
uluslararası kuruluşların çalışmaları, mültecilerin 
belli başlı sürgün mahallerindeki bireysel sorun-
larını çözmek ve yardımcı olmaktan öteye gitme-
miştir.

Gazze Ambargosu
Gazze’de uygulanan insanlık dışı ambargo fi-

ili olarak 1967’den beri uygulanmaktadır. Ancak 
HAMAS’ın iktidara gelmesinden sonra yasadı-
şı ambargo daha da ağırlaştırılmış ve 1,5 Milyon 
insan halen mağdur edilmektedir. MAZLUM-
DER hukuka aykırı olarak gördüğü Gazze am-
bargosu karşısında her türlü sivil direnişe destek 
vermiştir. MAZLUMDER 2009 kurumsal ödü-
lünü bugüne kadar botlarla Gazze’ye girmeyi ba-
şaran ‘Free Gaza’ örgütüne vermiş ve Gazze sava-
şı yıldönümünde dernek yöneticileri ve aktivistle-
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ri Gazze’deki yasadışı ambargoyu delmeye çalışan 
uluslar arası koalisyonlarla Gazze’ye girmeyi başar-
mış ve bölgede çeşitli incelemeler yapmıştır. 

Suç Duyurusu
MAZLUMDER İstanbul Şubesi “Uluslar ara-

sı Hak İhlalleri Gözlem Komitesi” Gazze savaşının 
yaşandığı günlerde bölgeye girebilmeyi başarmış-
tır. Bölgeden toplanan çok sayıda bomba kalıntı-
sı, yıkılan ev ve işyerlerine dair tutanaklar, Gazze-
li 1200 kişinin MAZLUMDER avukatlarına ver-
diği vekaletnameler, MAZLUMDER tarafından 
Gazze’de yerinde yapılan görüşmeler ve hastane-
lerden alınan numuneler suç duyurusu dosyası-
na konularak mahkemeye verilmiştir. 2009 yılı 
Ocak ayında yapılan suç duyurusunda söz konusu 
bomba kalıntıları Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’ne gönderilmiş, 
analiz neticesinde gönderilen örnekte, “Fosfor et-
kenine” rastlandığı rapor edilmiştir. 

Suç duyurusu işlemi Türkiye’deki savcılar ta-
rafından yanlış yorumlandığı için konu adalet ba-
kanlığına havale edilmiş ve dönemin Adalet Ba-
kanı Mehmet Ali Şahin bu süreci durdurmuştur. 
MAZLUMDER Filistin Hukuk Komitesi üye-
si olarak Gazze’de yaşanan hukuksuzluğun ulus-
lar arası mahkemelerin önüne getirilmesi için böl-
gedeki diğer örgütlerle de çalışmalar yapmaktadır. 
MAZLUMDER, bölgede yaşanan adaletsizlikler-
le ilgili uluslar arası yargı mekanizmalarının daha 
aktif rol alması gerektiğine inanmaktadır. MAZ-
LUMDER insanlığa karşı işlenen suçların ve savaş 
suçlarının sınırı olmayacağına inanıyor ve uluslar 
arası toplumu bu konuda çiftte standarttan uzak 
daha adil bir duruş sergilemeye çağırıyor. 
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Hindistan, resmî adıyla Hindistan Cumhuri-
yeti, yüz ölçümü bakımından dünyanın en geniş 
yedinci coğrafi alanına ve en kalabalık ikinci nüfu-
suna sahiptir.  Güney Asya’da yer alan ülkenin yö-
netim şekli parlamenter demokrasidir ve dünya-
nın en büyük demokrasisi olarak tanımlanmakta-
dır. Aynı zamanda dünyanın en hızlı büyüyen eko-
nomisine sahip olmasına rağmen Hindistan’da 
yoksulluk oranı hâlâ çok yüksektir.

Hindistan’da 2009 yılının en önemli gündem 
maddesi bir ay süren genel seçimler olmuştur. Se-
çim süreci, vaatler ve seçim sonrası süreç ülkede 
sert rüzgârlar estirmiştir. Değişmeyen sorunların 
başında, insan hakları ihlallerinin engellenmesi yö-
nünde somut adımların atılmaması gelmektedir. 
Geçen yıl kasım ayında düzenlenen Mumbai sal-
dırılarında 170 kişinin hayatını kaybetmesi üzeri-
ne hükümet, güvenlik mevzuatını değiştirerek sıkı 
tedbirler almıştır. Saldırılara misilleme olarak keyfî 
gözaltılar ve tutuklamalar artırılmıştır. Kayıplar, 
kast sisteminden kaynaklanan eşitsizlikler, yargı 
sistemindeki adaletsizlik, polisin kötü muamelesi 
ve işkence, isyancı gruplar arasındaki çatışmalar in-
san hakları ihlallerinde ilk sıralarda yer almaktadır.

İslamofobi ve Ayrımcılık
Hindistan’da seçimler sırasında verilen vaat-

lerde insan haklarına aykırı söylemlerin kullanıl-
dığı görülmüştür. Birtakım vaatler halkın bölün-
mesine ve ülkedeki tansiyonun yükselmesine se-
bep olmuştur. Hindistan’ın milliyetçi partisi Bha-
ratiya Janata’nın (BJP) milletvekili adayı Varun 
Gandi’nin Müslümanları keseceğini vaat etmesi, 
başta Müslümanlar olmak üzere insan haklarını 
gözeten halkı ayağa kaldırmıştır. Hindistan seçim 

komisyonu Gandi’nin suçlu olduğuna karar ver-
miş ve milletvekili adaylığını düşürmüştür.

Hindistan, komşusu Pakistan’la arasında so-
run olan Müslüman Keşmir bölgesi sebebiyle si-
lahlanmaya ve güvenlik politikalarına ağırlık ver-
mektedir. Yıllarca süren Keşmir sorununun ülke 
içinde bir yansıması olarak Müslüman nüfusa yö-
nelik çeşitli ihlaller yaşanmaktadır. Mumbai saldı-
rılarında 170 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu 
hükümetin güvenlik politikalarına ağırlık verme-
si Müslümanları çeşitli hak ihlalleriyle karşı karşı-
ya bırakmıştır.

Ülkedeki insan hakları örgütlerinin şikâyetleri 
arasında Müslüman azınlığa uygulanan ihlaller 
önemli yer tutmaktadır. Gözaltına alınan Müslü-
man gençlerin şüpheli ölümleri, polisin Müslü-
manların gösterilerine sert müdahalesi ve bazı mil-
liyetçi partilerin Müslümanların öldürülmesi çağ-
rısı yapması bölgeyle ilgili endişeleri artırmaktadır. 
Müslüman isimlerine sahip gençlerin ülkedeki is-
tihdam hizmetlerinden mahrum bırakılması da 
ayrıca önemli bir sorundur. 

  
Kast Sistemi - Sosyal Ayrımcılık
Kast sisteminden kaynaklanan eşitsizlik ve 

sosyo-ekonomik adaletsizlikler, özellikle en alt 
kast mensuplarının hayattan tecrit edilmesine ne-
den olmaktadır. Sınıflar arası geçişin olmadığı sis-
temde üst sınıfın sahip olduğu imkânlardan fayda-
lanamayan en alt tabakadaki Dalitler en temel hak-
lardan mahrum bırakılmaktadır. Bhavnagar bölge-
sinde yaşayan ve “dokunulmaz” denilen en alt kast 
Dalit mensubu bir aile üst kasta mensup toplum-
lardan uzak bir bölgede yaşamak zorunda bırakıl-
mış ve tehlikeli oldukları gerekçesiyle kendi kastla-

Hindistan
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rı içindeki evlerinden de uzaklaştırılmışlardır. Top-
lum içinde alışveriş yapılmayan, sözlü ve fiilî haka-
retlere uğrayan aile, yiyecek, güvenlik ve diğer ha-
yati ihtiyaçlarını karşılamak için başka bir kasaba-
ya taşınmıştır. Olaylarla ilgili soruşturma açılması-
nı isteyen insan hakları aktivistlerinin tüm çabala-
rına rağmen resmî bir soruşturma başlatılmamıştır. 

Ahmedabad bölgesinde yaşayan 163 Dalit ai-
lesinin çalışanları ise işlerinden atılmış ve sosyal 
boykota uğramış, tüm yardımlardan mahrum bı-
rakılmışlardır. Devletin sadece bir ay yardımda bu-
lunduğu aileler, yardımların sona ermesiyle yaşa-
dıkları bölgeden göç etmek zorunda kalmışlardır. 
En alt kast mensubu olan birçok aile toplum için-
de sosyal ve ekonomik boykotla karşılaşmakta-
dır. Devlet tarafından hakları güvence altına alın-
mayan aileler tüm maddi ve manevi yardımlardan 
da mahrum bırakılmaktadır. Özellikle Dalit kastını 
oluşturan halk, haklarının korunması için somut 
adımlar atılmasını beklemektedir. 

Polisin Kötü Muamelesi ve İşkence / 
Yargıda Adaletsizlik

Polisin kötü muamelesi, soruşturmaları takip 
etmemesi ve işkence olayları çözüm bulunması 
gereken sorunların başında gelmektedir. Özellikle 
tutuklu Keşmirli Müslümanlar, Keşmir dışındaki 
Hindistan hapishanelerinde en kötü şartlarda tu-
tulmakta, gayriinsani muamelelere maruz kalmak-
ta ve sistematik olarak işkence görmektedir. Kara-
kollarda ise halkın şikâyetleri ciddiye alınmamak-
tadır. Köylerinde yaşadıkları problemleri karakola 
bildirip çözüm isteyen yaklaşık 200 kişi, polis ta-
rafından ciddiye alınmayarak geri çevrilmiştir. Ka-
rakola girmesine izin verilmeyen köylülerin dağıl-
ması için polis kalabalığın üzerine ateş açmıştır. Bu 
olayda silahsız ve savunmasız halktan 2 kişi ölmüş, 
60 kişi de yaralanmıştır. 

Benzer olayların sıklıkla yaşandığı Hindistan’da 
yargı sisteminde çifte standart uygulanmaktadır. 
5 Aralık 1992 tarihinde, 430 yıllık Babür Şah Ca-

misi binlerce Hindu tarafından yerle bir edilmişti. 
Saldırılar sonucunda binlerce Müslüman hayatını 
kaybetmişti, ölümlerin çoğuna polisin kalabalık-
lara açtığı ateş sebep olmuştu. Olayların ardından 
soruşturma başlatılmasına rağmen 2009 yılına ka-
dar bir rapor hazırlanamamıştır. Tam 17 yıl sonra 
tamamlanan rapor 30 Haziran 2009’da Başbakan 
Man Mohan Sing’a sunulmuştur. Raporda katli-
amdan Hindistan’ın Bartiya Janta Partisi’nin (BJP) 
3 lideri sorumlu tutulmuştur fakat sorumlular hak-
kında henüz bir işlem başlatılmamıştır.

Çatışmalar
Güvenlik güçleri ile muhalif gruplar arasında-

ki çatışmaların devam etmesi hayatı olumsuz şekil-
de etkilemektedir. Maoucu isyancı grupların bu yıl 
düzenlediği saldırılarda 2009 Ocak ile Ağustos ay-
ları arasında yaklaşık 600 kişi hayatını kaybetmiş-
tir. Okulların askerî amaçlarla kullanılması üzeri-
ne Maocu gruplar okullara saldırı düzenlemiştir. 
Çatışmalar arasında kalan çocukların eğitim hak-
ları gasp edilmektedir. 20 yılda 6 binden fazla kişi-
nin hayatını kaybettiği saldırılar sırasında hukuku 
hiçbir şekilde dikkate almayan hükümet ve isyan-
cı gruplar sivillerin haklarını ihlal etmektedir. Mao-
cu silahlı gruplar güvenlik görevlilerinin bölgeden 
geri çekilmesi için otobüsleri yakıp kendilerini ko-
ruduklarını öne sürebilmektedir.  

Çocuk Hakları 
Bölgedeki direniş hareketleri ve istikrarsız-

lık çocukları en temel haklardan mahrum bırak-
maktadır. UNICEF’in hazırladığı rapor, 5 yaşın al-
tındaki çocuk ölümlerinin % 40’nın sadece 3 ül-
kede yaşandığını göstermektedir. Bu ülkeler ara-
sında Hindistan 2’nci sırada yer almaktadır. Ülke-
de sağlık hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine zama-
nında ve yeterli şekilde ulaştırılamaması her 15 sa-
niyede bir çocuğun ölmesine neden olmaktadır. 
Hindistan’da çocuk yaşta evlilikler yasaklanma-
sına rağmen, çocuklar geleneklere ve dinî gerek-
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çelere dayanarak evlendirilmektedir. Bu sebeple 
dünyadaki çocuk gelinlerin üçte birinden fazlasını 
Hindistan’daki çocuklar oluşturmaktadır. Öte yan-
dan, Hindistan’da milyonlarca çocuk kötü şartlar-
da çalışmaya zorlanmaktadır. Bu çocuklardan bir-
çoğu ev içinde ve dışında şiddete ve kötü muame-
leye maruz kalmaktadır. Çocuklar devlet koruma-
sının dışında, eğitim ve temel sağlık hizmetlerin-
den yararlanamamaktadır. 

MAZLUMDER, bölgede bağlantıda olduğu 
insan hakları örgütlerinden 2009 yılı içerisinde ya-
şanmakta olan ihlaller hakkında çeşitli bilgiler al-
mıştır. İnsan hakları örgütlerinin başlıca şikâyetleri 
arasında, Müslümanlara ve çeşitli dinlere mensup 
insanlara yönelik baskı ve haksız uygulamalar, po-
lisin kötü muamelesi ve işkence, kast sistemi sebe-
biyle mağduriyetlerin yaşanması gibi çeşitli ihlaller 
bulunmaktadır.
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Genel Değerlendirme
20 Mart 2003 tarihinde başlayan Irak işgali, 10 

Nisan 2003’te Bağdat’ın işgal güçlerinin eline geç-
mesi ile yeni bir döneme girmişti. Bu yeni döne-
min Irak halkına sunacağı karamsarlık ve acının 
boyutlarını tahmin etmek mümkün değildi. Uzun 
süren savaş (1980-88) ve ambargolar (1990-
2003) sürecinin ardından Irak bu kez yabancı bir 
gücün işgali ile tanışmıştı.

İşgalle birlikte Saddam Hüseyin döneminde-
ki tüm yapı iptal edilirken Amerikalıların deneti-
minde “Geçici Koalisyon Yönetimi” kuruldu. İş-
galin ilk haftalarındaki görüntü “kontrol”den ziya-
de tam bir kargaşaydı. Tüm ordu ve polis teşkilatı 
lağvedildiğinden toplumsal kaosu kontrol edecek 
mekanizma kalmamış, her türlü öldürme, adam 
kaçırma, yağma, hırsızlık ve suiistimal için zemin 
oluşmuştu. Baasçı yönetimi ve yöneticileri tasfi-
ye adına biraz da göz yumulan bu yıkım, kendisin-
den sonraki tüm algı ve pozisyonları etkiledi. Ön-
celikle, hiç kimse güvende olduğuna inanmadı-
ğından Irak toplumunda hızlı bir silahlanma baş-
ladı. Eski aktörler gücünü yeniden elde etmek, ye-
nilerse otoritelerini kurmak, iktidar mücadelesine 
giren farklı siyasi gruplar da yeni süreçte kendile-
rini ispatlamak için silahı yedeğine almayı kaçınıl-
maz görmüştü.

BM Güvenlik Konseyi’nin 1546 sayılı kararı 
gereği egemenliğin sınırlı olarak Iraklılara devri sü-
reci başlamış olsa da, siyasi ve askerî tasfiye süreci 
toplumun bir bölümünü yabancılaştırırken diğer 
bölümünü de öfkenin hedefi hâline getirmiştir. İş-
gal sonrasında ilk defa 2005 Ocak ayındaki seçim-
lerle 275 sandalyeli yeni Irak Parlamentosu’nun 
oluşturulmasının ardından gelen istikrar beklen-

tisi, 2008 sonuna gelindiğinde hâlâ gerçekleşme-
mişti. 

Şubat 2006 tarihinde Samarra kentindeki El-
Askerî türbelerine düzenlenen saldırı ile başlayan 
mezhep çatışmalarında binlerce kişi hayatını kay-
betmiş, onlarca ibadethane yıkılmış ve yüz binler-
ce kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmıştı. 
2008 yılı içinde azalan şiddet etnik gruplar arasın-
daki çatışmanın da dozunu düşürdü. 2008 yılında-
ki etnik şiddet, geçen yıllara göre neredeyse dörtte 
bir oranında azaldı.

Irak resmî polis ve ordu güçlerinin de dâhil ol-
duğu milisler savaşı iki tarafın radikal uçları tarafın-
dan tırmandırılırken, ülkede her etnik ve mezhebî 
grup kendi yaşam alanında toplaşmaya başladı. Bu 
da ileriye dönük olarak birbirinden bağımsız siyasi 
yapıların oluşmasına zemin hazırladı. Bağdat’ı iki-
ye bölen Dicle nehrinin doğusu Sünnilerin kont-
rolüne girerken batısı Şiilerin denetimine geç-
ti. Kuzeyde Kürt nüfusun yaşadığı bölgelerde ba-
ğımsız bir yapı hayatiyetini sürdürürken, güneyde 
Basra’da da Şii nüfusun hâkim olduğu başka bir si-
yasi yapı kemikleşti.

2007 yılı ile birlikte kendi bölgelerinde güven-
liği sağlamak üzere ABD’nin Sünni aşiretlere silah-
lanma izni vermesi yeni bir denge durumu ortaya 
çıkardı. “Uyanış Hareketleri” (Hareketü’s-Sahve) 
adıyla bilinen grupların silahlı milis sayısı 100 
bine yaklaşırken, devlet içinde bağımsız bir ordu-
ya dönüşmeleri Şii-Sünni ilişkileri yönünden fark-
lı bir tehlikenin de oluşmasına neden oldu. Mali-
ki Hükümeti’nin, çoğunluğu Şii gruplardan olu-
şan Irak güvenlik güçlerine alternatif olarak güç-
lenen bu grupları Irak güvenlik güçlerine eklemle-
me çabaları çok da etkili olamadı. 2008 yılı içinde 

Irak
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düzenli ordu ve polis birliklerine kaydı yapılan 20 
bine yakın milis gücün ileriye dönük olarak etnik 
ve mezhebî unsurlar arasındaki gerilimde nasıl bir 
yöne evrileceği 2009’a sarkan sorular arasındaydı.

Hâlen ulusalcılardan selefî gruplara, laik Baas-
çılardan İslamcı gruplara kadar 60’tan fazla silah-
lı gücün Amerikan işgal güçlerine, çoğunlukla da 
birbirlerine karşı savaştığı Irak’ta hedefin “karşı ta-
rafın sivilleri” olması Irak’taki sosyal yıkımı besle-
mektedir. 

Irak’ta yapılan anlaşmalar çerçevesinde, görev 
süreleri 1 Aralık 2008 tarihinde sona eren yaban-
cı güçlerin çekilmesi öncesi, Amerika’nın Irak yö-
netimi ile geliştirmeye çalıştığı stratejik iş birliğini 
öngören Askerî Güçlerin Statüsü anlaşması (Sta-
tus of Forces Agreement: SOFA) ülkedeki tüm 
kesimlerden büyük bir dirençle karşılaşmış olsa da 
parlamentoda kabul edilerek yürürlüğe girdi. Buna 
göre Amerikan askerleri 2009 ortalarında Irak’taki 
caddelerden üslerine çekilerek güvenliği Irak gü-
venlik birimlerine bırakacaklar ve 2011 yılına ka-
dar da Irak’tan çekilecekler. Anlaşma birçok mad-
desi ile Irak’ın ulusal egemenliğini zedeleyici un-
surlar taşıdığı gibi, Amerikan askerî varlığının baş-
ka bir isim altında ve yasal korumayla sürmesini de 
garanti altına alıyor.

2009 yılında Irak’ta yaşanan şiddet olayların-
da genel anlamda bir azalma olsa da önceki yıllar-
da yaşanan ihlallerin uzantıları ve etkileri hâlen his-
sedilmektedir.

Yaşam Hakkına Yönelik İhlaller
2008 yılına kadar her ay ortalama 4 bin insa-

nın şiddet olayları sonucunda hayatını kaybetti-
ği Irak’ta sivil ölüm sayısı hakkında değişik sayı-
lar söylense de, herkesin üzerinde birleştiği nok-
ta, mağdur sayısının her geçen gün katlanarak art-
makta olduğudur. 2008 yılının ikinci yarısında Irak 
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 6.787 kişi yaşanan 
şiddet olaylarında hayatını kaybetmiş, 20.178 kişi 
de yaralanmıştır. 2009 yılının ilk 6 ayında ise Irak 

genelinde 1.841 kişi hayatını kaybederken 4.797 
kişi de yaralanmıştır. Şiddet olaylarının en yoğun 
yaşandığı bölge ise Bağdat’tır.  

Gözaltı ve İşkence
Irak’ta binlerce savaş esiri, işgal güçleriyle Irak 

hükümet güçlerinin elinde bulunmaktadır. Gerek 
tutukluların sayıca fazlalığı gerekse tutukluluk şart-
ları insan hakları örgütlerince eleştirilmesine rağ-
men 2009 yılında bu konuda çok önemli bir deği-
şiklik olmamıştır. 

2008 yılında 60 bin civarında olan tutuklu sa-
yısı 2009 yılında 45-50 bin arasında seyretmiş-
tir. Tutukluların önemli bir bölümü Irak hükümet 
güçlerinin elinde bulunurken bir kısmı uluslarara-
sı işgal gücünün elinde bulunmaktadır. Ancak ra-
kamların yüksekliğinden ziyade içerideki tutuklu-
luk koşullarının vahameti çok daha öncelikli bir so-
rundur. Kalabalık koğuşlarda, hiçbir sağlık imkânı 
olmadan ve işkence altında bulunan binlerce tut-
sağın en temel hakları ihlal edilmektedir. Birleşmiş 
Milletlere bağlı bir örgütün raporunda 100 metre-
karelik hücrede 123 kişinin kaldığı tespit edilmiş-
tir, sadece bu sayı dahi hapishane şartlarını anlat-
mak için yeterlidir. Aynı kaynağa göre Irak’ta gü-
venlik konusunda genel anlamda ilerlemeler kay-
dedilmesine rağmen ciddi insan hakları ihlalleri-
nin sonucunun belirsiz kaldığı ifade edilmektedir.

Güvenlik güçleri tarafından tutuklulara kötü 
muamele ve işkence uygulandığına dair çok sayı-
da vaka olduğuna değinilen raporda, sorumluların 
cezalandırılmadığı, birçok tutuklunun aylarca avu-
kat hakkından yararlanamadığı, hatta bazılarının 
haklarında herhangi bir suçlama dahi yapılmamış 
olduğu belirtilmektedir.

Hapishanelerdeki şartların ağır ve katlanılmaz ol-
masının yanı sıra işkence olayları da Irak genelinde bir 
hayli yaygın durumdadır. İşkence sebebiyle hayatını 
kaybedenler hakkında sağlıklı bir istatistik bulunma-
sa da, hapisteki her 100 kişiden 80’inin kötü muamele 
ve işkenceye maruz kaldığı tahmin edilmektedir.
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İşgal Güçlerinin İşlediği Savaş Suçları
Bu yıl içerisinde İngiltere’de, Irak’ta işlenen sa-

vaş suçlarıyla ilgili halka açık soruşturmalar yapıl-
dı. Irak savaşı kararının kilit isimlerinden biri ola-
rak kabul edilen ve 2003 yılındaki Irak savaşın-
da İngiltere Başbakanı olan Tony Blair, soruştur-
ma çerçevesinde dinlenen en üst düzey yetki-
li oldu.  Blair’den önce bu soruşturmalarda döne-
min Savunma Bakanı Geogg Hoon ve yine döne-
min Dışişleri Bakanı ve şu anki Adalet Bakanı Jack 
Straw da ifade verdi.

  2009 yılında bir İngiliz askeri Irak’ta savaş 
suçu işlemekten hüküm giydi. Söz konusu asker, 
aralarında gözaltındayken ölen Iraklı resepsiyon 
memuru Baha Musa’nın da bulunduğu Iraklı si-
vil tutsaklara kötü muamele suçundan bir yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. Irak ve Afganistan gibi ülkeler-
de işlenen savaş suçları bu yıl çok yoğun bir şekilde 
ülke gündemine gelmesine rağmen bazı politika-
cıların bu suçların sadece Cenevre Sözleşmesi’ne 
göre yargılanabileceği, İngiltere yasalarının dışarı-
da işlenen suçlara müdahale edemeyeceği yönün-
deki görüşleri ise eleştiri konusu olmuştur. İngi-
liz askerlerinin Irak’taki taciz uygulamalarıyla ilgili 
Almanya’da görülen davada üç asker hapis cezası-
na çarptırılmış ve sırada 60 taciz davası olduğu be-
lirtilmiştir. Buna ek olarak, İngiliz askerlerine yöne-
lik yeni iddialar arasında iki İngiliz askerinin 2003 
yılında 16 yaşındaki bir erkek çocuğuna tecavüz 
ettiği iddiası da bulunmaktadır. 

Asıl görevi Amerikalı diplomatları korumak 
olan ancak Ülkede bugüne kadar çeşitli suçlara ka-
rışmış Blackwater şirketinin yol açtığı ihlaller ve bu 
ihlallere karşı Amerika mahkemelerinin yanlı tutu-
mu da eleştiri konusu olmuştur. Irak’taki Amerika-
lı diplomatları korumakla görevli Blackwater çalı-
şanlarının 16 Eylül 2007’de başkent Bağdat’ta bir 
meydanda açtıkları ateş sonucu 17 Iraklı ölmüştü. 
Konuyla ilgili Irak’ta yapılması gereken yargılama 
süreci ABD’ye taşınmış ve hâlen çözülememiştir. 
Mahkeme henüz bir karar almamış olsa da şirket 

çalışanları kendilerinin suçlu olduğuna dair itiraf-
lar yayınlamışlardır.

İnsan hakları örgütleri bölgede bugüne kadar 
işlenen savaş suçlarıyla ilgili olarak sürdürdükle-
ri çalışmalarla birçok ihlali açığa çıkartmasına rağ-
men Irak’ta işlenen savaş suçlarıyla ilgili uluslarara-
sı bir çalışma henüz yapılamamaktadır. 

Dul ve Yetimler
İşgalin başladığı 2003 yılından bu yana, her 

gün ortalama 400 çocuk yetim, 80 kadın da dul 
kalmaktadır. Ülkede hâlen 5 milyonu aşkın ye-
tim çocuk ve 3 milyon civarında dul bulunmakta-
dır. Dul kalanların tamamını eşi savaşta öldürülen 
kadınlar oluşturmamaktadır, boşanmalar sebebiy-
le dul kalan kadınların sayısı da azımsanmayacak 
boyutlardadır. Irak toplumunda savaş öncesi fazla 
yaygın olmayan boşanmalar savaşla birlikte % 200 
oranında artmıştır. Buna karşın yeni evlilikler de % 
50 oranında azaldığından Irak toplumu savaş son-
rası sendromuna, yani kadın sayısı ile erkek sayısı 
arasındaki dengenin kadınlar aleyhine bozulması 
sürecine girmek üzeredir. 

Ataerkil bir toplum olan Irak’ta erkek nüfusun 
azalması, bir yanda aile yapısını ciddi anlamda teh-
dit ederken ekonomik ve ahlaki bakımdan da ka-
dınları savunmasız duruma düşürmektedir. Üste-
lik psikolojik ve fiziki şartların olumsuzluğu sebe-
biyle kadınların yüzde 65’inin düşük yaptığı ülke-
de aileyi bir arada tutan değerler giderek zayıfla-
maktadır.

Irak’ta yetim çocuk sayısının yüksek olması-
nın yanı sıra, yetimlere yönelik rehabilitasyon, ba-
kım, maddi yardım ya da eğitim gibi hizmetlerin 
çok sınırlı olması, toplumun geleceği açısından bü-
yük riskler oluşturmaktadır.

Babalarını kaybeden ailelerin en ciddi sorunu, 
büyük erkek evladın çalışmak üzere eğitimini bıra-
kıp sokağa çıkmasıdır. Irak’ta hâlen 14 yaş altında-
ki çocukların % 15 gibi yüksek bir oranı çocuk işçi 
olarak çalışmaktadır.
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Çocukları bekleyen en büyük tehlikeler, eği-
tim alamamaları, uyuşturucuya alışmaları ve her 
türlü istismara açık hâle gelmeleridir. Hâlen resmî 
sayı bilinmemekle birlikte binlerce çocuk da dilen-
ci olarak sokaklarda çalışmaktadır. 2009 verilerine 
göre Irak’ta 1017 çocuk tutuklu bulunmaktadır.

Ülkede 5 yıl öncesine kadar çocukların büyük 
bölümü evlerinde, ailelerinin yanında yaşamaktay-
dı, şimdiyse % 40’ı göçmen olarak başka bir bölge-
de ya da akrabalarının yanında bulunmaktadır. 

Irak, 195 ülke arasında yapılan sıralamada ço-
cuk ölümlerinin en fazla görüldüğü ilk 27 ülke ara-
sında bulunmaktadır. Dul ve yetim sayısının bu 
denli yüksek seviyede olması Irak toplum yapısı-
nın önümüzdeki yıllarını etkileyeceğinden, acilen 
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Şimdi-
lik küçük bir bölümü devletten aldığı aylık ortala-
ma 150 dolarlık dul aylığı ile geçinmeye çalışsa da 
% 80’e yakını ya hiç yardım almamakta ya da yar-
dım kuruluşları ve akrabalarından gelen düzenli ol-
mayan yardımlarla yaşamını sürdürmektedir.

Mülteciler
Irak’ta yaşanan şiddet olaylarının sonucunda 

çok sayıda insan yerinden olmuş, gerek ülke içi-
ne gerekse ülke dışına kitlesel göçler yaşanmıştır. 
Ülke içinde mezhebî ve etnik sebeplerle yer de-
ğiştirenlerin sayısı 4 milyonu bulurken ülke dışına 
kaçanların sayısı 2 milyonu geçmektedir. Nüfusa 
oranladığımızda Irak’ta her 4 kişiden birinin mül-
teci olduğu görülmektedir. Yerinden edilen Iraklı-
ların yarıya yakını çocuktur. Bu insanlar Irak için-
de gittikleri bölgelerde ya akrabalarının yanında ya 
da metruk mahallerde iptidai çadırlarda yaşamları-
nı sürdürmeye çalışmaktadır.

Ülke dışına çıkan mülteciler ise gittikleri ülke-
lerde çoğunlukla insan onuruna yakışmayacak ko-
şullarda, yardıma muhtaç, sağlık hizmetlerinden ve 
her türlü güvenlikten yoksun bir şekilde yaşamları-
nı sürdürmektedir.

Irak’ta mültecilerle ilgili olumlu gelişmeler de 

yaşanmaktadır. Güvenlik sorunlarının bir derece-
ye kadar aşılmış olması ve Irak Hükümeti’nin mül-
tecilerin dönüşüne dair bazı projeler geliştirmesi 
sonucunda 2008 ve 2009 yıllarında önemli oran-
da mülteci geri dönüş yapmıştır. Son BMMYK ve-
rilerine göre Irak dışında 1,5 milyon mülteci bulu-
nurken ülke içinde de 2 milyon insan yer değiştir-
miş durumdadır.

Sonuç
2009 yılında Irak’ta insan hakları alanında 

mültecilerin dönüşü gibi bazı olumlu gelişmeler 
olmuştur. Ancak şiddet olayları, yaşanan yoğun 
sivil ölümler, hapishane şartları ve mahkûmların 
gördüğü muamele, işlenmiş olan savaş suçlarıyla 
ilgili herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması, 
ülkede bulunan yetim ve dul nüfusun artması gibi 
meseleler ülkede insan hakları ihlallerinin devam 
ettiğinin göstermektedir.
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Kamboçya tarihte Kızıl Kmer dönemi katli-
amlarıyla anılan bir ülkedir. 1975-1979 yılları ara-
sında Pol Pot rejiminin ülkede uyguladığı komü-
nist politikalar yüzünden 2 milyon insanın öldü-
ğü tahmin edilmektedir. Budist-Müslüman ayrı-
mı yapmadan gerçekleştirilen bu katliamlar ülke-
deki demografik yapıyı oldukça etkilemiştir. Eği-
timli nüfus bu katliamlarda büyük ölçüde yok edil-
diği için ülkede her alanda genel bir gelişmemişlik 
görülmektedir.

Pol Pot dönemi uygulamalarına yönelik yargı 
süreci uzun yıllar başlatılamamıştır. Bunun nede-
ni, hâlen bürokraside etkin olan eski rejim kalıntı-
sı elitlerin böyle bir yargı sürecini engelliyor olma-
sıdır. 2008 yılında başlayan geriye dönük yargıla-
ma süreci ise, aradan uzun süre geçtiği için, olumlu 
sonuçlanmayacağını ve yaşanmış mağduriyetlerin 
giderilemeyeceğini düşündürmektedir.  70’li yılla-
rın sonunda yaşanan bu olaylarla ilgili bugüne dek 
bir kişinin mahkemesi tamamlanmıştır. Böyle bü-
yük ve kitlesel bir katliamın 30 yıldır yargı önüne 
getirilmemiş olması, uluslararası çevrelerin de ko-
nuya duyarsızlığını göstermektedir. 

Ülkede insanların bir arada yaşama noktasında 
herhangi bir sıkıntıları bulunmamaktadır. 14 mil-
yon nüfuslu ülkede 700 bin Müslüman yaşamak-
ta ve şu anki yönetim Müslümanlara karşı ciddi sa-
yılabilecek herhangi bir ayrımcılık yapmamaktadır. 
Yaşanılan acı tecrübeler toplumun bir arada dur-
masında bir tür çimento vazifesi görmüştür.

İnsan Kaçakçılığı
Ülkenin en önemli problemlerinin başında in-

san kaçakçılığı gelmektedir. Komşularına nazaran 
daha az gelişmiş bir ülke olan Kamboçya’da, ço-

cuklar ve genç kızlar iş vaadiyle kandırılıp çevre ül-
kelere fuhuş işçiliğine götürülmektedir. Sırf bu tür 
insan kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla bir-
çok insan hakları örgütü kurulmuş ve devlet çok 
sayıda hukuki düzenleme yapmıştır. Ancak Bang-
kok, Tayvan gibi fuhuş merkezleri ve bölgede fu-
huş turizminin yaygın olmasından dolayı bu tür in-
san kaçakçılığının önüne geçilememektedir.

Bazen çevre ülkelerden gelen iş ilanları üze-
rinden, bazen o ülkelerde yaşayan bir akraba veya 
evlat edinme yollarıyla insanlar seks köleliği için 
Kamboçya’dan çevredeki merkezlere taşınmak-
tadır. Sorunun en önemli boyutunu, başka ülke-
lerden bu amaçla Bangkok gibi merkezlere gelen 
insanların bu yöndeki talepleri oluşturmaktadır. 
Kamboçya’da 6110 seks işçisi üzerinde yapılan bir 
araştırma, seks işçilerinin yüzde 31’inin 12 ile 17 
yaşları arasında olduğunu göstermektedir.

Uygurların Çin’e İadesi
5 Temmuz 2009 günü Doğu Türkistan’da ya-

şanan olaylar neticesinde ülkesini terk etmek zo-
runda kalan 20 Müslüman Uygur Türkü, aylar 
süren yolculuğun ardından 2009 Kasım ayında 
Kamboçya Krallığı’na sığınmış ve Birleşmiş Mil-
letler Örgütü’ne mültecilik başvurusunda bulun-
muşlardır. Ülkelerinde can güvenlikleri olmadığı 
için Kamboçya’ya sığınmış olan bu kişilerin Bir-
leşmiş Milletler’e yaptıkları başvurular henüz ne-
ticelenmeden Çin Halk Cumhuriyeti Kamboçya 
Krallığı’ndan iadelerini talep etmiştir. Konuya bir-
çok uluslararası kurumun ve bazı ülkelerin müda-
hil olmasıyla Kamboçya resmî makamları bu kişi-
lerin iade edilmeyeceğine dair açıklama yapmış-
tır. Bu açıklamaya rağmen 19 Aralık 2009’da Doğu 

Kamboçya
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Türkistanlı sığınmacılar Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
iade edilmiştir.

MAZLUMDER, Uygur Türklerinin Çin’e 
iade edilmemesi için Kamboçya Elçiliği, Birleşmiş 
Milletler Türkiye Temsilciliği, Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı ve konuya duyarlı insan hakları örgütle-
riyle gerekli görüşme ve bilgilendirmeleri yapmış-
tır. Fakat Kamboçya Krallığı’na yapılan uluslararası 
baskılar sonuçsuz kalmış ve Kamboçya resmî ma-
kamları idam edileceklerini bildikleri hâlde Uygur 
Türklerini Çin’e iade etmiştir.

“Cebrî iade” cürmünün gerçekleşmesinden 
iki gün önce Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Kam-
boçya Krallığı’nı ziyaret etmiş ve bu ziyarette taraf-
lar arasında 1 milyar dolarlık bir ekonomik anlaş-
ma yapılmıştır. Hibe olarak algılan bu anlaşma Uy-
gur Türklerinin iadesinin arka planını oluşturmak-
tadır. 

İade işlemi Çin’in gönderdiği özel bir uçakla 
gerçekleşmiş ve uçağın nereye gittiği henüz açık-
lanmamıştır. MAZLUMDER Uygurların can gü-
venliğinden endişe etmektedir. BM, ABD ve Türk 
Dış İşleri Bakanlığı Kamboçya’yı bu tavrından do-
layı kınamıştır.
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Keşmir Hindistan, Pakistan ve Çin sınırla-
rı arasında yer alan dağlık bir bölgedir. 1947’de 
Britanya’nın sömürgesinden bağımsızlığını kaza-
nan Pakistan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 
olduğu için Keşmir Emirliği’ne ait bu bölgeyi ta-
lep etmiştir. Fakat Keşmir Emirliği’nin Hindistan’a 
bağlanmak istemesi üzerine Hindistan da bölgede 
hak iddia etmiştir. Sonuçta Srinagar da dâhil olmak 
üzere bölgenin güney kısmı Cemmu ve Keşmir 
eyaleti olarak Hindistan’a bağlanmıştır. Pakistan’ın 
kontrolü altına giren kuzey kısmı ise “Azad Keş-
mir” olarak anılmaktadır. Keşmir’in doğu kısmı 
1960’ta Çin Halk Cumhuriyeti’nin işgaline uğra-
mış, Aksai Çin adıyla anılan topraklar bu tarihten 
itibaren Çin’in kontrolüne girmiştir. 

Keşmir’de çatışmaların başladığı 1989 yılın-
dan bu yana yaklaşık 68 bin kişinin öldüğü ve 8 
bin kişinin kaybolduğu kaydedilmektedir. Hindis-
tan askerinin, polisinin ve milislerinin yol açtığı in-
san hakları ihlalleri yaygın olarak devam etmek-
tedir. Ortaya çıkan toplu mezarlar, Hindistan’ın 
Keşmir’de sistematik olarak soykırım yaptığını 
göstermektedir.

Haksız Gözaltı ve Kayıplar
Hapishanelerdeki işkence ve baskı uygula-

maları, haksız gözaltılar ve gözaltındaki kayıplar 
Keşmir’deki insan hakları ihlallerinin başında gel-
mektedir. Keşmir’de gözaltına alınanların mahke-
meye çıkarılmasına izin verilmemektedir. Hint as-
kerleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, cezae-
vi yönetiminin engellemeleri sonucu mahkemeye 
çıkarılmadan cezaevinde tutulmaktadır. Bu sebep-
le mahkûmlar herhangi bir hukuki sürece tabi ol-
maksızın yasal sürelerin üzerinde hapiste kalmak-

tadır. Keşmirli avukatlar, gözaltındaki müvekkille-
rine mahkeme tarihlerinin bildirilmediğini ve avu-
katlarıyla görüşme izni verilmediğini belirtmekte-
dir. En temel haklarından mahrum bırakılan Keş-
mirlilerin cezaevinde kalış sürelerini uzatmak için 
Hintli yetkililer her türlü yola başvurmaktadır.

Keşmir’de hâlen 3400 kişi kayıptır. Haksız uy-
gulamaları protesto etmek için yapılan gösteri-
lerde yüzlerce insan gözaltına alınmaktadır. Gö-
zaltına alınanlardan biri olan 20 yaşındaki Asrar 
Muştak’ın cesedi günler sonra Srinagar şehri ya-
kınlarında bulunmuştur. Hint güvenlik görevlile-
ri, her zaman olduğu gibi, Keşmirli genci öldürme-
diklerini iddia etseler de cinayetin Hint polisi tara-
fından işlendiği düşünülmektedir. 20 yıldır yaşa-
nan çatışma ve gösteriler sonucunda, çoğunluğu 
Hint askerleri tarafından gözaltına alındıktan son-
ra haber alınamayan 8 bin kayıp Keşmirli genç bu-
lunmaktadır. Bu gençlerin anneleri yıllardır Hin-
distan Hükümeti’nden evlatlarının nerede olduğu-
nu açıklamasını ve Keşmir’in Hint askerleri tarafın-
dan ezilmesine imkân sağlayan yasaların değiştiril-
mesini talep etmektedir. Tüm kayıpların bulunma-
sı ya da akıbetlerinin tespit edilmesi Hindistan’ın 
yasal ve ahlaki sorumluluğudur.

Keşmir eyaletinde faaliyet gösteren bir insan 
hakları grubu, 1500 kişinin cesedinin bulunduğu 
bir toplu mezar ortaya çıkarmıştır. Uluslararası İn-
san Hakları ve Adalet Halk Mahkemesi adlı örgüt 
de 3 yıllık araştırmalarının sonucunda 55 köyde 
toplu mezarların bulunduğunu açıklamıştır. Örgüt 
tarafından hazırlanan raporda 2273 mezarda 2600 
kadar insan kalıntısının bulunduğu ve mezarların 
yüzde 90’ının isimsiz olduğu belirtilmiştir.

Hindistan hapishanelerindeki kötü şartlar ve 

Keşmir



2009 DÜNYA İNSAN HAKLARI  RAPORU

86

işkenceler, insanların yaşamsal haklarından mah-
rum bırakılmasına sebep olmaktadır. Uluslararası 
Adalet ve İnsan Hakları Forumu Başkanı Muham-
med Ahsen Unto, yüzlerce Keşmirlinin Hindistan 
hapishanelerinde “en korkunç işkence yöntemleri-
ne” maruz kaldığını açıklamıştır. Unto, çoğunluğu 
“uydurma suçlamalarla” tutuklanan bu insanların 
işgal altındaki topraklar dışında yer alan Hint ha-
pishanelerinde tutulmakta olduğunu söylemiştir.

Hindistan Güvenlik Güçlerinin Yaptı-
ğı İhlaller

İşgal altında bulunan Keşmir’deki önemli so-
runların başında güvenlik gelmektedir. Hindistan 
askerleri ile işgal altındaki topraklarda bağımsızlık 
mücadelesi veren direnişçiler arasında sık sık çatış-
malar yaşanmaktadır. Hint askerleri, yargısız infaz 
ve tecavüzün de aralarında bulunduğu birçok in-
san hakları suçu işlemektedir.

Mayıs ayında 17 ve 22 yaşlarındaki iki Müslü-
man kadın Hint askerleri tarafından tecavüze uğ-
ramış ve daha sonra öldürülmüştür. Hint yöneti-
minin olayla ilgili soruşturmayı ciddiye almaması 
üzerine Keşmir halkı ayaklanmış, sorumluların bu-
lunması ve cezalandırılması için iki ay boyunca her 
gün protesto gösterileri yapmıştır. Önce iddiaları 
reddeden Hint yönetimi daha sonra tecavüz ola-
yını ve cinayeti kabul ederek 4 polisi tutuklamıştır. 
Davada kefaletle serbest bırakılan 4 polisin mah-
kemeye sunduğu DNA örneklerinin değiştirildiği 
ortaya çıkmıştır. Olayla ilgili olarak, söz konusu iki 
kadının nehirde boğulduklarına dair skandal bir 
rapor öne sürülmüştür. Hint askerlerine açılan so-
ruşturmanın takipçilerinden olan Müslüman asıl-
lı Muhammad Hussain Zargar ise bir bahçede ölü 
bulunmuştur. Tüm bu haksızlıklara karşı Keşmir 
halkı 47 gün süren protesto gösterilerine ara ver-
memiştir. Artan tepkiler üzerine tekrar soruşturma 
açılmış ve 4 Hint askerinin tutuklanarak sorgula-
nacakları açıklanmıştır. Protesto gösterileri sırasın-
da Hint askerleri yine şiddete başvurarak 4 kişiyi 

öldürmüş, 500 kişiyi yaralamıştır. Hindistanlı yet-
kililer bu ihlalleri reddetse de ülkede her yıl buna 
benzer birçok olay yaşanmaktadır.

Keşmir’deki yasaklar, halkın dinî vazifelerini ve 
törenlerini yerine getirmelerine engel olmakta ve 
kutsallarına zarar vermektedir. Muharrem ayı mü-
nasebetiyle tören düzenleyen yüzlerce Şii ile po-
lis arasında çatışma çıkmış, işgal yönetimi tören ve 
toplantılara yasak getirmiştir. Keyfî düzenlemelere 
ve yasağa rağmen ibadetlerine devam etmek iste-
yen Müslümanlara Hint polisi cop ve göz yaşartı-
cı gaz kullanarak müdahale etmiştir. Polisin hava-
ya ateş açtığı müdahalelerde aralarında gazetecile-
rin de olduğu 60 kişi yaralanmış ve 50 kişi gözal-
tına alınmıştır. Hintli askerlerin bir camiye girerek 
Kur’anları yırtıp yakması ise kutsallara ve dinî duy-
gulara karşı doğrudan ve saygısızca bir saldırıdır.

Keşmir’de güven ortamının ve kalıcı barışın 
sağlanabilmesi için hükümetin insan hakları konu-
sunda duyarlı olması gerekmektedir. Halkın can ve 
mal güvenliği sağlanmalı, katiller yargılanmalı, si-
lahlı güçler ve adli kurumlar görevlerini hukuka 
uygun bir şekilde yerine getirmelidir. Yıllardır ha-
ber alınamayan kayıplar bulunmadıkça ve insan 
hakları ihlallerine son verilmedikçe bölgede barış 
ve istikrarın sağlanması zor görünmektedir.
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1991 yılında Rusya’dan ayrılarak bağımsızlığı-
nı ilan eden Özbekistan, 27 milyonluk nüfusu ve 
zengin yer altı kaynaklarıyla Kafkasya’nın önem-
li ülkelerinden biridir. Cumhurbaşkanlığı göre-
vinde hâlen İslam Kerimov’un bulunduğu ülke-
de baskıcı bir yönetim tarzı hüküm sürmektedir. 
İslam Kerimov 2008 yılında İnsan Hakları Genel 
Deklarasyonu’nun 60. yıl dönümünde: “Özbekis-
tan, demokratik hukuk devletinin ve güçlü bir sivil 
toplumun oluşturulması yolunu seçmiştir. Devle-
tin ve toplumsal gelişimin inşasında en önemli un-
sur, insan hakları ve menfaatlerinin korunmasıdır. 
İnsan hakları, ayrıca iç ve dış politikanın da en ön-
celikli öğesidir.” şeklinde konuşmuştur. Buna kar-
şın, Özbekistan’da 2009 yılının da hak ve hürriyet-
ler açısından iç açıcı gelişmeler içerdiği söylene-
mez. Özellikle ifade özgürlüğündeki kısıtlamalar, 
insan hakları savunucularına, muhaliflere ve gaze-
tecilere uygulanan sindirme politikaları, işkence ve 
kötü muamele 2009 yılında da hız kesmeden de-
vam etmiştir. Pamuk tarlalarında çocuk iş gücü-
nün kullanımı süregelen önemli sorunlardandır. 
Ayrıca ülkede gerek Müslümanlara gerekse diğer 
dinî gruplara ciddi baskılar uygulanmaktadır. 

Haksız Tutuklamalar, Keyfî Gözaltılar 
ve Muhaliflere Uygulanan Baskılar 

Özbekistan’da hâlen sırf muhalif olduğu için 
hapiste bulunanların sayısı yüz binlerle ifade edil-
mektedir. Özellikle İslamcı muhalif grupların cid-
di baskı altında olduğu ülkede, meydana gelen sal-
dırılardan Müslümanların sorumlu tutulmasına ve 
kolaylıkla terörist ilan edilerek yargılanmasına bu 
yıl da devam edilmiştir. 2005’te yaşanan Andican 
katliamının ardından tutuklanan pek çok muha-

lif lider, hâlen insanlık dışı koşullarda tutulmakta, 
işkence ve kötü muameleye maruz bırakılmakta-
dır. HRW 2008 yılı sonunda, tutuklu bulunan 11 
insan hakları savunucusu ve muhalif hakkında bir 
rapor yayınlamış ve bu kişilerin serbest bırakılma-
sını talep etmiştir. Ancak 2009 yılı içerisinde bu 
yönde bir gelişme yaşanmamış, aksine bu kişile-
rin her yıl uygulanan af kapsamına girmemesi için 
özel tedbirler alınmıştır. 2005 yılında 10 yıl hap-
se mahkûm edilen eski Özbekistan İnsan Hakla-
rı Topluluğu Başkanı Norboy Kholijigitov tutuklu 
bulunduğu süre içinde 90 kilodan 50 kiloya düş-
müş, dişlerinin çoğunu kaybetmiş, şeker hastalığı 
nedeniyle sol el ve ayağını hareket ettiremez hâle 
gelmiş ve depresyona girmiştir. Kholijigitov’un uy-
gun şartlarda tedavi edilmesi engellendiği gibi, se-
nelik aftan yararlanamaması için de 23 Haziran’da 
hakkında disiplin davası açılmıştır.

Ülkede İslam Kerimov yönetimine karşıt fikir 
beyan edenlerin çeşitli sebepler oluşturularak gö-
zaltına alınması, tutuklanması, işkence ve kötü mu-
ameleye maruz bırakılması, sokak ortasında saldı-
rıya uğrayarak tehdit edilmesi, kaçırılması ya da 
ortadan kaybolması ülkede her gün yaşanan sıra-
dan ihlallerdendir. Özbekistan İnsan Hakları Top-
luluğu üyesi Gaybulla Jalilov 5 Eylül’de polis üni-
formalı kişilerce saldırıya uğramış ve kaçırılmış, bir 
daha da kendisinden haber alınamamıştır. Ancak 
yerel polis merkezleri ve ulusal güvenlik yetkilile-
ri, Jalilov’un gözaltına alınmadığını iddia etmiştir. 

Özbekistan İnsan Hakları Topluluğu üyeleri, 
Jalilov’un terörle mücadele kapsamında bir araş-
tırma için gözaltına alınmış olabileceğini, ancak 
bu tip araştırmaların gizlilikle örtbas edilerek yürü-
tülmesinin hak ihlallerine sebep olduğunu belirt-

Özbekistan
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miştir. Mayıs ayı içinde Özbekistan İnsan Hakları 
Topluluğu üyelerinden en az 5’i gözaltına alınmış, 
taciz ve tehdit edilmiştir. Bunlardan Elena Urlaeva, 
Salomat Boimatova ve Ilnur Abdulov 27 Mayıs’ta 
ismini vermeyen kişiler tarafından polis merkezin-
de dövülmüş ve insan hakları ile ilgili hiçbir etkin-
liğe katılmayacaklarına dair bir belge imzalamaya 
zorlanmışlardır. Yine topluluk üyesi Ferhat Muh-
tarov zorla karakola götürülerek sorgulanmıştır. 17 
Temmuz’da da bir polis memurunun yasa dışı ha-
reketini şikâyet için karakola giden Ferhat Muhta-
rov, 3 kişiden yüklü miktarda borç para aldığı id-
diasıyla gözaltına alınmış ve hiçbir şahit ya da bel-
ge aranmaksızın 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış-
tır. Davacılardan ikisi daha sonra davayı polis bas-
kısıyla açtıklarını itiraf etmiş, diğeri ise şikâyetini 
sürdürmüştür.

Muhaliflere yönelik baskılar kişilerle sınırlı 
kalmamakta, aileler üzerinden de sindirme politi-
kaları uygulanmaktadır. İnsan hakları savunucusu 
Gülbahar Turayeva’nın eşi 8 Ağustos’ta gece yarı-
sı saldırıya uğramış ancak polis olayı araştırmak ve 
kayıt altına almak istememiştir. 15 Nisan’da Özbe-
kistan İnsan Hakları Topluluğu üyelerinden Elena 
Urlaeva ve 5 yaşındaki oğlu evlerinin önünde kim-
liği belirsiz kişilerce saldırıya uğramıştır. Saldırı so-
nucunda Urlaeva’nın oğlu Muhammed beyin sar-
sıntısı teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştır. 

2009 yılı Özbekistan’da mahkûmlara uygula-
nan işkence, kötü muamele ve hapishanelerin du-
rumu konusunda herhangi bir iyileşme yaşanma-
mıştır. Özellikle muhalif lider ve aktivistlerin tu-
tulduğu hücrelerdeki şartlar son derece kötüdür. 
Suyun olmadığı hücreler ısıtılmamakta, bazen bir 
hücrede 80 mahkûm bir arada tutulmaktadır. 2005 
yılından beri tutuklu bulunan Norboy Kholijigi-
tov, durumu yüksek mahkemeye şikâyet etme-
sinin ardından işkenceye maruz kalmıştır. Hâlen 
Karakalpakstan’daki Jaslyk hapishanesinde tutuk-
lu bulunan insan hakları savunucusu ve muhalif 
yazar Yusuf Cuma ise 2008 Ağustos’undan beri ne 

ailesiyle ne de avukatıyla görüştürülmemektedir. 
Hapse atıldığından beri işkenceye maruz kaldığı-
nı, düzenli olarak dövüldüğünü, aç ve susuz bıra-
kıldığını, ağır derecede verem hastası olan bir baş-
ka mahkûmla aynı odayı paylaşmak zorunda bıra-
kıldığını söyleyen ailesi, Cuma’nın hayatından en-
dişe duymaktadır. Yusuf Cuma’nın 2008 yılında 4 
yıl hapis cezasına çarptırılan oğlu Mashrab’ın da 
hapisteyken öldürüldüğü ancak hapisten kaçarak 
kayıplara karıştığı haberiyle olayın örtbas edildiği 
iddia edilmektedir.

Çocuk İş Gücü Kullanımı  
Özbekistan işlenmemiş pamuk ihracatında 

dünyanın üçüncü büyük ülkesidir. Özbek pamu-
ğu daha çok Güney Asya ve Doğu Avrupa’ya satıl-
makta, burada işlendikten sonra da Amerika, Ka-
nada ve Batı Avrupa’da piyasaya sürülmektedir. 
Özbekistan’da iş gücünün neredeyse üçte biri pa-
muk üretiminde çalışmaktadır ve pamuk işçileri 
bağımsız sendikalardan mahrumdur. Ancak bu ko-
nuyla ilgili en önemli sorun, 15 Eylül 2008’de ka-
nuni olarak yasaklanmasına rağmen hâlen yoğun 
bir şekilde devam eden çocuk iş gücü kullanımıdır. 
Ülkede her yıl yaşları 6 ila 15 arasında değişen 2 
milyon çocuğun pamuk toplamaya zorlandığı tah-
min edilmektedir. 3 ay süren hasat zamanı boyun-
ca okullar, hastaneler ve devlet daireleri Özbek oto-
riteleri tarafından kapatılmakta ve çocuklarla bir-
likte öğretmenler, doktorlar ve devlet memurları 
da tarlalarda çalışmaya zorlanmaktadır. İnsan Hak-
ları Topluluğu Ezgulik’e göre, bu yıl 25 Eylül’den iti-
baren Surkhandarja bölgesi yerel yönetimi Eğitim 
Direktörlüğü tarafından 840 okuldan 600’ünde 
derslere ara verilmiş ve 90.000 öğrenci pamuk top-
lamaya zorlanmıştır. Ezgulik’e göre Kaşkadarya ve 
Buhara bölgelerinde de durum aynıdır. Tarlalarda 
çalıştırılan çocukların doldurmaları gereken gün-
lük kotalarının olduğu ve yeterli miktarda pamuk 
toplayamayan ya da toplamayı reddeden çocuk-
ların okuldan atılmakla korkutulduğu, ailelerinin-
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se farklı şekillerde tehdit edildiği bildirilmektedir. 
Uluslararası Emek Hakları Forumu’na (ILRF) göre 
bu çocukların bazıları yurtlarda kalmaya ve uygun 
koruma şartları sağlanmadan zehirli tarım ilaçla-
rı kullanmaya zorlanmaktadır. Amerika’da yaşayan 
Özbek mülteciler, Sovyetler’den kalma bir gelenek 
olarak çocuk iş gücünün sömürülmesini protesto 
etmek amacıyla 14 Ekim’de New York’taki Özbe-
kistan Büyükelçiliği önünde bir protesto düzenle-
miştir. Ayrıca uluslararası kamuoyunda hâlen de-
vam etmekte olan boykotlar da uygulamaya yansı-
yamayan yasal düzenlemelerin ötesinde bir iyileş-
me sağlayamamıştır. 

Din ve Vicdan Hürriyetine 
Yönelik İhlaller 
Özbekistan’da din ve vicdan hürriyeti, ciddi sı-

kıntıların yaşandığı bir diğer meseledir. Uluslarara-
sı organizasyonların da kaygıyla belirttiği gibi, ül-
kede sadece azınlıktaki din mensuplarına yönelik 
değil, devlet kontrolündeki camiler dışında ibadet 
etmek isteyen Müslümanlara da ciddi baskılar uy-
gulanmaktadır. Kerimov hükümeti yıllardır İslami 
tehdit olarak algıladığı Müslümanlara eziyet etme-
ye devam etmektedir. Binlerce insan, yasaklı İslami 
örgütlere üye olmak suçlamasıyla uzun süreli hapis 
cezalarına çarptırılmış ve insanlık dışı koşullarda 
küçük düşürücü muamelelere maruz bırakılmış-
tır. Uluslararası otoritelerin İslami parti üyesi olan 
ya da üye olduğundan şüphelenilen mahkûmların 
serbest bırakılması talebini reddeden Özbekistan 
yönetimi, hapishanelerde sakal bırakmayı, yüksek 
sesle dua etmeyi, birlikte ibadet etmeyi de disiplin 
suçu olarak görmektedir. 30 Aralık 2008’de, 2006 
yılından beri tutuklu bulunan Alisher Karamatov 
sakal bıraktığına ve sesli dua ettiğine dair bir kâğıdı 
imzalaması için üç saat boyunca dondurucu so-
ğukta bekletilmiştir.

Azınlık gruplar için de benzeri baskı ve ihlaller 
söz konusudur. Ülkedeki Protestanlar ve Yahudi-
ler dinî faaliyetlerini devletin onay verdiği ibadet-

hanelerde, izin verdiği şekilde yapmak zorundadır. 
Bu gruplar hakkında kimi gazete ve televizyonlar-
da karalayıcı ve hedef gösterici yayınlar yer almak-
tadır. Forum 18’de yayınlanan bir habere göre, 23 
Ağustos’ta Taşkent’te Donam Protestan Kilisesi’ne 
pazar ayini sırasında polis baskını düzenlenmiştir. 
Baskın sonucunda Pastor Vladimir Tyo ve berabe-
rindeki 3 kişinin 15 gün tutuklu kalmasına ve ele 
geçirilen dinî dokümanların yok edilmesine ka-
rar verilmiştir. Bu olay resmî izin olmaksızın dinî 
toplantı düzenlemenin yasak olduğu ülkede resmî 
olarak kayıtlı olan bir kiliseye düzenlenen ilk bas-
kın olmuştur. Nurculuk hareketi mensubu 48 kişi 
2008 yılından beri tutuklu bulunmaktadır.

Basın Yayın Özgürlüğü 
Özbekistan’da muhalif tutum sergileyen gaze-

teciler baskı altında tutulmakta ve şaibeli davalar 
sonucu uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmak-
tadır. Hâlen 8 gazetecinin hapiste olduğu ülkede 
bu yıl da 13 Ocak’ta Kushodbek Osman önce ho-
ligan olmak suçlamasıyla yargılanmış, sonra da ha-
karet davası açılarak üç buçuk yıl hapsi istenmiştir. 
Olayın, Osman’ın yüksek rütbeli polis memurları-
nın yaptığı haksız uygulamalarla ilgili bir köşe ya-
zısı dizisi yayınlamasının ardından gerçekleşmesi 
dikkat çekicidir. Şubat ayında gözaltına alınan Dil-
murad Seyid ise dolandırıcılık iddiasıyla ve 15 yıl 
hapis istemiyle yargılanmaktadır. Dilmurad Seyid 
2005 yılında “Advokat-Press” adlı gazetede ihlalle-
re yönelik ağır eleştiriler içeren bir yazısının yayın-
lanmasından itibaren sürekli baskı görmekteydi. 
İnsan Hakları Topluluğu Ezgulik’in Başkanı Vasila 
İnoyatova da 24 Mart’ta evinin ve ofisinin aranma-
sının ardından hissettikleri baskının çok daha art-
mış olduğunu belirtmiştir.

Güvenlik Politikaları ve 
Mültecilere Yönelik Baskılar
Özbekistan, ulusal güvenlik ve terörle müca-

dele gerekçesiyle Hizbu’t-Tahrir ve Ekremiye ör-
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gütleri üyesi olduğunu iddia ettiği sığınmacıların 
iade edilmesi için komşu ülkelere baskı yapmak-
tadır. Şimdiye kadar zorla geri gönderilen sığın-
macılar hücre hapsine alınmış ve dışarıdan kim-
seyle görüşmelerine izin verilmemiştir. Bu da ce-
zaevlerinde işkence ve kötü muamele ihtimali-
ni artırmaktadır. Ne yazık ki Türkiye de 2008 yı-
lında ülkeye sığınmış olan 15’i çocuk 22 mülteci-
yi zorla sınır dışı ederek İran dağlarına bırakmıştır. 
MAZLUMDER’in de aralarında bulunduğu bir-
çok sivil toplum kuruluşu bu olaya tepki göster-
miştir. Mültecilerin hayatlarından endişe ettikleri-
ni belirten insan hakları savunucuları, bu kişilerin 
ya insan tacirlerinin eline düşeceği ya da İran tara-
fından Özbekistan’a iade edilecekleri yönündeki 
kaygılarını ifade etmişlerdir.

2009 Haziran ve Temmuz aylarında araların-
daki sorunlar sebebiyle savaşın eşiğine gelen Kır-
gızistan ve Özbekistan, İslamcılara karşı ortak bir 
harekât düzenlemiş, operasyonlar sırasında İslam-
cı örgüt mensubu olduğu iddia edilen kişilerin 
yanı sıra birçok asker ve polis de hayatını kaybet-
miştir.

2009 Ekim ayında MAZLUMDER İstanbul 
Şubesi’ne gelen bir grup Özbek mülteci de can 
güvenliklerinin olmadığını ve sadece Kuran Kur-
su çalıştırdıkları için ülkelerinde suçlu durumuna 
düştüklerini bildirmiştir. Mal varlıkları devlet tara-
fından müsadere edilen Özbek Müslümanlar ge-
ride bıraktıkları ailelerine de baskı yapıldığını söy-
lemiştir. 

2009 Özbekistan için ihlallerin önceki yıllarda 
olduğu gibi devam ettiği bir yıl olmuştur. Bu yıl ül-
kede dinî çevrelere ve cemaatlere yönelik baskılar 
başta olmak üzere çocuk işçilerin durumu ile basın 
yayın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalar 
gibi bir dizi ihlal öne çıkmıştır. 
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Pakistan İslam Cumhuriyeti 1947’de Hindis-
tan Yarımadası’nın bölünmesi ile kurulmuştur. Ül-
kenin büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluş-
turmaktadır. Kurulduğu günden bu yana   sivil ve 
askerî yönetimler arasında gidip gelen iktidar ilişki-
leri, ülkeye özgürlüklerin gelişini geciktirmiş ve bir-
çok sorunun bugüne taşınmasına sebep olmuştur. 
Ekonomik sıkıntılar, yolsuzluklar, kötü yönetim, 
mülteciler, asayiş, savaş ve çatışmalar ülkenin son 
yıllardaki sorunlarının başında gelmektedir. Ayrı-
ca Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır sıkın-
tı oluşturan Keşmir sorunu da devam etmektedir.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, 2009 yı-
lında dünyanın en kötü 10 insani krizinin yıllık lis-
tesini yayınlamıştır. Pakistan “şiddet ve sivillerin ih-
mal edilmesi” ile bu listede 9. sıradadır. 

2009 yılında Pakistan, ölümün sıradanlaştı-
ğı bir ülke olmuştur. Yaşanan çatışmalarda 3.021 
kişi hayatını kaybetmiş, böylelikle 2009 en kanlı 
yıl olarak kayıtlara geçmiştir. 

Yaşam Hakkına Yönelik İhlaller 
(Çatışmalar ve Kayıplar) 
Pakistan sokakları neredeyse her gün bir saldı-

rıya şahit olmaktadır. Saldırılara hedef olan yerlerin 
başında devlet binaları ve askerî binalar gelmekte-
dir. Kasım ayında Pakistan’ın kuzeybatısında bulu-
nan Peşaver kentinde, istihbarat binasını hedef alan 
bombalı saldırıda 10 kişi ölürken en az 35 kişi yara-
lanmıştır. 10 Ekim Cumartesi günü Pakistan ordu-
sunun merkez karargâhına saldırı düzenlenmiştir. 
Saldırıda 6 asker hayatını kaybetmiş, 5 asker ağır 
yaralanmıştır. 15 Ekim Perşembe günü, Pencap 
eyaletinin başkenti Lahor’da ve Kohat’da   4 polis 
merkezine saldırı düzenlenmiş, saldırılar sonucun-

da 39 kişi hayatını kaybetmiştir. ABD Dışişleri Ba-
kanı Hillary Clinton’ın 28 Ekim’deki üç günlük Pa-
kistan ziyaretinden yaklaşık 2 saat sonra Peşaver’de 
bir patlama meydana gelmiştir. 105 kişinin hayatı-
nı kaybettiği patlamada aralarında kadın ve çocuk-
ların da bulunduğu 200’e yakın kişi yaralanmıştır.

Bu örnekler sadece ülkenin insan hakları ra-
porunun hazırlandığı 2009 Ekim ve Kasım ayları-
na ait olayları kapsamaktadır. Yıl içerisinde meyda-
na gelen diğer saldırı ve çatışmalarda 3 binden faz-
la kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.

Aralık ayı içerisinde Ravalpindi kentinde bu-
lunan bir camiye cuma namazı sırasında bombalı 
ve silahlı saldırı düzenlenmiştir. Saldırı sonucu 37 
kişi ölmüş, 45 kişi yaralanmıştır. Mart ayı içerisin-
de, Pakistan’ın kuzeybatısında bulunan Camrud 
bölgesinde bir camiye, yine cuma namazı sırasın-
da saldırı düzenlenmiş, 50 kişi hayatını kaybetmiş-
tir. Bu patlamaların mezhep çatışmasına sebep ola-
bilecek camilerde ve bölgelerde olması dikkat çe-
kicidir.

ABD’nin Pakistan’da 
Gerçekleştirdiği Saldırılar 
ABD, Pakistan’ın Afganistan’a sınır olan bölge-

lerinde “insansız uçaklar” ile yaptığı operasyonlara 
devam etmektedir. 24 Haziran 2009 günü Güney 
Veziristan’da bir cenaze töreni sırasında ABD’ye ait 
insansız uçak tarafından gerçekleştirilen füze saldı-
rısında en az 70 kişi hayatını kaybetmiştir. Yerel gü-
venlik güçlerine göre 2008 Ağustos ayı ile   2009 
Mayıs ayı arasında ABD’nin düzenlediği  insansız 
uçak saldırılarında 500 civarında kişi öldürülmüş-
tür. Birleşmiş Milletler, ABD’nin Afganistan - Pa-
kistan sınırında insansız uçak kullanarak çok sa-

Pakistan
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yıda ölüme neden olmasını eleştirmiştir.  BM İn-
san Hakları Konseyi’nin Hukuk Dışı ve Yargısız İn-
fazlar konusundaki özel raportörü Philip Alston, 
CIA’in askerî bir program yürütmekte olduğunu 
ve bu program neticesinde önemli sayıda insanın, 
uluslararası hukuk kurallarına karşı hiçbir sorum-
luluk üstlenilmeden öldürüldüğünü ifade etmiştir.

Lahor’daki bir gösteride Pakistan İslam Cema-
ati Genel Sekreteri Liakat Baloç, ülkedeki saldırı-
ların Amerika tarafından planlandığını, Hindistan 
tarafından da hayata geçirildiğini söylemiştir. İs-
lam Cemaat Lideri Münevver Hasan, Karaçi ken-
tinde cemaat üyelerine yaptığı bir konuşmada, bir 
Müslümanın asla masum insanlara saldırmayaca-
ğını, bu tür terör eylemlerini Amerika’nın  kullan-
dığı “Blackwater”  adlı kiralık asker firmasının dü-
zenlediğini belirtmiştir. Hasan, “Blackwater” firma-
sının aslında bir terör çetesi olduğunu, Amerikan 
yönetiminin de Pakistan’ın bir numaralı düşmanı 
olduğunu  söylemiştir. Nation dergisinde yayımla-
nan rapora göre, “Blackwater” Pakistan’ın kuzeyin-
de Taliban şüphelilerine yönelik suikast ve kaçır-
ma operasyonlarından sorumludur. Gazeteci Je-
remy Scahill tarafından hazırlanan rapora göre ise, 
ABD insansız uçaklarıyla yapılan saldırılarda şirket 
çalışanları da görev almaktadır.

Pakistan Hükümeti tüm bu saldırıların so-
rumlusunun Taliban olduğunu iddia etmektedir. 
Ancak Taliban sözcüsü Azam Tarik, Taliban tara-
fından ilk kez yayınlanan bir video açıklamasında, 
sivilleri hedef almadıklarını belirtmiştir. CIA yetki-
lileri, 2009 Aralık ayına kadar “Blackwater” şirke-
tinin Pakistan’daki varlığını reddetmekteydi. CIA 
sözcüsü George Little, istihbarat servisinin başkanı 
Leon Panetta’nın “Blackwater” çalışanlarının CIA 
insansız uçaklarına Pakistan ve Afganistan’daki giz-
li havaalanlarında bomba yüklemek için imzala-
dıkları bir sözleşmeyi feshettiğini söylemiştir. Bu 
açıklamayla CIA Pakistan’daki “Blackwater” varlı-
ğını ilk kez resmen kabul etmiştir. 

Göçmen Politikaları 
(Mültecilere Yönelik İhlaller) 
Ülkenin birçok yerinde Taliban direnişçileri 

ve Pakistan askerleri arasında çıkan çatışmalar, hal-
kı yaşadığı yerleri terk etmeye zorlamaktadır. Pa-
kistan devletinin Svat’ta başlatmış olduğu operas-
yondan dolayı 500 bin kişi bölgeden ayrılmak zo-
runda kalmıştır. Mingora’dan ise 200 bin kişinin 
kaçtığı bilinmektedir. Birleşmiş Milletler, ülkedeki 
çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin toprağını 
terk etmek zorunda kaldığını ve bu göçler sonucu 
oluşturulan kamplardaki hayat şartlarının çok ağır 
olduğunu açıklamıştır. Pakistan’da yaşadığı bölgeyi 
terk etmek zorunda kalan insan sayısının son 12 ay 
içerisinde 1 milyon 300 bini bulduğu tahmin edil-
mektedir. 

UNICEF yetkilisi Louis Georges Arsenault, 
Pakistan’da yaşanan zorunlu göçlerin 1994’teki 
Ruanda krizinden sonra görülen en büyük göç ol-
duğunu söylemiştir. Arsenault, okulların gidecek 
başka yerleri olmayan insanları barındırmak için 
kullanıldığını, 4.000 kadar okulun mülteci kampı-
na dönüştürüldüğünü belirtmiştir. Pakistan’da yüz-
lerce mülteci kampı bulunmaktadır. Bu kamplar-
da sağlık, gıda ve su sıkıntıları yaşandığı bilinmek-
tedir. UNICEF, Pakistan’ın kamplardaki mülteci-
lere su, elektrik, eğitim ve sağlık hizmetleri sağla-
masını istemektedir. Sadece Jalala isimli bir kamp-
ta 1600 kadar çocuk savaş nedeniyle eğitimlerine 
devam edememektedir. Ülkede 2 milyondan faz-
la Afganistan vatandaşı da mülteci olarak yaşamak-
tadır. Başkent İslamabad’da son günlerde meyda-
na gelen çatışmalardan dolayı Pakistan İçişleri Ba-
kanı Rahman Malik, kaçak yaşayan Afganistan va-
tandaşlarına İslamabad’dan ayrılmaları için 72 saat 
süre vermiştir. Pakistan’da temel insan haklarından 
mahrum yaşayan Afgan mültecilerin yanı sıra 300 
bin civarında da Arakanlı mülteci bulunmaktadır.   
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Svat Sorunu 
Svat Vadisi Pakistan’ın kuzeybatı sınır eyalet-

lerine bitişik olan ve doğal kaynaklar bakımından 
oldukça zengin bir bölgesidir. 1947 yılına kadar 
Hindistan toprakları içinde özerk bir krallık iken, 
Pakistan’ın bağımsızlığını kazanması ile Pakistan’a 
dâhil olmuştur. 1969 yılında da krallık kaldırıl-
mıştır. 1.400.000 civarındaki nüfusun çoğunlu-
ğunu Peştunlar oluşturmaktadır. 11 Eylül sonra-
sı ABD’nin Afganistan’a saldırması ile bölgedeki 
tüm şartlar değişmiştir. Taliban’ın Svat’taki gücü 
bölgeye göçen Afganistanlılardan sonra iyice art-
mış ve Pakistan askerleri ile Taliban direnişçileri 
arasındaki çatışmalar mayıs ayında artmaya baş-
lamıştır. Afganistan’daki ABD ve NATO askerleri-
ne Pakistan üzerinden giden mühimmat ve silah-
lar bu bölgeden geçmektedir. Bundan dolayı ABD 
Afganistan’a saldırdığı günden bu yana bölgede 
“insansız uçaklar” kullanarak operasyon yapmak-
ta ve bu operasyonlarda birçok sivil hayatını kay-
betmektedir.

Pakistan Hükümeti bölgedeki durumu sakin-
leştirmek ve tansiyonu düşürmek amacıyla Tali-
ban ile 16 Şubat 2009 tarihinde masaya oturmuş 
ve bir anlaşma yapmıştır. Anlaşmaya göre, Taliban 
bölgede herhangi bir sorun çıkarmayacak, karşılı-
ğında Pakistan devleti askerlerini o bölgeden çe-
kecek, ayrıca bölgede şeriat sistemine geçilecek-
tir. 13 Nisan 2009 tarihinde Pakistan Millî Meclisi 
tarafından onaylanan kanunu, bir gün sonra Dev-
let Başkanı Asıf Ali Zerdavi de imzalamıştır. Kanun 
anlaşma gereği bölgede şeriat kanunları uygulan-
masını öngörmektedir. Ancak aradan kısa bir süre 
geçtikten sonra Pakistan Hükümeti, Taliban’ın an-
laşmayı bozduğu gerekçesiyle Svat’a tekrar saldır-
mış ve çok şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. Bu çatış-
malar sonucu Svat’ı terk eden insan sayısı 1 milyon 
900 bini geçmiştir.

Svat’ta yaşananların asıl sebebi olarak ABD’nin 
o bölgede Taliban’ı istememesi görülmektedir. 
ABD’nin ve Pakistan’ın çıkarları bu noktada uyuş-

maktadır. Çünkü Pakistan Hükümeti, İslamabat’a 
çok yakın olan Svat’ta var olabilecek bir İslami yö-
netimin Pakistan’a yayılmasından endişe etmekte-
dir.

Veziristan Sorunu 
Veziristan 1945 yılına kadar bağımsız bir 

bölge olarak varlığını sürdürmüştür. Pakistan’ın 
Hindistan’dan ayrılması ile bölge Pakistan toprak-
larına katılmıştır. Fakat bölgede çok köklü aşiretle-
rin bulunması sebebiyle Pakistan devleti iç işlerine 
karışamamıştır. Bu nedenle Pakistan’ın kuruldu-
ğu tarihten itibaren bölgede çeşitli sorunlar yaşan-
maktadır. Pakistan ordusu 2001’den bu yana, böl-
geyi Taliban direnişçilerinden temizlemek için 3 
kere girişimde bulunmuş ancak her seferinde Ta-
liban ile anlaşma yapmak zorunda kalmıştır. En 
son 15 Haziran 2009 tarihinde, Pakistan’ın kuzey-
batı sınırı Bölge Valisi, Güney Veziristan’a yöne-
lik bir operasyon kararı açıklamıştır. 17 Ekim’de 
Veziristan’da  Taliban direnişçilerini  hedef alan ge-
niş çaplı bir operasyon başlatılmıştır. 10 bin civa-
rında olduğu tahmin edilen Taliban direnişçilerine 
karşı bölgeye 28 bin Pakistan askeri gönderilmiş-
tir. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, 
operasyon sonucu 486 Taliban direnişçisi ve 48 
Pakistan askerinin öldüğü ifade edilmiştir. Ordu-
nun bu açıklaması, Taliban kaynakları tarafından 
doğrulanmış değildir. Çatışma alanına basının gir-
mesinin yasak olmasından ötürü söz konusu ha-
ber, tarafsız basın kaynakları tarafından da doğru-
lanmamıştır. Güney Veziristan’da, savaşın başladı-
ğı 2009 Ekim ayından bu yana 200 bin kadar insan 
bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştır.

Pakistan Hapishaneleri ve İşkence 
Svat Vadisi, Güney ve Kuzey Veziristan’da 

başlayan ayaklanmalar ve İslamabad’daki Lal 
Mescidi’nde yaşanan katliam sonrasında, Pakistan 
Güvenlik Güçleri aralarında Türklerin de bulun-
duğu çok sayıda yabancıyı gözaltına almıştır. Çı-
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kan olaylarda işkence, kötü muamele ve yargısız 
infaz iddiaları ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Ülke-
nin içine girdiği siyasi bunalım ve bölgede yükse-
len kaos önemli ölçüde mağduriyetlerin yaşanma-
sına sebep olmuştur. 

    11 Eylül sonrası birçok yabancı ve Pakis-
tan vatandaşı, terör şüphelisi olduğu gerekçesiy-
le Amerikan güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. 
2009 yılı içerisinde Pakistan’daki yerli ve yaban-
cı tutsakların sayısı artmıştır. MAZLUMDER İs-
tanbul Şubesi, Türkiye’nin çeşitli illerinde ikamet 
eden çok sayıda aileden, Pakistan’a giden yakınla-
rından haber alınamadığına ilişkin başvuru almış-
tır. Mağdur yakınları tarafından Mayıs 2009’dan 
itibaren yapılan başvurular 45’e ulaşmıştır.

Pakistan Askerî İstihbarat Birimi ISI tarafın-
dan yakalanarak Pakistan hapishanelerinde aylar-
ca tutulanlar arasında Türkler de vardır. Bu kişiler-
den bazıları ile Türkiye’ye döndükten sonra yaptı-
ğımız görüşmelerin tamamında, yakalanma usul-
lerinin aynı olduğu görülmüştür. Bir kısmı ünifor-
malı, bir kısmı üniformasız kişilerce, hiçbir açıkla-
ma yapılmadan ve gerekçe gösterilmeden yakalan-
dıklarını ifade eden şahıslar, yakalanır yakalanmaz 
kelepçelendiklerini ve karakola götürülerek sorgu-
landıklarını, sorgu esnasında kötü muameleye tabi 
tutulduklarını ifade etmişlerdir. Muhtelif zaman ve 
mekânlarda yakalanarak eşyalarına ve paralarına 
el konulan şahısların karakollarda yapılan sorgu-
dan sonra Quetta isimli şehirde bir cezaevine gö-
türüldükleri, orada bir süre tutulduktan sonra da 
İslamabat yakınlarında bir cezaevine nakledildik-
leri belirtilmiştir. Quetta’daki cezaevi şartlarının 
çok kötü olduğunu ifade eden mağdurlar, ikişer 
üçer kişilik hücrelere yerleştirildiklerini, bu hücre-
lerde beton üzerinde yatmak zorunda bırakıldık-
larını ifade etmişlerdir. 24 saat elektrikle aydınlatı-
lan hücrelerden ancak tuvalet ve banyo ihtiyaçla-
rını gidermek için dışarı çıkabildiklerini söyleyen 
mağdurlar, görevlilerin keyfî davrandığını, kimi za-
man tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen tutsakla-

ra izin verilmediği için hücre içinde ihtiyaç gider-
mek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Hücre-
den çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle hücre 
içinde ihtiyacını gideren şahısların da daha sonra 
görevlilerce darp edildikleri belirtilmiştir.

  Mağdurlar, hapishanede yoğun bir kan koku-
su olduğunu, sürekli olarak silah mekanizması ses-
lerinin ve işkence gören mahkûmların bağrışmala-
rının işitildiğini, sorgulamaların da böyle ortamlar-
da yapıldığını belirtmiştir. Mağdurlardan bazıları 
da sorgulamaların CIA tarafında yapıldığını beyan 
ederek bulundukları yerin Pakistan’ın resmî hapis-
hanelerinden olmadığını, gizli hapishanelerde tu-
tulduklarını düşündüklerini bildirmişlerdir. Aynı 
hücrede kaldıkları diğer tutsakların yaşadıkları-
nı da aktaran mağdurlar, ailece yakalanan kişilerin 
sorguları esnasında erkekleri konuşturabilmek için 
ailenin kadınlarına tecavüz edildiğini ifade etmiş-
lerdir. Ayrıca cezaevinin temizliğinin yapılmadığı-
nı, her gün aynı yemeklerin verildiğini, yiyecekle-
rin doyurucu hatta yenilebilir olmadığını, böcek-
lerle bir arada yaşamak zorunda bırakıldıklarını an-
latmışlardır. 

   Görüştüğümüz şahısların ifadelerine göre, 
önce Quetta Cezaevi’nde tutulan mağdurlar, bir 
süre sonra İslamabad’da olduğunu tahmin ettikleri 
başka bir cezaevine götürülmüştür. Mağdurlardan 
bir grup ise karakolda sorgulandıktan sonra, baş-
larına çuval geçirilmiş, ayakları zincire vurulmuş 
ve elleri kelepçelenmiş bir şekilde başka bir gruba 
teslim edilmiştir. Bu değişim esnasında ellerinde-
ki kelepçelerin çıkarılarak başka kelepçeler takıl-
mış, aynı şekilde başlarındaki çuvallar da değiştiril-
miştir. Saatlerce bu şekilde taşınan tutsaklar çuval, 
zincir ve kelepçelerin bundan sonra hayatlarının 
bir parçası hâline geldiğini ifade etmişlerdir. Tut-
saklar Quetta Cezaevi’nde olduğu gibi İslamabat 
Cezaevi’nde de 24 saat aydınlatılan hücrelerde tu-
tulmuştur. İhtiyaç gidermek üzere hücre dışına çı-
karılırken maskeli gardiyanlar tarafından başlarına 
çuval geçirilerek elleri kelepçelenmiştir. Hücre ile 
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tuvalet arasındaki mesafe 3 adım olmasına rağmen 
mağdurlar her tuvalete gidişlerinde aynı muame-
leye tabi tutulmuştur. Quetta Hapishanesi’nde ol-
duğu gibi İslamabat Cezaevi’nde de fiziki şartların 
ve yemeklerin sağlıksız olması, içme suyunun ol-
maması, lavabo musluklarından akan suların içil-
mesi sonucu birçok tutsak kalıcı sağlık problemle-
ri yaşamıştır. 

Mağdurlar hapishanelerde fiziki şartların 
olumsuzluğunun yanı sıra kötü muameleye de 
maruz kalmıştır. Bu nedenle tutsaklarının tümü 
psikolojik olarak da ciddi anlamda yara almıştır. 
Bu durumun ailelerine de yansıdığını ifade eden 
mağdurlar, Pakistan’da yaşadıklarının hem kendi-
leri hem de aileleri bakımından çok yıpratıcı oldu-
ğunu, hapishanede geçen zamanın unutmak iste-
dikleri ancak hiç unutamayacakları bir süreç oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Türkiyeli tutsaklar Pakistan’a 
vizesiz giriş yapma, vize veya pasaport süreleri-
nin bitmesi yahut pasaportlarını kaybetmiş ol-
maları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır. Başka-
ca bir suç isnadı olmaksızın, insan onuruna yakış-
mayacak şekilde kötü muamele ve işkenceye tabi 
tutulmuş, paraları ve eşyaları gasp edilmiştir. İsmi 
MAZLUMDER’de mahfuz bu şahısların maruz 
bırakıldıkları durumun, ne ceza hukuku temel il-
keleriyle ve uluslararası sözleşmelerle korunan te-
mel insan hak ve hürriyetleri ile ne de insan onur 
ve haysiyetiyle bağdaşmadığı açıktır. Söz konusu 
şahısların geride bıraktıkları ailelerinin çaresizlikle-
rine ve endişelerine şahit olan MAZLUMDER’in, 
Türkiye ve Pakistan makamları ile teması netice-
sinde aldığı cevaplar,  mağdurların iddialarını doğ-
rular niteliktedir. 

   Pakistan Hükümeti sadece diğer ülke vatan-
daşlarına değil kendi vatandaşlarına da aynı şe-
kilde muamele etmektedir. Pakistan’da bulunan 
IB ve ISI istihbarat örgütlerince tutuklanarak giz-
li veya açık cezaevlerine konulmuş insanların du-
rumu insan hakları örgütlerince sıkça eleştiril-
mektedir. Cezaevlerinde bulunan insan sayısı ke-

sin olarak bilinmemekle beraber gayriresmî ra-
kamlar 100.000’den fazla insanın siyasi gerekçe-
lerle hapsedildiğini bildirmektedir. Tutsakların sa-
vunma hakkı tanınmaksızın, herhangi bir yargıla-
maya dahi tabi tutulmaksızın Guantanamo benze-
ri yerlerde hapsedilerek sistemli bir şekilde işkence 
gördüklerinden endişe edilmektedir. Pakistan ma-
kamları bu endişeleri ve şüpheleri gidermek için 
bir an önce çözümler üretmelidir. 

2009 Yılı İçerisinde 
Yaşanan Diğer Olaylar 
Gazetecilerin haklarının korunması için mü-

cadele eden bağımsız bir grup olan CPJ’nin yayın-
ladığı rapora göre, 2009 yılında Pakistan’da 4 gaze-
teci öldürülmüştür. Dünya genelinde ise öldürü-
len gazeteci sayısı 68’dir. 120 ülkede 18 binden faz-
la yayını temsil eden Dünya Gazeteler ve Yayıncı-
lar Birliği’nin (WAN-IFRA) basın özgürlüğü ihlal-
leri yüzünden kınadığı ülkeler arasında Pakistan da 
bulunmaktadır. 

Pakistan’da 2007 yılında yapılan genel seçim-
lere iki hafta kala silahlı ve bombalı bir saldırı so-
nucunda öldürülen Pakistan eski Başbakan Bena-
zir Butto’nun suikastını aydınlatma çabaları devam 
etmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Ban Ki-moon geçtiğimiz yıl Pakistan’a yaptığı zi-
yaret sırasında eski Başbakan Benazir Butto’ya dü-
zenlenen suikastı soruşturmak üzere özel bir araş-
tırma komisyonu kuracaklarını açıklamıştır. Birleş-
miş Milletler’de kurulacak araştırma komisyonu, 
Butto suikastını organize ve finanse edenleri araş-
tıracaktır. 

   Sonuç olarak, Pakistan 2009 yılında in-
san hakları açısından dünyadaki durumu en 
kötü ülkelerden biri olmuştur. 11 Eylül sonrasın-
da Amerikan yanlısı bir iç ve dış politika uygula-
yan Pakistan’da içerideki sorunlar bir türlü çözü-
lememektedir. MAZLUMDER, Pakistan’ın yaşa-
dığı başlıca insani sorunların temelinde Pakistan 
Hükümeti’nin uygulamalarının yanı sıra Ameri-
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kan politikalarının da etkili olduğunu düşünmek-
tedir. ABD’nin “Blackwater” gibi örgütler üzerin-
den yürüttüğü operasyonlar, ülkeyi her geçen gün 
daha da karanlık mecralara sürüklemektedir.
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Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev’in 
Vladimir Putin dönemine göre özgürlüklerin önü-
nü açacak daha liberal bir politika güdeceği söyle-
mine rağmen, ülkede insan hakları alanında bir 
ilerleme olmamıştır. Rusya ve Çeçenistan’daki in-
san hakları savunucularına ve gazetecilere yöne-
lik faili meçhul cinayetler, kaçırmalar, ifade özgür-
lüğüne yönelik baskılar 2009 yılında da artarak 
devam etmiştir. Rusya ve Çeçenistan’da yaşanan 
her cinayet gözleri Rus gizli servisine ve Kadirov 
yönetimine çevirmektedir. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nde (AİHM) görülen 100’ün üzerin-
de davada AİHM Rusya’yı Çeçenistan’da yaşanan 
ağır insan hakkı ihlallerinden dolayı mahkûm et-
miştir. AİHM, Şubat 2005’te görülen ilk davadan 
bu yana Çeçenistan’da 200’den fazla kişinin öldü-
rülmesinden Rusya’yı sorumlu tutmuştur.

2009 Nisan’ında Rusya, Çeçenistan’da 10 yıl-
dır yürüttüğü askerî operasyonu sona erdirdiğini 
açıklamıştır. “Terörle Mücadele Komitesi”nin böl-
gede durumun daha da normalleşebilmesi, eko-
nomik ve toplumsal altyapının gelişebilmesi için 
bu kararı aldığı belirtilmiştir. Fakat Çeçenistan’daki 
birliklere ne olacağına ya da mevcut güvenlik kısıt-
lamalarının geleceğine ilişkin sorulara açıklık geti-
rilmemiştir. Rusya’nın aldığı kararla Çeçenistan, ar-
tık iç güvenlikten sorumlu Federal Güvenlik Servi-
si FSB’nin sorumluluğunda olmayacaktır. FSB şim-
diye kadar Çeçenistan’da yürüttüğü terörle müca-
dele operasyonları çerçevesinde, sokağa çıkma ya-
sağı ilan edebiliyor, cadde ve sokaklarda kontroller 
yapabiliyor, ev ve iş yerlerinde arama yapabiliyor-
du. Bu kararla birlikte Çeçenistan’da görev yapan 
20 bin Rus askeri çekilmeye başlayacaktır. Ancak 
İçişleri Bakanlığı’na bağlı özel harekât timlerinin 

Çeçenistan’da kalmaya devam etmesi başlı başlı-
na bir problemdir. Ekonomik nedenlerden dolayı 
bu kararı alan Rusya’nın, Çeçenistan’ın istikrara ka-
vuştuğuna dair iddiaları maalesef gerçekleri yansıt-
mamaktadır. Kadirov’un yönettiği Çeçenistan’da 
muhaliflere yönelik baskılar artarak devam etmek-
te ve muhalif sesler susturulmaktadır.

2009 Rusya İnsan Hakları Raporu Natalya 
Estemirowa, Andrey Kulagin, Stanislav Markelov, 
Anastasia Baburova ve Albert Pchelintsev gibi fai-
li meçhul cinayetler, AİHM davaları, ırkçılık ve ha-
pishaneler başlıkları altında incelenmiştir. Stalin 
döneminden bu yana Rusya’da faili meçhul cina-
yetlerin bu kadar rahat işlendiği bir dönem olma-
mıştır. Çeçen mülteci Umar İsrailov’un 13 Ocak 
tarihinde Viyana’da sokak ortasında öldürülme-
siyle Kadirov’un infaz listesi iddiası tekrar günde-
me gelmiştir. Rusya içinde ve dışında Rus ve Çe-
çen muhaliflerin cinayetlere kurban gitmesi, liste 
söylentilerini doğrulayacak niteliktedir. Rusya’da 
artan cinayetler sonrasında, Devlet Başkanı Med-
vedev “üzgün olduğu” yönünde açıklama yapmak 
dışında bir girişimde bulunmamıştır. 

Faili Meçhul Cinayetler
Stanislav Markelov ve Gazeteci Anasta-

sia Baburova
İnsan hakları savunucusu ve avukat Stanislav 

Markelov ve gazeteci Anastasia Baburova 19 Ocak 
tarihinde Moskova’da sokak ortasında enselerin-
den vurularak öldürülmüştür. Markelov, Rusya’da 
kanunsuzluklara karşı mücadeleyi, şiddet mağdur-
larını ve insan haklarını temsil etmekteydi. Özellik-
le Çeçenistan’da yaşanan kirli savaşın mağdurlarıy-
la ilgileniyordu. 2000’de Rus Albay Yuri Budanov 

Rusya
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tarafından tecavüz edilerek öldürülen 18 yaşın-
daki Çeçen kızı Kungayeva’nın ailesinin avukatıy-
dı. Rus Albay Yuri Budanov 2000’de cinayet suç-
lamasıyla tutuklanmış ve 10 yıl hapis cezası almış-
tı. Çeçenistan’daki savaş suçları ile ilgili olarak hap-
se atılan en yüksek rütbeli Rus askeri olan Buda-
nov geçtiğimiz aylarda serbest bırakılmıştır. Mar-
kelov ile birlikte öldürülen gazeteci Anastasia Ba-
burova ise, Rusya’da giderek büyüyen ırkçılık ile 
aşırı milliyetçilik üzerine yazdığı haberlerle tanını-
yordu. Markelov ve Baburova cinayetleri hâlen ay-
dınlatılamamıştır.

Andrey Kulagin
Estemirowa cinayetinden bir hafta sonra, Ma-

yıs 2009’dan beri kayıp olan Andrey Kulagin’in 
cesedi Rusya’nın kuzeyindeki Karelya Özerk 
Cumhuriyeti’nde bulunmuştur. Kulagin “Adalet” 
adlı bir insan hakları örgütünün Karelya’daki bölge 
yöneticiliğini yürütmekteydi. Kulagin cinayeti ay-
dınlatılmamıştır.

Albert Pchelintsev 
Bir başka Rus insan hakları savunucusu Albert 

Pchelintsev yine bir saldırıyla susturulmaya çalı-
şılmıştır. Yolsuzluklara karşı mücadele veren Al-
bert Pchelintsev, Moskova banliyösü Khimki’de, 
evinin önünde, kimliği bilinmeyen kişiler tarafın-
dan silahlı saldırıya uğramıştır. 38 yaşındaki Albert 
Pchelintsev, yüzünün alt bölgesinden ve çenesin-
den ciddi şekilde yaralanmıştır. Yolsuzluklara karşı 
bölgesel bir hareketin başkanı olan Pchelintsev, ça-
lışmalarına bir son vermezse bir daha hiç konuşa-
mayacağı yönünde tehdit edilmiştir.

AİHM Davaları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 

Çeçenistan’da 2001 - 2003 yılları arasında “kayıp 
kişiler” ve “işkence” şikâyetiyle açılan davalarda 
Rusya’yı ağır tazminatlara mahkûm etmiştir.

 8 Haziran 2002 gecesi Martan - Rus askerî 
birliği tarafından Urus kasabasındaki evlerinden 
kaçırılan Müslüman Nenkayev ve kardeşi İsa’dan 

bir daha haber alınamamıştır. 6 Temmuz 2002 ta-
rihinde Lecha Basayev ve Lema Dikayev, Mar-
tan köyünde Rus askeri birliği tarafından gözaltı-
na alınmış ve kötü muamele görmüştür. O tarihten 
bu yana bu iki kişiden haber alınamamıştır. Müslü-
man Nenkayev, Lecha Basayev ve Lema Dikayev 
davalarında AİHM yaşam hakkının ihlali, yaşa dışı 
gözaltı ve gözaltında kötü muamele maddelerin-
den Rusya’yı mahkûm etmiş, mağdurların yakınla-
rına maddi ve manevi zarar için 124.650 avro taz-
minat ödenmesine karar vermiştir.

Irkçılık
Özellikle ekonomik krizin etkisiyle Rusya’da 

yaşanan ırkçı saldırıların sayısında artış görülmüş-
tür. Eylül ayında Moskova’da bir markette Özbe-
kistanlı Chudoikul Tschorijew dazlaklar tarafın-
dan öldüresiye dövülmüştür. Dazlaklar, bir ay-
dır iş aramakta olan 42 yaşındaki Özbek vatanda-
şa: “Rusya Ruslarındır.” ve “Moskova Moskovalı-
larındır.” şeklinde slogan atarak saldırmıştır. Mos-
kova İnsan Hakları Bürosu’nun verdiği bilgilere 
göre, geçtiğimiz yıl Rusya’da 122 kişi ırkçı saldırı-
lara hedef olmuştur. Saldırılara hedef olan kişiler 
genel olarak Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, 
Kırgızistan ve Orta Asya kökenlidir. Rusya İçişle-
ri Bakanlığı’nın verilerine göre, Rusya’daki ırkçı şid-
det küresel ekonomik krizden bu yana açık bir şe-
kilde artış göstermiş ve ırkçı saldırılara karışanların 
sayısı yaklaşık 20.000’e çıkmıştır.

Rusya’da yaşayan yabancılar, maruz kaldıkları 
ırkçı şiddetin yanı sıra iş hayatında da haksızlıklara 
uğramaktadır. Rus işverenleri, göçmenlerle iş söz-
leşmesi yapmaktan kaçınmakta, göçmenlerin pa-
saportlarına el koymakta, göçmen çalışanlara az ve 
gecikmeli ödeme yapmaktadır.

Hapishaneler
Rusya hapishanelerinde mahkûmlar insan-

lık dışı muamele görmektedir. Kasım ayında 
Rusy Izhevsk adlı İnsan Hakları Örgütü tarafın-
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dan, Rusya’daki hapishanelerde yapılan işkencele-
rin görüntüleri basına dağıtılmıştır. Görüntülerde 
mahkûmlar maskeli gardiyanlar tarafından bilinç-
siz hâle getirilinceye kadar dövülmektedir. Örgü-
tün sözcüsü Larissa Fefilova, Rus hükümetinden 
hapishane koşullarının bir an evvel değiştirilmesi-
ni talep etmiştir.

El Cezire’ye konuşan Zhenya Yovorsky adlı 
mahkûm, işkence görüntülerini doğrularken 
mahkûmların bilinçlerini kaybedene kadar dövül-
düğünü de onaylamıştır.
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Güney Asya’da Hindistan’ın güneyinde yer 
alan bir ada ülkesidir. Eski adı Serendib ve Cey-
lon (Seylan) olarak bilinir. Başkenti Kolombo olan 
ülke yaklaşık 21 milyon nüfusa sahiptir.

1948 yılında Seylan Adası, İngiltere’den ba-
ğımsızlığını kazandı. 1956’da hükümet, çoğunlu-
ğun kullandığı “Singala” dilini resmî dil olarak ka-
bul etti. Ancak Tamiller bu durumu kabullenme-
yince ülkede çeşitli çatışmalar yaşandı. Çatışmalar-
da binlerce kişi öldü, pek çok Tamil de evini terk 
etmek zorunda kaldı. Bu olaylar Tamillerle Singa-
lalar arasındaki şiddetin başlangıcı oldu. Böylece 
Tamil Kaplanları, bölgenin bağımsızlığı için hükü-
mete karşı mücadeleye başladı. Bu mücadele dün-
yada en uzun süren silahlı çatışmalardan biri olan 
Sri Lanka İç Savaşı’na dönüştü. 

Tamil Kaplanları ile hükümet arasında on yıl-
larca süren bu iç savaş, Sri Lanka Hükümeti’nin 
hız kazanan operasyonlarının ardından Mayıs 
2009’da sona erdi. Birleşmiş Milletler bu yılbaşın-
dan beri süren çatışmalarda 7.000 sivilin öldürül-
düğünü açıkladı. Operasyonların başlamasının ar-
dından 100 bin kişi de yaşadıkları yerleri terk et-
mek zorunda kaldı. 

Adadaki çatışmalar son yıllarda bütün şidde-
tiyle devam ediyordu. Ülkede yaşanan şiddet olay-
larından, savaşan taraflardan ziyade arada kalmış 
siviller etkilendi. Adanın 4 kilometrelik sahil şe-
ridinde sıkışan Tamil gerillalarıyla iç içe yaşama-
ya zorlanan 50 bin kadar sivil, bir yandan Tamil’in 
bölgeden ayrılmalarına engel olan tehditlerine bo-
yun eğmek zorunda kalmış, diğer yandan da ordu 
saldırılarında hedef hâline gelmişti.

Mülteci sorunu
Birleşmiş Milletler, Sri Lanka ordusunun Ta-

mil Kaplanları’na yönelik operasyonları sırasında 
300 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kal-
dığını tahmin etmektedir. Yalnızca Menik Farm 
kampında 220 bin kişinin bulunduğu bildirilmek-
tedir. BM, Sri Lanka yönetiminden, ülkenin kuzey 
kesimindeki mültecilere yardım etmeye çalışan 
kuruluşların bölgedeki çalışmalarına sınırlama ge-
tirilmemesini istemiştir. BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-moon 2009 yılı için bölgede 300 bini aşkın ki-
şinin acil gıda, su ve temizlik hizmetlerine ihtiyaç 
duyduğunu belirtmiştir. Ayrıca evlerinden kaç-
mak zorunda kalan sivillerin geri dönüşünü müm-
kün olduğunca hızlandırmak için çalışmalar yapıl-
ması çağrısında bulunmuştur. 

Tamilli lider Anandasangaree, hamile kadın-
ların ve yeni doğmuş bebeklerin aşırı sıcak nede-
niyle zor durumda kaldıklarını da vurgulamıştır. 
Tamil Kaplanları’nın bulunduğu bölgelerden ka-
çanların yaşamlarını tehlikeye attıklarını anımsa-
tan Anandasangaree:“Eger hükümet, bunların Ta-
mil Kaplanları’na mensup olduğunu düşünüyorsa, 
o zaman o bölgedeki iki eyaletin tamamının zanlı 
olması gerekir. Böyle bir durumda da hükümetin 
sorunu çözmesi imkânsızdır.” dedi. 

Birleşmiş Milletler 2009 Eylül ayında, Sri Lan-
ka Hükümeti’nin 300 bin kişiyi tuttuğu ana mülte-
ci kampına devamlı olarak destek sağlayamayaca-
ğını bildirmiştir. Kampta 2009 Mayıs ayındaki ça-
tışmalardan aylar önce kaçan Tamil azınlıklar bu-
lunmaktadır. Sri Lankalı yetkililer, burada kalanla-
rın Tamil Kaplanları örgütüyle bağlantıları olup ol-
madığının araştırılması gerektiğini söylemişlerdir. 
Sri Lanka’daki BM misyonunun başında bulunan 

Sri Lanka
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Neil Buhne ise kamptaki araştırma sürecinin çok 
uzun sürmesini eleştirmiş ve Sri Lankalı yetkilile-
re sivillerin en kısa sürede bırakılmaları gerektiği-
ni belirtmiştir.

Sri Lanka hükümet yetkilileri 1 Aralık 2009 
tarihli açıklamalarında, Tamil Kaplanları örgütü-
ne karşı yürütülen askerî harekât sırasında kamp-
lara yerleştirilen ve aylardır burada zorla tutulan on 
binlerce Tamil’in serbest bırakıldığını açıklamıştır. 

BM insani yardımlar sorumlusu John Hol-
mes, evlerine dönenlerin barınak konusunda cid-
di sorunlar yaşadığını ve bölgede yaşamın normale 
dönmesinin yıllar alabileceğini söylemiştir.

MAZLUMDER bölgede çatışmaların son 
bulmasıyla beraber ortaya çıkan büyük çaplı insani 
sorunla ilgili olarak, başta Sri Lanka Hükümeti’ni 
ve tüm uluslararası mercileri savaş sonrası bölgede 
ortaya çıkan mülteci sorunuyla ve diğer insani so-
runlarla mücadele etmeye çağırmaktadır. Savaş sü-
recinde olduğu gibi savaş sonrasında da sivillerin 
mağdur olduğunu, uluslararası arenada siyasi ola-
rak algılanan sorunun önemli bir insani yönü bu-
lunduğunu da bir kez daha hatırlatmaktadır.
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Genel Değerlendirme ve 
Tarihî Süreç
MAZLUMDER, Şubat 2010’da Suriye ile il-

gili kapsamlı bir raporu kamuoyuyla paylaşmıştır. 
Suriye’de İhvan-ı Müslimin üyelerine hâlen uygu-
lanmakta olan baskılar, Kürtlere yönelik kimlik ay-
rımcılığı, yasal mevzuatın hâlen olağanüstü hâl yö-
netimine göre uygulanıyor olması gibi temel insan 
hakları sorunları bulunmaktadır.

Suriye, bağımsız bir cumhuriyet olduğu ilk 
günden beri sürekli olarak askerî darbelerin tahak-
kümü altında kalmıştır. İktidar mücadeleleri sonu-
cunda ortaya çıkan yönetimler, iktidarlarını koru-
mak için sürekli olarak baskı politikaları uygulamış 
ve bu politikalar devletin bütün kurumlarında et-
kisini göstermiştir. Yaklaşık 50 yıldır tek parti ikti-
darının hüküm sürdüğü Suriye, özgürlükçü bir si-
yasi yapıdan çok uzaktır. Bunun en büyük sebebi, 
iktidarı elinde bulunduran zümrenin mevcut ik-
tidar ve ideolojiye muhalif hiçbir harekete ve dü-
şünceye izin vermemesi, başta yargı sistemi olmak 
üzere devletin bütün imkân ve kurumlarını oluşa-
bilecek her türlü muhalefeti yok etmek için kul-
lanmasıdır. Bu doğrultuda oluşturulan ucu açık ve 
adaletten uzak kanunlarla baskı, yıldırma ve yok 
etmenin hukuki zemini oluşturulmuştur. Böylece 
muhalifler tutuklama, işkence, infaz, suikast, sür-
gün, yurt dışı yasağı, sürekli takibat gibi ağır yaptı-
rımlara maruz kalmaktadır.

Günümüze kadar gelen süreçte iktidardaki yö-
netimler birçok yasağa imza atmıştır. 1949 yılında 
bütün vakıf faaliyetlerinin yasaklanması, 1952’de 
bütün siyasi partilerin yasaklanması, 1963’te Baas 
Partisi’nin iktidara gelmesiyle etnik ve mezhebi ay-
rımcılığa gidilmesi, yalnızca iktidara yakın azınlık-

ların desteklenmeye başlanması, buna karşılık di-
ğer grupların tasfiye edilmesi yahut yaptırımlara 
maruz bırakılması ülkedeki yasaklara ve haksız uy-
gulamalara örnek verilebilir.

23 Kasım 1970’te yaptığı darbeyle yöneti-
mi ele alan Hafız Esad iktidarındaki en büyük güç 
kaynağı, Silahlı Kuvvetler ve Gizli Polis Teşkilatı 
olmuştur. Bu baskı unsurları, özellikle rejime karşı 
muhalif İslami ve laik hareketlere karşı acımasızca 
kullanılmıştır. Çoğunluğunu Sünni Arapların oluş-
turduğu şehirlerde Silahlı Kuvvetler, Müslüman 
Kardeşler Örgütü’ne karşı harekât düzenlemiştir. 
Bu şehirlerde yaşayan Suriyeli silahsız halk da aynı 
şiddet dalgasından etkilenmiş, binlerce insanın ha-
yatını kaybettiği katliamlar gerçekleştirilmiştir.

2000 yılında Hafız Esad’ın ölümünden sonra 
yerine oğlu Beşşar Esad geçmiştir. Beşşar Esad gö-
revi devraldıktan sonra, ülkedeki insani durumu 
iyileştirileceği vaadinde bulunmuştur.  Ancak ön-
ceki dönemlere göre daha olumlu bir hava oluşsa 
da baskı ve kısıtlamalar devam etmiştir.

Kanunlar ve Mahkemeler
Suriye’nin yürürlükteki kanunları, hak ihlalle-

rine yasal bir zemin oluşturmaktadır. 1960’lı yıllar-
dan beri yürürlükte olan “devleti koruma” ve “gü-
venlik” yasaları, birçok temel hak ve özgürlüğü kı-
sıtlayan bu kanunların başında gelmektedir. Hâlen 
yürürlükte olan ve insan haklarına aykırı, çeşitli 
baskı unsurları içeren kanunlar şunlardır:

• Güvenlik Yasası (22 Aralık 1962)
• Devrim Koruma Yasası (17 Ocak 1965)
• Devlet Güvenliğini Sağlama Yasası (14 Ocak 

1969)

Suriye
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• Askerî Mahkemeleri Düzenleyen Yasa (17 
Ağustos 1967)

• Devlet Güvenlik Mahkemelerini Düzenleyen 
Yasa (28 Mart 1968)

• 13 Mart 1973’te kabul edilen Suriye Anayasası
• 49 Sayılı Kanun (7 Ağustos 1980)
• Devlet kurumlarında çalışmayı düzenleyen 39 

Sayılı Kanun (15 Ağustos 1981) (Law for practi-
cing the Legal Profession NO:39)

Hâlen yürürlükte olan bu kanunlar, Suriye’de 
özellikle siyasi suçluların yargılandığı yüksek gü-
venlik mahkemelerine çok büyük yetkiler vermek-
tedir. Dolayısıyla meydana gelen hak ihlalleri her 
ne kadar “ihlal” de olsa Suriye açısından “kanuni- 
hukuki” meşruiyete sahiptir.

Örnek olarak 1980 yılında kabul edilen “49. 
Yasa” Müslüman Kardeşler Hareketi’ne üye olma-
yı büyük bir suç olarak kabul etmekte ve bu kişile-
ri idamla yargılamaktadır. Yasa gereği hâlen idam-
la yargılanan birçok hareket mensubu idam cezası 
yerine müebbet, ağırlaştırılmış hapis ve çalışma ya-
sağı gibi yaptırımlarla cezalandırılmaktadır. 

Haksız Gözaltı ve Keyfî 
Tutuklamalar
Suriye’de hâlen en sık görülen insan hakları ih-

lali, haksız gözaltı ve keyfî tutuklamalardır. Rejime 
muhalif olan yahut muhalif olma şüphesi taşıyan 
herkes her an gözaltına alınma ve tutuklanma teh-
likesiyle karşı karşıyadır. Bu gözaltı ve tutuklama-
lardan çoğu zaman haberdar olunamamakta, çok 
az bir kısmı medyaya yansımakta veya insan hak-
ları örgütlerine ulaşmaktadır. Özellikle “İslami ha-
reketlere” mensup olduğu iddia edilen kişiler gece 
yarısı gizlice gözaltına alınmakta, aileleri ise korku 
ve baskıdan dolayı yaşananlardan kamuoyunu ha-
berdar edememektedir.

İstihbarat ve güvenlik güçlerine sivil muhbir-
ler yoluyla asılsız bilgiler ulaştırılmakta, bilgilerin 
doğruluğu teyit edilmeden gözaltılar gerçekleşti-

rilmektedir. 1963’ten beri yürürlükte olan “güven-
lik yasası” istihbarat ve güvenlik güçlerinin keyfî 
her türlü tutumuna meşruiyet zemini oluşturmak-
ta, “devlete karşı – muhtemel - tehditleri ortaya çı-
kartmak ve yok etmek” ifadesi bütün bu hukuksuz 
davranışların temel dayanağı olabilmektedir.

 Haksız gözaltı ve keyfî tutuklamaya örnek ola-
cak şekilde derneğimize yapılan bir başvuru şu şe-
kildedir: Muhammed Ömer Hayyan Errezzuk’un 
babası, Suriye’deki Hama olaylarında ülkeyi terk 
ederek Irak’a iltica etmiştir. 1985 yılında Bağdat’ta 
doğan ve ülkesini hiç görememiş olan Suriye va-
tandaşı Muhammed Ömer Hayyan Errezzuk, bil-
gisayar mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisidir. Ül-
kesine dönmek istediğini, dönmesi için herhan-
gi bir yasal engel olup olmadığını Suriye Elçiliği’ne 
sorar, Elçilik kendisine dönmesine herhangi bir 
engel olmadığına dair resmî bir yazı verir. Aldı-
ğı bu resmî yazıyla 17 Kasım 2005’te ülkesine gi-
ren Errezzuk tutuklanarak cezaevine konur ve yar-
gılama süreci başlar. 1985 doğumlu olan ve ülke-
sine ilk defa gelmiş olan Errezzuk İhvan-ı Müsli-
min üyesi olmakla suçlanmaktadır. Suçlamaları ka-
bul etmeyen Errezzuk herhangi bir örgüte üye ol-
madığını söylemesine rağmen, 13 Aralık 2009’da 
mahkeme Errezzuk’un İhvan-ı Müslimin üyesi ol-
duğuna hükmederek 49. Madde gereği idam ceza-
sı verir. Hâlen idam cezası uygulanmadığı için ce-
zası 12 yıl hapis şeklinde hafifletilir. Errezzuk’un 
annesi Suriye’de yaşamakta, babası ve iki karde-
şi ise 1982’den beri ülkeye dönememektedir. 
MAZLUMDER’e yapılan başvuruda Errezzuk’un 
babası: “Ne olur bizi bir araya getirin.” demiştir.

İşkence
MAZLUMDER’in bugüne kadar yaptığı göz-

lemlerde ve konuyu takip eden insan hakları ör-
gütlerinin raporlarında geçtiği şekilde, işkence 
Suriye’de devlet tarafından uygulanan sistemli bir 
yöntemdir. Tutuklunun hangi suçtan mahkûm ol-
duğu, işkencenin ağırlığını ve süresini belirlemek-
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tedir. Özellikle siyasi tutuklular (İslami hareket-
lere mensup olduğu iddia edilenler, Kürtler vb.) 
en ağır işkencelere maruz kalmaktadır. Bunun-
la birlikte adi suçlardan (hırsızlık gibi) tutuklanan 
mahkûmlar da orantısız güç kullanımına ve işken-
celere maruz kalabilmektedir. İşkencenin bu kadar 
yaygın ve meşru olmasının en büyük sebebi, Suri-
ye rejiminin işkenceyi bir suç olarak görmemesi ve 
işkenceyi önlemeye yönelik antlaşmayı onaylama-
masıdır.

Uluslararası Af Örgütü ve Suriye İnsan Hak-
ları Komitesi, Suriye hapishanelerinde uygulanan 
işkence metotlarını raporlarında şu şekilde anlat-
maktadır:

“Bütün vücudu yumruk ve tokatla darp et-
mek, tekmelemek veya dışı plastik kaplı demir 
sopalarla, deri kemerlerle, değneklerle, kamçılar-
la vurmak, tutukluları önce soğuk suya sonra sı-
cak suya sokmak, tırnak sökmek, araba tekerleği-
ne bağlamak suretiyle işkence etmek, falakaya ya-
tırmak, rüzgâr halısı adı verilen insan şeklindeki bir 
tahtaya tutukluyu bağlayarak dövmek veya elekt-
rik vermek, hayalet adı verilen işkence metoduy-
la arkadan ellerini bağlayarak veya vücudu boşluk-
ta sallanacak şekilde asarak dövmek veya elektrik 
vermek, siyah köle metoduyla tutuklunun anüsü-
ne kızgın sopa sokan bir makineye oturtulması, ta-
vanda dönen pervaneye asmak ve dövmek, vücu-
dun hassas bölgelerinde sigara söndürmek, cım-
bızlarla deri ve tüylerin koparılması, tecavüz et-
mek, vücudun hassas bölgelerine özellikle cinsel 
organlarına elektrik vermek, kol ve bacakları kır-
mak, tutukluyu uzun süre tek ayak üstünde bek-
letmek veya ağır yük taşıtarak koşturmak, tutuklu-
yu bir şişe üzerine oturmaya zorlamak veya şişeyi 
anüse sokmak, tamamen karanlık bir hücrede bir-
kaç gün izole etmek, tutuklu uykuluyken gözüne 
ışık tutmak veya uzun süre gece ve gündüz boyun-
ca ışık altında bekletmek, yüksek sesli müzikten iş-
kence altında ağlayanların seslerine kadar hopar-
lörden yüksek ses, gürültü vermek, tutukluyu ar-

kadaşlarının veya yakınlarının işkence, tecavüz, ka-
çırma, kolunu bacağını kesme veya öldürme tehli-
kesi içinde olduğunu söyleyerek tehdit etmek, tu-
tuklunun gözleri önünde yakınlarına cinsel taciz-
de bulunmak ve işkence etmek, tutuklunun gözü 
önünde diğer tutuklulara işkence etmek, tutuklu-
ları kaba sözler söyleyerek veya karşı cinsten olan 
kişilerin içinde kıyafetlerini çıkarmaya zorlayarak 
aşağılamak, tutukluyu uykudan, yiyecekten, temiz 
havadan, tuvaleti kullanmaktan ve yakınlarının zi-
yaretlerinden mahrum bırakmak…

Kayıplar
Suriye’de özellikle yönetime muhalif hareket-

lere mensup kişiler arasında, tutuklandıktan sonra 
bir daha haber alınamayan ve akıbeti bilinmeyen 
sayısız kayıp vakıası bulunmaktadır. Uluslararası 
Af Örgütü’nün 1990’lı ve 2000’li yılları kapsayan 
raporlarında, özellikle 1980’lerde mahkeme önü-
ne çıkarılmaksızın tutuklanan, çoğu Müslüman 
Kardeşler Örgütü’ne mensup olduğu iddia edi-
len sayısız Suriyeli hakkında yakınlarının hâlâ hiç-
bir bilgiye ulaşamadığı belirtilmektedir. 1970 yılın-
dan beri 17.000 - 20.000 civarında insan kayıptır 
ve bunlarla ilgili olarak en ufak bir ize ulaşılama-
mıştır. Suriye İnsan Hakları Komitesi (SHRC) ka-
yıp ailelerinden yüzlerce mektup aldıklarını, bun-
ların birçoğunun 80’li yıllarda kaybolan insanlar-
la ilgili olduğunu belirtmiştir. SHRC, binlerce ka-
yıp arasından 5000’ine ait isim ve bilgileri MAZ-
LUMDER ve dünya kamuoyuyla paylaşarak ko-
nuyu gündemde tutmaya çalışmaktadır.

Mülteciler
Hama katliamından sonra Suriye’deki muha-

lefet büyük ölçüde ülkeyi terk etmek zorunda kal-
mıştır. Katliamdan kaçabilenler komşu ülkelere sı-
ğınmıştır. Bugün için sayıları 100 bini aşan Müslü-
man Kardeşler üyesi, Irak, Yemen, Ürdün, Türki-
ye ve başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeye il-
tica etmiştir. Bu insanlar yıllardır ülkelerine döne-
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memektedir. Bir şekilde Suriye’ye dönenler ise 49. 
Kanun kapsamında ya idama mahkûm olmakta ya 
da yıllarca süren, sonu belirsiz bir hapis hayatına 
mahkûm olmaktadır.

Hama katliamı sonrasında memleketlerinden 
ayrılmak zorunda kalan Suriyeli aileler birçok ülke-
ye dağılmış, bunun sonucunda yüzlerce parçalan-
mış aile ortaya çıkmıştır. 1982 yılında Suriye’den 
kaçan bir Hamalının anlattığına göre, kendisi 
Yemen’de, karısı Suriye’de, bir oğlu Ürdün’de ve bir 
diğer oğlu ise Türkiye’de yaşamaktadır. Bunlar her-
hangi bir pasaporta sahip değildir ve bulundukla-
rı ülkelerde hiçbir hakka sahip olamamaktadır. Su-
riye kimlikleri de yanlarında olmayan aile bireyleri 
hiçbir yerde kim olduklarını ispatlayamamaktadır. 
Kocalarını kaybeden kadınlar ölümleri ispatlaya-
madıklarından yeniden evlenememekte, katliam 
sonrasında doğan çocuklar kimlikleri olmadığın-
dan babalarının miraslarına sahip olamamaktadır.

Kürtlere Uygulanan Kimlik 
Ayrımcılığı
Suriye’de Kürtlere karşı uygulanan baskı po-

litikaları birçok alanda kendini göstermektedir. 
Özellikle Kürtlerin siyasi faaliyetlerine karşı cid-
di baskılar görülmektedir. Aynı zamanda, Suriyeli 
Kürtler çok ciddi bir kimlik problemi yaşanmak-
tadır. Aktarılanlara göre Suriye’de yaşayan 1,5 mil-
yon Kürt’ten 350.000’e yakını ülke vatandaşın-
dan sayılmamakta ve kendilerine verilen kimlikler-
de yabancı olarak nitelenmektedir. Bu statüye sa-
hip olan Kürtlerin seçme, seçilme, mülk edinme, 
devlet dairelerinde memur veya işçi olarak çalış-
ma, devlet hastanelerinde tedavi görme ve seya-
hat gibi hakları engellenmektedir. “Ecanib” statü-
sünde olan Kürtler Suriye vatandaşlarıyla resmî 
nikâhla evlenemedikleri gibi, dinî nikâhla yaptık-
ları evlilikler sonucu doğan çocuklar “Ecanib” sta-
tüsünden bile sayılmamakta ve “Maktumin” (kayıt 
dışı) statüsünde gözükmektedir. “Maktumin” sta-
tüsünde olanların hiçbir kimlik kartı olmadığı gibi, 

nüfus kütüklerinde haklarında hiçbir bilgi de bu-
lunmamaktadır. “Maktumin” statüsündeki çocuk-
ların okullara kayıt yaptırabilmesi için siyasi şube-
den izin almaları gerekmektedir. İzin alma süreci 
ise çok meşakkatli olduğu için bu statüdeki çocuk-
lar arasında okula gitmeme oranı çok yüksektir. Bu 
da devletin Kürtleri eğitimsizleştirme politikaları-
nın açık bir göstergesidir. Ülkede Kürtler arasında 
“Ecanib” ve “Maktumin” statüsünde olanların top-
lam sayısı 350.000’i aşmaktadır. Suriye Devlet Baş-
kanı, 2000 yılında iktidara geldiği ilk günlerden iti-
baren bu sorunu çözeceğini vaat etmiştir ama bu-
güne kadar herhangi bir gelişme olmamıştır. Hat-
ta 2006 yılında Baas Partisi Genel Kurulu’nda bu 
olay gündeme alınmış ancak bir sonuca ulaşıla-
mamıştır. Suriye’de Kürtlere karşı uygulanan bu 
ayrımcı politika insan hakları örgütleri tarafından 
kaygıyla takip edilmekte, ayrımcılığa bir an önce 
son verilmesi talep edilmektedir.

Gösteri ve Toplanma Hakkına 
Dair İhlaller
Kürtlere karşı baskı politikası izleyen Suri-

ye Hükümeti, 2004 olaylarından sonra baskıları-
nı iyice yoğunlaştırmıştır. Kürtler açısından  “inti-
fada” olarak nitelendirilen 2004 olaylarından son-
ra özellikle Kürtlerin toplu gösteri ve eylemlerine 
karşı Suriye Hükümeti çok sert müdahalelerde bu-
lunmaya başlamıştır. İnsan hakları örgütlerinin ya-
kından takip ettiği bu gösterilerde Kürtler genellik-
le kendilerine uygulanan baskıların sonra ermesini 
ve haklarının iade edilmesini talep etmektedir.

2005 yılında şüpheli bir şekilde öldürü-
len Kürtlerin saygın liderlerinden Muhammed 
Haznevi’nin cenazesine çok sayıda Kürt katılmış-
tır. Cenaze töreninde gösteri yaparak hükümete 
sert tepik gösteren Kürtlere karşı polis sert müda-
halede bulunmuş ve 60’a yakın göstericiyi tutukla-
mıştır.

Türkiye ile ilişkileri her geçen gün gelişmek-
te olan Suriye’nin gelecekte uluslararası alanda yer 
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bulabilmesi için insan hakları alanında atması ge-
reken önemli adımlar bulunmaktadır. Kürtlere yö-
nelik ayrımcı politikaların sona ermesi, İhvan-ı 
Müslimin’le ilgili yasaların değiştirilmesi ve hâlen 
yurt dışında mülteci olarak yaşayan muhaliflerin 
dönüşünün önünün açılması, haksız tutuklama, iş-
kence ve gözaltılarla ilgili uluslararası hukuka uy-
gun düzenlemeler ve reformlar yapılması gerek-
mektedir.

MAZLUMDER, Suriyeli yetkililere: 49. Ka-
nun ve diğer insan haklarına aykırı yasaların yürür-
lükten kaldırılması ve bu yönde yargı reformu ya-
pılması, hapishane ve gözaltı merkezlerinin insan 
hakları örgütlerinin denetimine açılması, Hama 
ile başlayan süreçte bugüne kadar kaybolmuş kişi-
lere ilişkin daha şeffaf bir politika izleyerek kamu-
oyunun bilgilendirilmesi, ihlallerde ön planda rol 
almış sorumluların yargı önüne çıkarılması, mül-
tecilerin geri dönüşünün sağlanması, maktullere 
iade-i itibar yapılması, mağdurlara ilişkin telafi edi-
ci işlemler yapılması, savaş suçu ve insanlığa karşı 
işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmayacağı gerçeği-
nin göz önünde bulundurulması, ulusal yargı me-
kanizmalarıyla adaletin tesis edilememesi hâlinde 
Ruanda ve Serebrenica örneklerinde olduğu gibi 
uluslararası seçeneklerin gündeme gelebileceği-
nin dikkate alınması, Kürtlere yönelik temel hak-
ların iade edilmesi, vatandaşlık sorununun çözül-
mesi ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi çağrı-
sında bulunmaktadır.
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Suudi Arabistan, her sene genel olarak kadın 
hakları, mezhep ayrımcılığı, göçmen işçilerin du-
rumu ve idam cezası gibi konularla gündeme gel-
mektedir.  Bu yıl Saad bölgesinde yaşanan çatış-
malarda Yemenli sivil halka zarar vermekle suçla-
nan Suudi yönetimi, dünya kamuoyunun tepkisi-
ni çekmiştir.

Suudi Arabistan, toplumsal ve idari anlam-
da birçok İslami esası yürürlükte tutmakla birlik-
te, Suudi Krallığı’nın ideolojik ve keyfî tavırları ve 
yaşanan olaylar birçok soruyu beraberinde getir-
mektedir. Suud yönetimi resmî din anlayışı etra-
fında ortaya koyduğu politikalarla ülkede yaşa-
yan Müslümanların haklarını sınırlandırmakta-
dır. Özellikle terörizmle mücadele adına, Müslü-
manların ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin ih-
lal edilmesi, Suudi yönetiminin meşruiyetinin sor-
gulanmasına sebep olmaktadır. 

Her yıl milyonlarca Müslüman’ın Hac ibade-
ti için ülkeye gelmesi ve İslam’a ait birçok tarihî ve 
kültürel öğeyi barındırması ülkenin İslam dünya-
sı açısından önemini artırmaktadır. Ancak Suudi 
yönetiminin hem ülkede hem de bölgede yaşanan 
hak ihlallerine ve Müslümanlara yapılan zulme 
karşı gerekli tavrı göstermemesi tepki toplamak-
tadır. Bölgede yaşanan ihlallere karşı Suudi yöne-
timinin tepki vermesi gerekliliğini gündeme geti-
ren birçok kişi ise gözaltı, tutuklama ve işkence gibi 
yaptırımlara maruz kalmakta, ifade ve seyahat öz-
gürlüğü gibi en temel haklarından mahrum bıra-
kılmaktadır. 

Göçmen İşçiler
Suudi Arabistan’da yaklaşık 8 milyon civa-

rında göçmen işçi bulunmaktadır. Çoğunluğunu 

Asya ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin 
oluşturduğu işçilerin bir kısmını ise komşu ülkele-
rin Arap vatandaşları oluşturmaktadır. Bu işçilerin 
önemli bölümü insani olmayan şartlarda çalışmak 
zorunda bırakılmaktadır. İşçiler, haftalık tatil günü-
nün olmaması, günlük 15 - 20 saat çalışmak zorun-
da bırakılmak ve uzun süre maaşlarını alamamak 
gibi sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. Göçmen işçi-
lerin çalıştırılması konusundaki yasa, işçilerin hak-
ları konusunda düzenlemeler içerse de işverenle-
rin onayı olmadan işçilerin ülkeyi terk etmesine 
izin verilmemesi gibi maddeler işverenlerin suiis-
timalini kolaylaştırmaktadır. 

Ülkede çalışan göçmen işçilerin yaklaşık 2 
milyonunu kadınlar oluşturmaktadır. Çoğunluk-
la Suudi ailelerin yanında hizmetçi olarak çalışan 
kadınlar zaman zaman işverenleri tarafından kötü 
muameleye maruz kalmaktadır. 

İnsan hakları örgütleri, Suudi yönetiminin 
göçmen işçilerin hakları konusundaki olumlu 
adımlarını takip etmekte ve bunların daha da artı-
rılması çağrısında bulunmaktadır. 26 Ekim’de Mı-
sırlı işçi Usame Hijazi’nin işvereni aleyhine açtığı 
davayı kazanması, göçmen işçiler açısından sevin-
dirici bir gelişmedir. Dava sonunda Hijazi’nin iş-
vereni 155.000 Riyal tazminat ödemeye mahkûm 
edilmiştir. 

 
Keyfî Gözaltı ve Tutuklamalar 
Suudi Arabistan’da yaşanan keyfî gözaltı ve tu-

tuklamalar ile mahkemelerde yaşanan gizlilik ve 
sınırlandırmalar insan hakları örgütlerinin en çok 
üzerinde durdukları konulardandır. Ülkede ya-
şayan birçok muhalif her an keyfî olarak gözaltı-
na alınma veya tutuklanma riskiyle karşı karşıya-

Suudi Arabistan
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dır. Özellikle 11 Eylül olaylarından sonra “terörle 
mücadele” adı altında sürdürülen operasyonlarda 
3 binden fazla kişi tutuklanmıştır. Tutukluların bü-
yük bir kısmı terör örgütü üyesi veya sempatizanı 
olmakla suçlanmaktadır. 

Irak ve Filistin sorunu gibi siyasi konula-
rın gündeme getirilmesi, kamuoyu oluşturulma-
sı da gözaltına alınmaya ve tutuklanmaya yeter-
li sebep olabilmektedir. Ocak ayında yaşanan bir 
olayda, Muhammed el Uteybi ve Halid el Umeyr 
“Gazze’ye destek gösterisi” düzenlemeye çalışmak 
suçlamasıyla mahkemeye dahi çıkarılmadan tu-
tuklanmıştır.

Uluslararası Af Örgütü ülkedeki hapishane-
lerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, hapishane ko-
şullarının yetersiz olduğunu ve mahkûmların çe-
şitli işkencelere maruz bırakıldıklarını bildirmiş-
tir. Açıklamada ayrıca “terörle mücadele” adı altın-
da tutuklanan mahkûmlar arasında şüpheli ölüm-
lerin gerçekleştiği ve mahkûmların yakınlarıyla gö-
rüştürülmediği belirtilmiştir.

Mezhep Ayrımcılığı
Suudi Arabistan,  mezhep ayrımcılığı yapmak 

ve ülkede yaşayan Şii azınlığa karşı haksız tutumlar 
sergilemekle suçlanmaktadır.  İnsan Hakları İzle-
me Örgütü’nün bildirdiğine göre, bu yıl 42 Şii lider 
tutuklanmış ve Şii İsmaililere ait bir cami mühür-
lenmiştir. Şubat ayında Medine’de yaşanan olay-
da ise Şii hacılarla güvenlik güçleri arasında arbe-
de yaşanmış, olaylar sonucunda hacılardan bir kıs-
mı tutuklanmıştır. 

Ağustos ayında Yemen’de patlak veren iç sa-
vaşta Yemen yönetimiyle Saada bölgesinde yaşa-
yan Husi grubu arasında çatışma çıkmıştır. Binler-
ce kişinin hayatını kaybettiği ve binlercesinin de 
mülteci konumuna düştüğü çatışmalarda olaylar 
Suudi Arabistan’a da sıçramıştır. Suudi askerlerinin 
Husilere saldırması, Suudi Arabistan’ın mezhebî 
tutumlarla hareket ettiği iddialarını gündeme ge-
tirmiştir.

Çatışmaların Suudi Arabistan’a sıçramasıyla 
birlikte Suudi yönetimi bölgedeki köyleri tahliye 
etmiş, ülkeye daha önceden gelmiş olan Yemenli 
göçmenleri ve işçileri geri göndermeye başlamış-
tır. Gelecek olan sığınmacılara da sınırı kapattığını 
açıklaması ile savaşın tahribatını arttırmıştır.  Suu-
di yönetimi, Husilerin bulunduğu bölgede fosfor 
bombası gibi yasaklı silahları kullandığı yönündeki 
iddialara ise resmî bir cevap vermemiştir.

MAZLUMDER etnik, dinî ve mezhebî hiçbir 
ayrım yapılmaksızın Suudi Arabistan’ın güneyin-
de devam eden çatışmaların son bulması, mülteci-
lerin geri dönüşünün kolaylaştırılması, insani du-
rumun düzeltilerek bölgenin yardım kuruluşları-
nın ve insan hakları örgütlerinin denetimine açıl-
ması, olaya üçüncü bir taraf olarak müdahale eden 
ülkelerin bu tür girişimlere son vermesi için çağrı-
da bulunmaktadır. 



ASYA

109

Tayland Krallığı, 60 milyondan fazla nüfusuyla 
Güney Asya Hinduçin bölgesinde önemli bir eko-
nomik ve siyasi güçtür. Eski adıyla Siyam olarak bi-
linen ülkede son yıllarda yönetim krizi yaşanmak-
tadır. Muhaliflerin eylemleri, güneyde Müslüman-
ların yaşadığı bölgedeki Patani gerginliği, mülteci-
lerle ilgili problemler, Tayland’da 2009 yılında kar-
şılaşılan başlıca insan hakları sorunlarıdır.

Patani
Tayland’ın güney sınırında, Malezya’ya kom-

şu, etnik olarak Malay Müslümanların yaşadığı, 
tarihî olarak da bir zamanların önemli ve güçlü ak-
törü Patani Sultanlığı’nın devamı olan bölge 1909 
yılında resmen Tayland topraklarına katılmıştır. 
Yıllardır çeşitli asimilasyon politikalarına tabi tu-
tulan bölge halkı, gerçek sahibi olduğu topraklar-
da göçmen muamelesi görmüş ve dilleri yasaklan-
mıştır. Şimdi de etnik kökenleri ve geçmişleriyle 
bağlarını koparmak için Patani halkı devlet tarafın-
dan Tay Müslümanları olarak adlandırılmaktadır.

Haksız Tutuklama ve Keyfî Gözaltı
Patani’de tutuklananlara ve sivillere karşı en 

büyük yıldırma metodu olarak kullanılan sistema-
tik işkence son yıllarda fazlasıyla artmıştır. İşken-
ce yapanlara ve insanlık dışı muamelede bulunan-
lara karşı ülkede yürütülen hiçbir hukuki mücade-
lenin şimdiye kadar başarılı olamadığı bilinmekte-
dir. Budist Tay halkı arasında yapılan anketler, ço-
ğunluğun işkencenin gerekli bir yöntem olduğuna 
inandığını göstermektedir. Ordunun 2007 yılın-
da ilan edilen “Güney Topraklarını Koruma Savaş 
Planı” kapsamında Narathiwat, Patani, Songkhla 
ve Yala eyaletlerinde yaşayan yüzlerce Müslüman, 

evlerinden ve köylerinden toplanmıştır. Uluslara-
rası Af Örgütü raporlarıyla da tespit edildiği üze-
re, her türlü haktan yoksun yaşayan bu insanlar, sis-
tematik olarak uygulanan ağır fiziksel ve psikolo-
jik işkenceler altında hapsedilmiş, aralarından iş-
kenceye dayanamayarak ölenler olmuştur. Tutuk-
lulara yapılan aşağılayıcı muameleler, alkol içme ve 
domuz eti yemeye zorlama, Müslümanlığa haka-
ret dolu sözler söyleme ve ibadetten alıkoymayı da 
içermektedir. 

Tayland Savaş Kanunu’na göre, olağanüstü 
hâllerde herhangi bir şüpheli 7 güne kadar sorgu 
için alıkonabilir, gerekli görülürse bu alıkoyma iş-
lemi 30 güne kadar uzatılabilir ve kişi tutuklana-
bilir. Yani Patanili bir Müslüman 37 gün boyunca 
gizli ya da resmî bir tutukevinde akıbeti bilinmez 
bir hâlde tutulabilmektedir. Şubat 2008’de uygu-
lanmaya başlanan İç Güvenlik Kanunu ile suçsuz 
sivilleri gerekçesiz olarak alıkoymak da hukuken 
kolaylaştırılmıştır. 

Tayland’ın güneyindeki üç eyalet Narathi-
wat,  Patani  ve  Yala’da yürürlükte olan olağanüstü 
hâl yasasına göre, yetkililer şüphelendikleri kişile-
ri hiçbir suçlamada bulunmadan 37 gün gözaltına 
alabilmektedir. Gözaltındaki ilk 72 saat içinde ya-
kınların şüphelileri ziyaret etmeleri de yasaktır.

Eğitim Hakkının İhlali
65 milyonluk ülkenin % 4’lük bir kısmını Ma-

laylar teşkil etmektedir. Bölgedeki toplam Malay 
nüfusu 3 milyon civarındadır. Bağımsızlık müca-
delesini çeşitli siyasi ve askerî gruplar ile yurt dışın-
dan verilen destekle sürdüren Patanililer, Tayland 
yönetiminin 11 Eylül sonrası atmosferden yarar-
lanarak ağırlaştırdığı terörle mücadele politikaları 

Tayland
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bahaneleri ile çeşitli baskılara maruz kalmaktadır. 
Böylece Tay güvenlik güçleri cami ve medreselere 
yaptıkları saldırılara, sivil katliamlarına ve bomba-
lamalara millî güvenlik ve terörle mücadeleyi ge-
rekçe olarak gösterebilmektedir. 

Devletin ikinci sınıf muamele yaptığı Malay 
Müslümanlar ülke kaynaklarından eşit bir şekilde 
yararlanamamaktadır. Sadece ilkel tarım ve balık-
çılıkla geçim sağlayan Malay Müslümanlar ülkenin 
en geri kalmış bölümünü oluşturmaktadır. Ülkede 
eğitim dili olarak Tayca zorunlu tutulmaktadır.

Müslüman Lider İmam Yapa’nın 
Gözaltında Ölümü
2008 Mart ayında Tayland’da mahalli Müs-

lüman lider   İmam Yapa gözaltına alındıktan iki 
gün sonra işkence ile öldürülmüştür. 56 yaşında-
ki Müslüman dinî lider  Yapa Koseng  18 Mart’ta 
tutuklanmış ve Narathiwat  eyaletindeki bir aske-
ri kampa götürülmüştür. İki gün sonra  yakınları-
na gönderilen Yapa’nın cesedinde ezik ve yanık-
lar olduğu, kaburgalarının da kırıldığı görülmüş-
tür. 30 Haziran’da bir adli tabip, mahkemeye İmam 
Yapa’nın kaba kuvvet travması ile öldüğünü, kırı-
lan kemiklerin ciğerlerine saplandığını açıklamış-
tır. Sırtında oluşan uzun sıyrıkların, ayak bileklerin-
den sert bir yüzey üzerinde sürüklenmiş olabilece-
ğini gösterdiğini belirtmiştir. Yapa’nın kendisi ile 
birlikte tutuklanan oğullarından biri, İnsan Hakları 
İzleme Örgütü’ne, bir ara babasının 10 kadar asker 
tarafından dövüldüğünü duyduğunu ve gördüğü-
nü söylemiş, babasının tıbbi yardım isteklerinin de 
yerine getirilmediğini nakletmiştir.

İmam Yapa’nın oğlu HRW’ye yaptığı açıkla-
mada şöyle konuşmuştur: “20 Mart’ta saat 20.00 
sularında askerler babamı aldılar. Bu ilk sorgu idi. 
Onu kamptaki kliniğe götürdüklerini gördüm. Kli-
nik gözaltında tutulduğum yere uzak değildi. Baba-
ma ne yapıldığını duyabiliyordum. Tekme ve tokat 
sesleri duyuyordum. Babamın acı içinde feryat et-
tiğini duydum. Bu en az 2 saat devam etti. Babama 

hiçbir yardım yapamadığım için çok kızdım. Geri 
getirdiklerinde askerler hâlâ her tarafına çok sert 
bir şekilde tekme tokat vuruyorlardı. Babam yere 
düştüğünde, yine tekrar tekrar vurmaya devam et-
tiler. Gülüyorlardı. Zorla ayağa kaldırdıklarında ba-
bam güçlükle yürüyordu. Yaklaşık 30 dakika son-
ra, yine geldiler ve tekrar dövdüler. Babamın onlara 
daha fazla vurmamaları için yalvardığını duydum. 
Gece yarısına doğru, bu sefer sürükleyerek geri ge-
tirdiler. Babamla sadece 15 dakika kaldım, askerler 
tekrar gelerek 21 Mart sabahı 02.00’ye kadar dışa-
rıda tuttular. Fakat bu sefer klinikte ışık vardı, böy-
lece babamı görebildim. 10’dan fazla asker baba-
ma vuruyor, tekmeliyor, dövüyordu. Başına da çok 
sert vurduklarını gördüm. Babam yere düştüğün-
de, bazı askerler üzerine çıktılar, tekmelediler, göğ-
sünün üstüne kuvvetle bastılar. Babam artık yürü-
yemiyordu. İki asker babamı ayak bileklerinden tu-
tup sürükleyerek bir kamyona götürdü. Babamın 
bilinci hâlâ yerindeydi, bana çok fazla acı çekmek-
te olduğunu söyledi. Yardım istedim. Gardiyanlara 
babamı hastaneye götürmeleri için bağırdım. Baş-
larını bile çevirmediler. Ölene kadar babamın ya-
nında kaldım.   21 Mart Cuma günü saat yaklaşık 
5.30’da babam kapatıldığımız kamyonda öldü.”

HRW konuyla ilgili olarak “Ülkenin güneyin-
de Müslümanları kaçırma, işkence ve kanun dışı 
davranışlar için şu ana kadar hiçbir asker yargılan-
madı. Deliller kuvvetli olduğu için, ordunun doku-
nulmazlık konusunda ciddi olduğunu gösterme-
si açısından bu kolay bir dava olabilirdi.” şeklinde 
açıklama yapmıştır.

2009 Temmuz ve Haziran aylarında Tayland 
ordusunun Patani bölgesinde yaptığı operasyon-
larda 11 Müslümanı öldüren Tay ordusu, Yala 
bölgesinde Krançi Camii’nde görev yapan İmam 
Haşim ve Teluben Camii’nde görev yapan İmam 
Muhammed’i de başlarına kurşun sıkarak öldür-
müştür. Devam eden olaylarda Tayland silahlı güç-
lerinin camilere yaptıkları baskınlar sonucu 50’den 
fazla Müslüman hayatını kaybetmiştir.
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Olağanüstü Hâl Uygulaması ve 
Muhaliflere Yönelik Baskılar
Eski Başbakan Thaksin Şinavatra’nın askerî 

darbe ile görevden alınmasından sonra başlayan 
kaos sürecinde, ordu güçlerinin Kral’la ortak ha-
reket etmesi sonucu yönetim değişikliği olmuş-
tur. 2006 yılından beri devam eden kaos sürecinde 
Eski Başbakan Thaksin Şinavatra yanlısı taraftarlar 
sürekli protesto eylemleri yapmış ve Bangkok ha-
valimanı dâhil önemli merkezleri kuşatmıştır. Gü-
neydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplan-
tısının yapılacağı nisan ayında ülkedeki gerginlik 
daha da artmıştır. Muhalifler ASEAN toplantısı-
nın yapılacağı binayı basmış, ordu olağanüstü hâl 
ilan emiştir. 12 gün süren olağanüstü hâl yönetimi 
yine nisan ayında kaldırılmıştır.

 Eski Başbakan Thaksin Şinavatra’nın sür-
günde bulunduğu Dubai’den danışmanlık yap-
mak üzere Kamboçya’ya geçmesi, iki ülke arasın-
da krize sebep olarak olağanüstü hâl ilan edilme-
sine yol açmıştır. İki ülke sınırında bulunan tarihî 
tapınak bölgeleriyle ilgili anlaşmazlıkların yanı sıra 
eski başbakanın Kamboçya tarafından kabul edil-
mesi sonucu sınırda küçük çaplı çatışmalar yaşan-
mıştır.

Mülteciler
CNN, Tayland ordusunun Myanmarlı Müs-

lüman göçmenleri motoru olmayan teknelere dol-
durup okyanusta kaderlerine terk ettiği yolunda 
bir habere yer vermiştir. Bu habere göre,  1000’e 
yakın Rohingalı Müslüman göçmen Tayland do-
nanması tarafında derme çatma teknelere bindi-
rilmiş, daha sonra bu tekneler donanmaya ait ge-
miler tarafından okyanus açıklarına bırakılmıştır. 
Kurtulan bazı göçmenler, okyanusa bırakılan mo-
torsuz 6 tekneden 5’inin battığını ve yüzlerce mül-
tecinin okyanusta boğularak öldüğünü iddia et-
mektedir. 

Yine 2009’un ilk ayında Taylan Hüküme-
ti Hindistan ve Bangladeşli göçmenleri teknele-

re doldurup okyanusa bırakmıştır. Çok sayıda in-
sanın ölümüne sebep olan hükümet suçlamaları 
reddederken Hindistan bu kişileri Hint kuvvetle-
rinin kurtardığını açıklamış, çok sayıda insanın da 
ölmüş olabileceğini belirtmiştir.

Tayland yine bu yıl içerisinde ülkeye sığınmış 
olan 4 bin Hmong mültecisini Laos’a geri gönder-
miştir. Tayland Krallığı yönetiminin mültecilere 
karşı bu tür uygulamaları insan hakları örgütleri ta-
rafından eleştirilmektedir.

İfade Özgürlüğü
Tayland’da ifade özgürlüğünün önündeki 

önemli engellerden biri Kral’ın aşağılanmasını en-
gelleyen yasalardır. Bu yasalara göre kimse Kral’ı 
eleştiremez veya ona hakaret edemez. 2009 yılın-
da bu yasadan dolayı 2 kişi 10 ve 18 ay hapis ceza-
larına çarptırılmıştır. Basın ve yayında da bu yasaya 
dayanarak yoğun sansür uygulaması yapılmakta ve 
binlerce web sitesi kapatılmaktadır.  

2009 yılında Tayland’da muhaliflere baskılar 
devam etmiş, Patani bölgesindeki hukuksuz uy-
gulamalar sürmüş ve mültecilere yönelik insan-
lık dışı muamelelere şahit olunmuştur. Tayland 
Hükümeti’nin Patani merkezli sorunları uluslara-
rası hukuka uygun olarak çözmesi, muhaliflere yö-
nelik baskılara son vererek ifade özgürlüğü önün-
deki engelleri kaldırması gerekmektedir.
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Türkmenistan, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu 
bir Asya ülkesidir. Sovyetler Birliği’nin çökmesiy-
le bağımsızlığını ilan etmiştir. Hidrokarbon ve pet-
rol yatakları açısından oldukça zengin olan ülke, 
dünyanın en büyük beşinci doğal gaz rezervine 
sahiptir. Ülkede resmî olarak cumhuriyet yöne-
timi vardır ancak pratikte tek partili bir siyasi or-
tam yürürlüktedir. Cumhurbaşkanı Gurbanguli 
Berdimuhammedov’dur.

  Türkmenistan insan hakları alanında olduk-
ça olumsuz bir sicile sahiptir. Bu olumsuz sici-
lin oluşmasında, Türkmenbaşı olarak bilinen ön-
ceki cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov’un yö-
netim biçimi ve uygulamaları önemli rol oyna-
mıştır. Tek adam sultası yaşanan Türkmenistan’da 
Türkmenbaşı’nın insana değer vermeyen anla-
yışı toplumda korku kültürünün oluşmasına ne-
den olmuştur. Türkmenbaşı’nın ölümünden son-
ra yerine geçen Gurbanguli Berdimuhammedov 
insan hakları alanında iyileştirmeler yapmaya söz 
vermiştir. Ancak cumhurbaşkanlığı süresince bazı 
olumlu düzenlemeler yapılmışsa da, yeterli ilerle-
me henüz sağlanamamıştır.

Türkmenbaşı döneminde yoğun olarak yaşa-
nan ihlaller Berdimuhammedov döneminde de 
devam etmektedir. Türkmenistan’da önceki yıl-
larda olduğu gibi 2009’da da başta basın yayın öz-
gürlüğünün kısıtlanması olmak üzere, gazetecilere 
ve muhaliflere yönelik baskı, işkence, haksız gözal-
tı, cebren alıkoyma, kayıplar, seyahat özgürlüğü ve 
eğitim hakkının engellenmesi gibi ihlaller ön plana 
çıkmıştır. Basın yayın özgürlüğünün kısıtlanmasıy-
la birlikte diğer ihlallerin duyulmasının da yolu ke-
silmiş olmaktadır. Bu durum Türkmenistan’da ya-
şanan hak ihlallerinin boyutunun tespit edilmesi-

ni engellemektedir. Ancak haberdar olunan ihlal-
ler Türkmenistan’da yaşanan insani dramın ne ka-
dar vahim boyutlarda olduğunu göstermeye yet-
mektedir.

Uluslararası Af Örgütü’ne göre kaybolmalar, 
işkence ve politik baskı Türkmenistan’da günlük 
sıradan uygulamalardandır. Cumhurbaşkanı Gur-
banguli Berdimuhammedov ülkesinin insan hak-
ları sicilini iyileştirmede yetersiz kalmaktadır. Af 
Örgütü’nden bir insan hakları gözlemcisi: “Her ne 
kadar Berdimuhammedov Türkmenbaşı’ndan ka-
lan bazı olumsuzlukları düzeltse de ülkede hâlâ kor-
ku kültürü mevcut.” şeklinde konuşmuştur . Ulus-
lararası Af Örgütü’nün Avrupa ve Orta Asya Di-
rektörü Nikola Durckworth ise: “Türkmenistan’da 
insan hakları ihlalleri listesi çok uzundur: adil ol-
mayan mahkemeler, yerel sürgünler, kaybolma-
lar... İki sene önce hükümetin insan haklarını ge-
liştireceğini söylemesinden bu yana ihlaller hâlen 
devam etmektedir, acil adımlar atılmadığı takdir-
de önceki hükümetle bu hükümet arasında çok az 
fark kalacaktır.” şeklinde açıklama yapmıştır.

2008 Aralık ayında insan hakları gözlemci-
si olarak Türkmenistan’a giden BM raportörü, in-
san hakları alanında iyileştirmeler için hüküme-
te önerilerde bulunmuştur. İnsan Hakları İzleme 
Örgütü’ne göre, hükümet önerileri kabul etmiş an-
cak bu önerileri yerine getirmek için hiçbir adım 
atmamıştır.

 Basın yayın ve ifade özgürlüğü, muhaliflere ve 
insan hakları savunucularına yönelik baskılar, se-
yahat ve eğitim hakları alanlarında ülkede bu yıl 
çeşitli ihlaller yaşanmıştır.

Türkmenistan
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Basın Yayın ve İfade Özgürlüğü
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü her sene 

basın yayın özgürlüğü alanında ülkelerin sicilleri-
ne göre bir sıralama yapmaktadır. Türkmenistan 
2009 yılında bu listede 175 ülke arasında 173. sıra-
da yer almıştır. Daha önceki senelere bakıldığında 
Türkmenistan’ın hep en son sıralarda olduğu gö-
rülmektedir. Ülkede basın yayın organlarına ve ça-
lışanlarına yönelik yoğun bir baskı uygulanmakta-
dır. Hükümet aleyhine yayın yapan basın yayın or-
ganlarına tahammül gösterilmemektedir. Özellik-
le gazeteciler sürekli endişe içinde yaşamakta, her 
an bir saldırıya uğrama ya da tutuklanma tehlike-
siyle görev yapmaktadır. Ayrıca hükümet gazeteci-
lerin yurt dışına çıkmalarına da izin vermemekte-
dir. 

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Osman 
Hallyev ve Dovlet Yazuliev isimli gazetecilerin 
üzerinde baskı kurulduğunu açıklamış, daha önce 
baskı gören gazetecilerin akıbetlerinin kötü oldu-
ğunu belirtmiştir. Türkmenistan’daki seçimleri iz-
leyen Osman Hallyev bir süre ev hapsinde tutul-
muş, telefonu kesilmiş, İnternet erişimi zorlaştırıl-
mış, yakın akrabaları işlerinden çıkarılmıştır.

  2,5 yıl önce muhabir ve insan hakları akti-
visti olan Sapardurdy Khadjiyev ve Annakurban 
Amanklychev gözaltına alınmışlardı. Ancak geçen 
2,5 seneye rağmen nerede tutulduklarına dair bir 
bilgiye ulaşılamamıştı. 2009 Şubat ayında Sınır Ta-
nımayan Gazeteciler Örgütü, iki gazetecinin yaz-
ları çok sıcak kışları ise çok sert hava şartlarına sa-
hip bir çölde bulunduğu ve dış dünyayla iletişim-
lerinin asgari düzeyde tutulduğu bilgisine ulaşmış-
tır. Türkmenistan’ın batısındaki bir çölde bulunan 
Türkmenbaşı isimli bu cezaevinin koşullarının ol-
dukça ağır olduğu kaydedilmiştir. Burada tutulan 
kişilerin yazın 40 dereceye varan, kışınsa -50 de-
receye kadar düşen sıcaklıklarda bile tarlada çalış-
maya zorlandıkları iddia edilmektedir. Sınır Tanı-
mayan Gazeteciler Örgütü ile birlikte 7 sivil top-
lum kuruluşu, muhabirleri affetmesi için Devlet 

Başkanı’na çağrıda bulunmuştur.
 Türkmenistan’da Radio Liberty adına çalışan 

Dovletmurat Yazguliev 2008 Aralık ayının son-
larında güvenlik görevlileri tarafından sorgulan-
mış ve RFERL adına çalışmaması için uyarılmış-
tır. Daha önce RFERL adına çalışan muhabirler-
den Ogulsapar Muradova hapisteyken ölmüştü. 
Muradova’nın ölümünden hapishane yetkilileri-
nin sorumlu olduğu iddia edilmişti.

 
Muhaliflere ve İnsan Hakları 
Savunucularına Yönelik Baskılar
Muhaliflere ve aktivistlere yönelik baskılar, sal-

dırı, haksız gözaltı ve tutuklamalar şeklinde kendi-
ni göstermektedir.

  Çevre aktivisti olarak bilinen Andrei Zato-
ka 20 Ekim 2009’da gözaltına alınmıştır. İddiala-
ra göre, Zatoka bir markette alışveriş yaparken bir-
den tanımadığı bir adam ona saldırmıştır. Zatoka 
adamdan kurtulmaya çalışırken iki polis gelmiş ve 
hiçbir neden göstermeden Zatoka’yı tutuklamış-
tır. Politik çalışmaları nedeniyle böyle bir durum-
la karşı karşıya kaldığı iddia edilen Zatoka beş yıl 
hapse mahkûm olmuştur.  İnsan Hakları İzleme 
Örgütü yapılan mahkemenin adil olmadığını ve 
Zatoka’nın haksız nedenlerle mahkûm edildiği-
ni belirtmiştir. 6 Kasım’da serbest bırakılan And-
rei Zatoka’nın yetkililer tarafından uyarılarak ülke-
yi terk etmeye zorlandığı bildirilmiştir.

Mukhametkuli Aymuradov adlı siyasi 
mahkûm 14 yıl aradan sonra 9 Mayıs 2009’da ser-
best bırakılmıştır. Aymuradov 1995 yılında devlet 
karşıtı faaliyetlerde bulunma suçlamasıyla yargı-
lanmış ve 15 yıl hapis cezası almıştı.  

2002 yılından 2008 yılına kadar Norveç’te sür-
günde yaşayan siyasi mahkûm Gulgeldy Annania-
zov ise Aşkabat’a geldikten bir gün sonra tutuklan-
mış, 7 Ekim 2008’de yapılan duruşmada 11 yıl hap-
se mahkûm edilmiştir. Yapılan duruşma hakkında 
ailesine bilgi verilmediği ve hangi suçlardan dola-
yı mahkûm edildiğinin açıklanmadığı bildirilmiştir.
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 Seyahat Özgürlüğü ve Eğitim Hakkı
Ülkede eğitim alanında Türkmenbaşı döne-

mine nazaran bazı iyileştirmeler görülmesine kar-
şın yapılması beklenen reformlar çok yavaş iler-
lemektedir. Temmuz ayında Türkmenistan Millî 
Eğitim Bakanı, öğrencilerin yurt dışında okuma-
ları için özel izin almaları gerektiğini beyan etmiş-
tir. Söz konusu özel izin zorunluluğu hâlen yurt dı-
şında okuyan öğrencileri de kapsadığından yurt 
dışındaki birçok öğrenci zor durumda kalmıştır. 
Kasım ayında Kırgızistan’daki okullarına gitmek 
üzere sınır kapısına gelen üç öğrenciye izin veril-
memiştir. Yetkililerin öğrencilere: “Bir kez bu liste-
ye girdiniz mi 5 ila 7 sene süreyle yurt dışına çıka-
mazsınız.” dedikleri iddia edilmiştir. Bu tür uygula-
malar ülkede yapılması beklenen reformları sekte-
ye uğratmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının ısrar-
lı çağrıları sonucunda, birkaç hafta süren belirsiz-
liğin ardından özellikle devlet tarafından akredite 
olan okullarda okuyan öğrencilere yurt dışına çık-
maları için izin verilmiştir.

 
Siyasi Durum ve 
Çok Partili Sisteme Geçiş
Türkmenistan’da yasal olarak çok partili sis-

tem mevcuttur. Ancak ülkede hâlen tek partinin 
yasal kaydı vardır ve ülkeyi iktidardaki bu parti yö-
netmektedir. Diğer partiler yurt dışında faaliyetle-
rini sürdürmekte ve dışarıdan muhalefet yürütme-
ye çalışmaktadır. 

Devlet Başkanı Berdimuhammedov döne-
minde siyasal hayatta bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Türkmenbaşı tarafından 1992 yılında kurulan ve 
yasama organı olarak faaliyet gösteren Halk Mas-
lahatı, danışma kurulu olarak yeniden düzenlen-
miştir. Halk Maslahatı’nın yetkileri Meclis’e devre-
dilmiş, milletvekili sayısı 50’den 125’e çıkarılmıştır. 
Bu gibi olumlu düzenlemelere karşın muhalifle-
re yapılan baskıların had safhada olduğu bir yerde 
yetkilerin Halk Maslahatı’nın veya Meclis’in elin-
de olması bir şeyi değiştirmemektedir. Çünkü her 

durumda ülke aslında tek adam tarafından yöne-
tilmektedir. 
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Genel Değerlendirme
Arap Yarımadası’nın güneybatısında, Babü’l-

Mendeb ve Kızıldeniz’in doğu yakasında bulu-
nan Yemen, son aylarda iç savaşlar ve insani kriz-
lerle gündeme gelmektedir. 23 milyonluk nüfusu-
nun çoğunluğu Sünni olan ülkede % 30 civarında 
Şii Zeydi azınlık bulunmaktadır.

Zeydi azınlığın yoğun yaşadığı ve Suudi Ara-
bistan sınırında bulunan Saada bölgesi bugünkü 
çatışmaların merkezi durumundadır. Tarihsel ba-
kımdan çatışmaların kaynağı daha da gerilere git-
mekle beraber 2004 yılında yaşanan gelişmeler ve 
bölgedeki muhalif Zeydi grubun lideri Hüseyin 
El-Husi’nin öldürülmesiyle ihtilaf zirveye çıkmış, 
ardından konu uluslararası toplumun gündemine 
gelmiştir. 2004’ü takip eden yıllarda çatışmalar ara-
lıklarla devam etmiş, 2009 Ağustos’unda başlayan 
son çatışma ise henüz durdurulamamıştır.

2009 yılında Yemen’de kuzey bölgesinde ya-
şanan gerilimden başka birçok sorun yaşanmıştır. 
Daha önce Kuzey ve Güney Yemen olmak üzere 
iki ayrı ülke olarak yönetilen Yemen’de bu yıl iti-
bariyle güney bölgesinin bağımsızlığı tekrar tar-
tışılmaya başlanmıştır. Yaşanan Husi gerilimine 
ek olarak güneyin ayrılıkçı söylem ve hareketleri 
Yemen’de uzun süreli bir istikrarsızlığın habercisi-
dir. Öte yandan, Suudi Arabistan kökenli El-Kaide 
mensubu muhaliflerin güneyde kabilelerin arasın-
da yaşıyor olması, Amerika ve Yemen yönetimi ta-
rafından tehdit olarak algılanmaktadır. ABD ve Ye-
men hükümeti terörizme karşı ortak mücadele adı 
altında El-Kaide merkezi olduğu iddiasıyla birçok 
sivil yerleşim yerini bombalamıştır.

El-Kaide meselesi, ülkeye yönelik yabancı 
müdahaleleri artıran bir sorundur. Güney bölge-

sinde yerel kabileler arasında konuşlanmış olan 
El-Kaide, Amerika ve bazı Batılı güçler için tehdit 
olarak görülmekte ve Yemen Hükümeti’ne terörle 
mücadele desteği verilmektedir. 

Amerika ve bazı Batılı güçlerin terörle müca-
dele bahanesiyle Yemen’e müdahaleleri “Bölgede 
Irak ve Afganistan’dan sonra yeni bir işgal süreci mi 
başlıyor?” sorusunu gündeme getirmiştir. 

Dış Müdahale
Yemen’de uzun süredir yaşanan  huzursuz-

luk bir  iç mesele olarak ele alınsa da aslında Suu-
di Arabistan ve İran’ın başını  çektiği  iki blok ara-
sındaki siyasî çekişmenin bir yansıması olarak de-
ğerlendirilmektedir. Sünni  ülkelerin  kendi ta-
raflarına çekmek istediği Yemen,  Şii  İran  açısın-
dan da önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. İran, 
Kızıldeniz’de askerî varlık kurarak İsrail’e karşı bir 
koz elde etme  amacındadır. El-Kaide’nin bölgede 
askerî üs oluşturmaya çalışması ise   ABD açısın-
dan önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir.

Suudi Arabistan’ın bölgeye müdahalesinin so-
run oluşturmasının yanında Husi gerillaların Suu-
di topraklarında İran’dan geldiği düşünülen silah-
larla operasyon yapması da önemli bir siyasi so-
rundur. Suudi Arabistan ve İran’ın karşılıklı suçla-
malar yerine konuya tarafsız bir şekilde yaklaşma-
ları gerekmektedir.

2009 yılının son aylarından itibaren bölgede 
yükselmeye başlayan El-Kaide oluşumlarına kar-
şı Amerika, Yemen’de El-Kaide merkezi olarak ni-
telendirdiği bazı sivil yerleşim birimlerine doğru-
dan saldırılar yaparak onlarca kişinin ölümüne se-
bep olmuştur. 

Yemen
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Yaşam Hakkına Yönelik İhlaller
2009 Ağustos’unda başlayan iç savaş bölgede 

büyük çaplı bir insani krize neden olmuştur. Ulus-
lararası toplum yaşanan insani krizi çözme nok-
tasında henüz bir ilerleme kaydedememiştir. Ça-
tışmalar şiddetini artırarak devam etmiş ve Suudi 
Arabistan’ın güneyine sıçramıştır. Suudi kuvvetle-
ri Yemen içlerine havadan ve karadan 10 km kadar 
girerek tampon bölge oluşturma amacıyla saldırı-
lar yapmıştır. Suudi yönetiminin bölgede Husile-
re karşı fosfor ve yakıcı diğer silahları kullandığına 
dair medyada yer alan iddialar üzerine Uluslararası 
Af Örgütü Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’yla 
temasa geçmiştir. “Bu silahların kullanılıp kullanıl-
madığı, kullanıldıysa siviller için nasıl bir önlem 
alındığı” şeklindeki sorulara Suudi yönetiminden 
henüz bir cevap alınamamıştır. 

Çatışmaların durdurulamaması ve Suudi 
Arabistan’ın güney bölgelerine yayılması, bölgede-
ki insani durum açısından endişe vericidir. Ağus-
tos ayından itibaren devam eden çatışmalarda ke-
sin olmamakla beraber 170 - 200 bin arasında kişi-
nin mülteci durumuna düştüğü ve yüzlerce kişinin 
de öldüğü tahmin edilmektedir. Birleşmiş Millet-
ler bölgeye acilen gıda, çadır ve yardım malzemele-
ri ulaştırılması için çağrı yapmaktadır. Aynı şekilde, 
UNICEF bölgedeki çocukların yetersiz beslendi-
ğini ve yüzlerce çocuğun bu nedenle ölüm tehli-
kesiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü ise bölgedeki imkânların çok yeter-
siz olduğunu duyurarak acil tıbbi destek sağlanma-
sı çağrısında bulunmuştur. 

Çatışmaların Suudi Arabistan’a sıçramasıyla 
birlikte Suudi yönetimi bölgedeki köyleri tahliye 
etmiş, ülkeye daha önceden gelmiş olan Yemenli 
göçmenleri ve işçileri geri göndermeye başlamış-
tır. Gelecek olan sığınmacılara da sınırı kapattığını 
açıklayan Suudi yönetimi hem uluslararası insani 
hukuku ayaklar altına almakta hem de savaşın ya-
rattığı tahribatı artırmaktadır. Yardım örgütlerinin 
bölgede rahat çalışamaması  ise durumu ağırlaştı-

ran bir diğer faktördür. Tarafların yardım örgütle-
rinin bölgede rahat çalışabilmesi ve çalışanlarının 
can güvenliklerinin sağlanması noktasında üzerle-
rine düşeni yapması gerekmektedir. Bölgeden çatı-
şan tarafların savaşta çocukları kullandığı, sivil yer-
leşim yerlerini ayrım gözetmeksizin bombaladığı 
ve sivil alanlara antipersonel mayın döşediği şek-
linde haberler gelmektedir.[1]

MAZLUMDER etnik, dinî ve mezhebî hiç-
bir ayrım yapılmaksızın bölgedeki çatışmaların 
son bulması,  mültecilerin geri dönüşünün kolay-
laştırılması, insani durumun düzeltilerek bölgenin 
yardım kuruluşlarına ve insan hakları örgütlerinin 
denetimine açılması, olaya üçüncü bir taraf ola-
rak müdahale eden ülkelerin bu tür girişimlere son 
vermesi ve her ne bahane ile olursa olsun bölgeye 
dışarıdan müdahale yapılmaması için çağrıda bu-
lunmaktadır.

MAZLUMDER etnik, dinî veya mezhebî 
farklılıkların kanlı politik hesaplaşmalara malzeme 
yapılmak yerine evrensel insani ilkeler ve uluslara-
rası hukukun hakemliğinde çözülmesi gerektiğini 
bir kez daha hatırlatmaktadır.

  



AVRUPA

117

AVRUPA



2009 DÜNYA İNSAN HAKLARI  RAPORU

118



AVRUPA

119

Almanya’da 27 Eylül’de Federal Parlamento 
(Bundestag) seçimleri yapılmıştır. Bu seçimlerle 
birlikte birçok eyalette belediye, eyalet parlamen-
toları, Avrupa parlamentosu seçimleri de gerçek-
leşmiştir. Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) 
ve Hür Demokrat Partisi (FDP) salt çoğunluğu 
alarak seçimin galibi olmuşlardır. Sosyal Demok-
rat Parti (SPD) iktidara geldiği 1998 yılından son-
ra en düşük oyu alarak seçimlerden başarısız çık-
mıştır. Almanya önümüzdeki 4 yıl boyunca Hıris-
tiyan Demokrat ve Hıristiyan Sosyal Birlik Parti-
leri (CDU/CSU) ile Hür Demokrat Partileri’nin 
oluşturduğu muhafazakâr sağ koalisyon hüküme-
tiyle yönetilecektir. 

Başbakan Angela Merkel başkanlığındaki ko-
alisyon hükümetinin 124 sayfalık koalisyon proto-
kolünde, göçmenler için çifte vatandaşlık hakkının 
önümüzdeki 4 yıl boyunca gündeme gelmeme-
si söz konusudur. Ayrıca aile birleşim sürelerinin 
3 yıla çıkarılması göçmenlere yeni zorluklar ge-
tirmektedir. 15 Ocak 1997 yılında Bosna Hersek, 
Yugoslavya, Hırvatistan, Fas, Makedonya, Sloven-
ya, Tunus ve Türkiyeli 16 yaşından küçük çocuk-
lara uygulanan, kamuoyunda “bebek vizesi“ adıyla 
tanımlanan vize uygulaması da halen yürüklükte-
dir. Yeni hükümetin, daha önce düzenlenen İslam 
Konferansı ve uyum konferanslarına devam ede-
ceğini bildirmesi, Türkiye’den ve diğer ülkelerden 
gelen göçmenlere misafir işçi değil ülkenin kalıcı 
bir unsuru olarak kabul etme eğilimi olumlu adım-
lar olarak görülmektedir. 

Afganistan-Kunduz Saldırısı Skandalı
Yeni koalisyon hükümeti Kunduz’da yapılan 

bombardımanla ilgili olarak “bilgilerin karartıl-

ması” skandalıyla sarılmıştır. Alman bir komuta-
nın verdiği emirle onlarca Afgan sivilin ölmesine 
neden olan bombalama, Almanya’yı zor durumda 
bırakmıştır. Afganistan’da 4 Eylül’de Taliban men-
suplarının ele geçirdiği iki yakıt tankerinin Alman 
birliklerinin isteği üzerine ABD uçaklarınca bom-
balanması sonucu 142 sivil hayatını kaybetmiş-
tir. Alman Savunma Bakanlığı olayı önce inkâr et-
miştir. Ancak CSU üyesi yeni Savunma Bakanı 
Karl-Theodor zu Guttenberg Kunduz’da siville-
rin katledildiğinden Almanya’daki Genelkurmay 
Başkanlığı’nın da bilgisi olduğunu meclis günde-
mine getirmiştir. Bu olay, yeni hükümette Çalış-
ma Bakanı olan eski Savunma Bakanı Franz Josef 
Jung’un istifasına neden olmuştur. Jung, Kunduz 
operasyonundan sonra yaptığı açıklamalarda, si-
villerin ölümüne ilişkin bilgisi olmadığını ve ope-
rasyonda Alman askerlerinin bir hatası bulunma-
dığını savunmuştur. Bild gazetesi, eski Savunma 
Bakanı Jung’un bombardıman sırasında masum 
sivillerin de öldüğüne ilişkin bilgileri NATO kay-
naklarından aldığını ifade eden bir haber yayınla-
mıştır. Gazete haberi, aynı zamanda bazı raporla-
rın da ordu karargâhı tarafından gizlendiğini belirt-
mektedir. Muhalefet Jung’un istifasını yeterli gör-
meyerek başbakan Merkel’in sivil katliamdan ha-
berdar olup olmadığını açıklamasını istemiştir.

Irkçılık-Yabancı Düşmanlığı
Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa 

Konseyi’nin Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoş-
görüsüzlükle Mücadele birimi olan ECRI, Al-
manya hakkındaki dördüncü denetim raporu-
nu 2009 Mayıs ayında Strasbourg’da açıklamıştır. 
ECRI raporunda Almanya’da göçmenlere, özellik-

Almanya
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le de Müslüman, Türk, Çingene ve siyahlara kar-
şı ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığını bildirmiştir. 28 
Ağustos 2007 tarihinde Alman vatandaşı olmak 
isteyen AB vatandaşları ve İsviçrelilere mevcut 
vatandaşlıklarından vazgeçme zorunluluğunu 
kaldıran Almanya, diğer göçmenleri mevcut va-
tandaşlıklarından vazgeçmek zorunda bırakarak 
Alman vatandaşlığında çifte standart uygulamak-
tadır. ECRI, Alman makamlarına, topraklarında 
yaşayan yabancıların uyumunu kolaylaştırmak 
amacıyla çifte vatandaşlığın diğer yabancılara da 
uygulanması çağrısı yapmıştır. Raporda, bazı Al-
man sivil toplum kuruluşlarının verilerine daya-
narak, bazı öğretmenlerin özellikle Türk ve Müs-
lüman çocuklara yönelik olumsuz tutumu dile 
getirilmiştir. Alman öğretmenlerin kasten göç-
men çocuklarını “kendileri için daha kolay olur” 
gerekçesiyle alt sınıflara yollamalarının da ayrım-
cı bir uygulama olduğu vurgulanmıştır. ECRI, 
Almanya’dan öğretmenlerini ve diğer okul per-
sonelini kültürel çeşitlilik konusunda eğitmesini 
istemektedir. Aşırı sağcı partilerin yerel seçimler-
de kaydettikleri sonuçları temel alan ECRI, ırkçı-
lık, yabancı düşmanlığı ve Yahudi aleyhtarlığı ya-
pan siyasi hareketlerin yasaklanması konusunda 
Alman makamlarını desteklemekte, Alman siya-
silerden de azınlık gruplarına ve Alman uyruklu 
olmayanlara karşı basmakalıp olumsuz söylem-
lerden kaçınmaları uyarısında bulunmaktadır. 
ECRI’nin Alman resmî makamlarını temel alarak 
aktardığı verilere göre, ülkede 4400 Neonazi ile 
“şiddete başvurabilecek aşırı sağcı kültüre sahip” 
10 bin kişi bulunmaktadır. ECRI, ülkedeki büyük 
siyasi partilerin ırkçı söylem ve çağrışımlardan 
kaçındıklarını belirtmekle birlikte, Müslümanlar 
hakkındaki bazı söylemlerin sadece güvenlik ve 
uyum eksikliği üzerinde yoğunlaştığını, bu yak-
laşımın da endişe verici olduğunu kaydetmekte-
dir. ECRI, çocukların aile birleşiminden faydala-
nabilmeleri için koyulan yaş sınırının da 16’dan 
18’e çıkarılmasını ve aile birleşimi için uygulanan 

kriterlerin ayrımcılığa yol açmadığının görülmesi 
için devamlı kontrol edilmesini istemiştir.

Irkçılık ve İslamofobi  
İslam’ın resmi din olarak tanınmamasından 

kaynaklanan ezan, helal kesim, özgün mimari ile 
cami inşası, Müslüman mezarlıkları, dini bayram-
larda tatil gibi daha bir çok mesele, sorun olma-
ya devam etmektedir. Alman okul kitaplarında 
İslam’a ilişkin önyargı ve peşin hükümler bulun-
maktadır. Tarih, Coğrafya, Katolik ve Protestan vb. 
ders kitaplarındaki bu önyargı ve peşin hükümler 
içeren bilgiler, çocuklarda Müslümanlar aleyhine 
haksız bir kanaat oluşturmaktadır. Bu durum hala 
tashih edilmemiştir.

Bir göç ülkesi olan Almanya’da yaklaşık 5 mil-
yon Müslüman yaşamaktadır. Siyasetçilerin ve 
medyanın Müslümanları terörize etmesi, Müs-
lümanların günlük hayatta başta dinî özgürlük-
ler, eğitim alma ve konut edinme olmak üzere bir-
çok alanda sürekli olarak ayrımcılıkla karşılaşma-
sına neden olmaktadır. Almanya’nın ikinci büyük 
dinine karşı artan ırkçı saldırılar Müslümanlar ara-
sında can ve mal kaybına neden olmuştur. Müslü-
man kimliğin görünür bir işareti olan başörtüsü-
ne yönelik saldırılar kaygı verici boyutlara ulaşmış-
tır. Başörtüsü takan Müslüman kadınlar saldırıla-
ra uğramaktadır. 3 aylık hamile Merve El-Şerbini 
mahkemede bir Neonazinin saldırısı sonucu ha-
yatını kaybetmiştir. Bu olay ülkedeki ırkçı saldırı-
ların ne kadar tehlikeli boyutlara vardığını göster-
miştir. Merve El-Şerbini cinayeti, Batı Avrupa siya-
set ve medyasının 11 Eylül sonrasında terörizme 
karşı mücadele adı altında İslam’a ve Müslümanla-
ra karşı yürüttüğü düşmanca propagandanın ulaş-
tığı tehlikeli boyutun bir izdüşümüdür.

Müslümanlara yönelik ayrımcılıklar çeşitli şe-
killerde tezahür etmektedir. Başörtülü öğrenciler 
staj yapacak yer bulmakta zorlanmakta, hastalar 
Müslüman stajyer öğrencilere muayene olmaktan 
kaçınmakta, Müslümanların bakıcılık yapmaları 
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engellenebilmektedir. Okullarda Müslüman öğ-
retmenlerin ve öğrencilerin başörtüsü kullanma-
sının yasaklanması, konut kiralamakta çekilen zor-
luklar, bazı spor salonlarının Müslümanları alma-
ması, bazı restoranların başörtülü müşterilere ser-
vis yapmaması yaşanılan ayrımcılıklara çarpıcı ör-
neklerdir. 

Merve Ali El-Şerbini Cinayeti
Mısırlı Merve Ali El-Şerbini, geçen yıl çocuk 

parkında Alex W.’den salıncağı oğluna bırakması 
ricasında bulununca, 28 yaşındaki işsiz Alman ta-
rafından “İslamcı”, “terörist”, “o..pu” diyerek hakaret 
görmüştür. Merve Ali El-Şerbini’nin Alex W.  hak-
kında hakaret davası açması üzerine yapılan yargı-
lamada, sanık manevi tazminat ödemeye mahkûm 
edilmiştir. Temyize giden Alex W. davanın görül-
düğü 1 Temmuz 2009 günü mahkeme başkanın-
dan bir soru sormak için izin istemiş, Merve El-
Şerbini’ye dönerek: “Almanya’da yaşamaya ne hak-
kınız var?” sorusunu yöneltmiştir. Mahkeme salo-
nundan bir itiraz gelmeyince “Burada ne arıyorsu-
nuz? NPD iktidara gelirse bu işe bir son verecek. 
Ben oyumu NPD’ye verdim.” gibi tehditler savur-
muştur. Mahkeme salonunda El-Şerbini’nin üzeri-
ne atlayan saldırgan 3 yaşındaki çocuğunun gözleri 
önünde Şerbini’yi 18 yerinden bıçaklamıştır. Mah-
keme başkanının alarm ziline basması üzerine du-
ruşma salonuna giren üç polisten biri, saldırganın 
kim olduğunu bile sormadan, karısının yardımı-
na koşan Elwi Ali Okaz’a saldırgan olduğu zannıy-
la ateş etmiştir. Bu olayda mahkemenin, polisin, Al-
man medya ve kamuoyunun tavrı düşündürücü-
dür. Mahkeme, saldırganın El-Şerbini’ye bağırıp 
hakaret etmesine göz yumarak katili cesaretlendir-
miştir. Mahkeme salonunda 18 yerinden bıçakla-
nan El-Şerbini’ye eşi dışında kimsenin yardım et-
memesi, müdahaleye gelen polisin El-Şerbini’nin 
eşini ten renginden dolayı potansiyel suçlu olarak 
görüp yaralaması polisin yabancılara karşı önyargı-
sını gözler önüne sermiştir. 

Cinayete tepki gösteren Almanya Müslüman-
lar Koordinasyon Konseyi, Merve’nin ölümünün 
Müslümanları dehşete düşürdüğünü ifade ederek 
siyasilerin artık İslam düşmanlığını ciddiye alması 
çağrısı yapmıştır. Konsey, Merve’nin aynı zaman-
da kamuoyundaki başörtüsü tartışmalarıyla basın-
da yer alan İslam karşıtı kışkırtma ve iftiraların da 
kurbanı olduğuna dikkat çekmiştir. Müslüman ör-
gütlerine ilk destekse Almanya Yahudiler Merkez 
Konseyi’nden gelmiştir. Yahudiler Konseyi Genel 
Sekreteri Stephan Kramer olaydan büyük endi-
şe duyduklarını ve şimdiye kadar Almanya’daki İs-
lam düşmanlığını gerçek dışı bir tartışma olduğu-
nu söyleyenlerin bu korkunç olay sonrasında ya-
lancı çıktığını beyan etmiştir.

Alman solu, antifaşist hareketi ve önde gelen 
gazeteler ise El-Şerbini cinayetinde kolektif bir sus-
kunluğa bürünmüştür. Alman basını ilk haftalar-
da cinayete yer vermemiş, daha sonraki haftalar-
da ise cinayeti münferit bir olay gibi işleyerek si-
yasi arka planının üzerinde durmaktan kaçınmış-
tır. Alman medyasındaki sessizlik ancak El-Şerbini 
için Mısır’da kitlesel gösteriler yapıldıktan sonra 
bozulmuştur. Ancak Alman kamuoyu ve basının-
da, cinayeti işleyen kişinin gerçek bir Alman ol-
madığı, Rus kökenli olduğu şeklinde bir savunma 
yapılmıştır. Sessizliğini bu savunmayla bozan Al-
man basını davanın görülmesi esnasında yine İs-
lam düşmanlığını körükleyecek şekilde yayınlar 
yapmıştır. Müslüman kamuoyunun büyük önem 
verdiği dava kasım ayında sonuçlanmış, mahkeme 
Merve El-Şerbini’nin katili Alex W.’i müebbet ha-
pis cezasına çaptırmıştır. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) şubat 
ayı başında Almanya’da Müslüman kadınların ba-
şörtüsü taktığı için ayrımcılığa maruz kaldığı yö-
nünde bir rapor yayınlamıştır. HRW Almanya’da 
başörtüsü takan öğretmenlerle yüz yüze görüştü-
ğü ve 8 ay sürdürdüğü araştırmasında, yasağın ba-
şörtülü kadınları inancı ve mesleği arasında bir se-
çime zorladığını ve bunun da insan haklarını ze-
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delediğini ifade etmiştir. Öğretmenlerin “dinle-
ri ve cinsiyetleri nedeniyle” ayrımcılığa uğradık-
ları belirtilen araştırmada, bunun sosyal, ekono-
mik ve psikolojik anlamda çok yönlü etkileri ol-
duğunu kaydetmiştir. Rapora göre, doğma büyü-
me Almanyalı olan ve başörtülü olduğu için işi-
ni kaybeden kadınlar, kendilerini yabancı ve dış-
lanmış hissetmektedir. Başörtülü kadınlar yasağın 
kendilerini özgürleştirmediğini, tam tersine top-
lumdan uzaklaştırdığını söylemişlerdir. Bilindi-
ği gibi Almanya’da Baden-Württemberg, Bavyera, 
Berlin’in yarısı, Bremen, Hessen, Aşağı Saksonya, 
Kuzey Ren-Vestfalya ve Saarland’da devlet okul-
larında öğretmenlerin başörtüsü takması yasak-
lanmıştır. Ancak Almanya’nın diğer 8 eyaletinde 
böyle bir yasak yoktur. HRW, insanların taşıdıkları 
dinî sembollere dayanarak anlamlandırılması yeri-
ne davranışlarına göre değerlendirilmesi gerektiği-
ni, somut endişeler olması hâlinde ise bunların tek 
tek ele alınarak idari süreçlerden geçirilmesi gerek-
tiğini kaydetmiş, Alman Hükümeti’nin din ve vic-
dan özgürlüğünü güvence altında tutması çağrı-
sında bulunmuştur.

Düsseldorf İdare Mahkemesi, 14 Ağustos ta-
rihinde başörtüsü ile öğretmenlik yapmak iste-
yen ilkokul öğretmeninin açtığı davayı reddetmiş-
tir. Mahkeme kararın gerekçesinde başörtüsünün 
dinî bir simge olduğunu ve böylece okullarda dev-
letin tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiğini savunmuş-
tur. 

Kasım ayı başlarında Almanya’nın Göttingen 
kentinde, başörtüsü takan bir Müslüman kadın 
kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğramıştır. Göt-
tingen Emniyeti’nin verdiği bilgiye göre, tıp öğre-
nimi gören 24 yaşındaki başörtülü öğrenci “Oto-
nomlar” adlı bir grubun protesto eylemi sırasında, 
üniversitenin kütüphanesinden otomobiline gi-
derken saldırıya uğramıştır. Öğrenciye saldıran 4 
kişi önce sözlü olarak hakaret edip sonra öğrenciyi 
yere düşürerek tekmelemiştir.

Ekim ayında Elsenfeld’de bir caminin yeni ya-

pılan bölümüne kimliği bilinmeyen kişiler tarafın-
dan hayvan kanı sürülmüş ve hayvan gözü atılmış-
tır. 

Yüksek öğrenimini Almanya’da tamamlamak 
için oturma izni almak isteyen Müslüman öğren-
ciler oturma izni alma safhasında karşılaştıkları so-
rular karşısında ciddi sorunlar yaşamaktadır. “Te-
rör örgütüne üye misiniz?”, “Bomba yapmasını bi-
lir misiniz?”, “Herhangi bir İslami terör örgütüyle 
ilişkiniz var mı?”, “Daha önce bombalama olayları-
na karıştınız mı?” gibi soruları cevaplamaları gere-
ken öğrenciler, suçlu muamelesi görmekten rahat-
sız olduklarını dile getirmiştir. Almanya’nın Müns-
ter şehrinde üniversiteye giden Faslı Murad Kortas 
da (31) oturma iznini uzatmak için gittiği Müns-
ter Yabancılar Dairesi’nde benzer sorularla karşı-
laşmıştır. Bu tür sorulara maruz kalan birçok ya-
bancı öğrenci, söz konusu muamelenin insan hak-
larını ihlal etiği için Münster Eyalet Mahkemesi’ne 
başvurmuştur.

27 Eylül tarihinde yapılan Federal Meclis se-
çimleri öncesinde Irkçı Ulusal Demokrat Parti’nin 
(NPD) Berlin Eyalet Teşkilatı, bazı göçmen kö-
kenli politikacılara ırkçı söylemler içeren mektup-
lar göndermiştir. NPD mektup gönderdiği kişiler-
den ülkelerine geri dönmelerini istemiştir. Emni-
yet güçleri parti merkezine baskın düzenlemiş ve 
mektuplara el koymuştur. Savcılar, mektubu gön-
deren NDP’li siyasetçiler hakkında “ırkçı nefreti 
körükleme” suçlamasıyla dava açmıştır. 

Son yıllarda aşırı sağcı Neonazi gruplar 13-15 
Şubat 1945 tarihlerinde Nazi Almanyası’na düzen-
lenen ve 25 bin kişinin öldüğü saldırıları “yas yürü-
yüşü” olarak adlandırılan gösterilerle anmaktadır. 
Bu yıl aşırı sağcı gruplar başta Berlin olmak üzere 
Almanya’nın birçok kentinde binlerce Neonazinin 
katılımıyla gösteriler düzenlemiştir. Neonazilerin 
gösterileri endişe yaratırken siyasi partiler, sendi-
kalar, kiliseler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 
bir birlik de karşıt gösteri yapmıştır.

Neonazilerin gösterilerine izin verilmesinden 



AVRUPA

123

sonra ülke genelinde Neonazi saldırıları artmıştır. 
Berlin İçişleri Senatörlüğü Berlin’de faaliyet gös-
teren aşırı sağcı yoldaşlar “Frontbann 24” grubu-
nu yasaklamıştır. Mahkeme, Neonazi grupları için-
de hızlı bir şekilde büyüyen grubu anayasaya aykırı 
olduğu, ayrıca yabancı düşmanı propagandalar ya-
parak toplumsal gerginliğe sebebiyet verdiği gerek-
çesiyle yasaklamıştır. 

Şubat ayında Leipzig yakınlarında SPD mil-
letvekili ve Kuzey Saksonya bölge lideri Liane De-
icke, seyahat ettiği bir trende Neonazi bir grup 
gencin saldırısına uğramıştır. Polis, buna benzer iki 
olayın daha kayıtlara geçtiğini bildirmiştir.

Mülteciler
Almanya, Kosova ile mültecilerin ülkelerine 

dönmesini öngören bir anlaşma imzalamıştır. Ko-
sovalı 23.000 mültecinin büyük çoğunluğunu Ro-
man mülteciler oluşturmaktadır. Anlaşma çerçeve-
sinde Almanya, bir senede en çok 2500 Kosovalı-
nın geri gönderilmesi için başvuruda bulunabile-
cektir. Sol Parti ve BM, Kosovalı mültecilerin geri 
gönderilmesini eleştirerek Kosova’da Romanların 
durumunun her geçen gün kötüye gittiğini, ayrıca 
soysal ve ekonomik durumun endişe verici boyut-
larda olduğunu belirtmiştir. Anlaşmaya göre Ba-
kanlık, ülkesine dönmeye karar veren mültecilere 
750 avro ve yol masrafı verecek, ülkelerine geri dö-
nen mültecilerin Priştina şehrinde iş bulmaları ko-
nusunda danışmanlık hizmeti yapacaktır.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tem-
muz ayında Alman Hükümeti’ne bir mektup gön-
dererek Iraklı mültecilerin mülteci statüsünün ip-
tali yönündeki kararlarını hemen durdurmalarını 
istemiş, mülteci statüsü verilmiş olan 18.000’den 
fazla Iraklının durumunun da yeniden gözden ge-
çirilmesi gerektiğini belirtmiştir. HRW mektup-
ta ayrıca, mülteci statüsünün otomatik olarak ipta-
linin 1951’de BM Mülteci Sözleşmesi standartla-
rı ve AB kurallarına aykırı olduğunu dile getirmiş-
tir. Irak nüfusunun önemli bir bölümü ülke dışında 

mülteci konumunda yaşamaktadır. Almanya 2003 
Kasım ayından itibaren 18 bin Iraklı mültecinin 
başvurusunu reddetmiştir. Başvurusu reddedilen 
mültecileri hemen sınır dışı etmeyen Almanya al-
dığı bir dizi önlemle yıldırma politikası izlemekte-
dir. Mültecilerin günlük hayatta karşılaştıkları bas-
kılar, işten çıkarılma riski, ülke içinde ulaşım zorlu-
ğu bu politikanın yansımalarıdır. İşsiz kalan ve her-
hangi bir yere hareket edemeyen mültecilere git-
mek dışında bir seçenekleri olmadığı empoze edil-
mektedir. Böylece mülteciler sıcak savaşın olduğu 
Irak’a geri dönmek zorunda bırakılmaktadır.

Sonuç
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra farklı etnik 

ve dinî gruplara karşı hoşgörülü olan Batı Avru-
pa ülkeleri 11 Eylül’ün ardından oluşturulan yeni 
düşman algısı ile gözlerini ülkelerinde yaşayan ya-
bancılara ve özellikle Müslümanlara dikmiştir. 
Almanya’da 11 Eylül’den sonra sağ popülist politi-
kacıların ve medyanın yabancıları ve Müslümanla-
rı terörize etmesiyle, bu topluluklar birer nefret ob-
jesine dönüştürülmüştür. Yaşanan ekonomik kriz-
le birlikte artan işsizlik, bu söylemlere eklenerek 
Neonazi ırkçılığının tırmanmasına neden olmuş-
tur. Merve El-Şerbini cinayeti ırkçı şiddet dolayı-
sıyla Müslümanların can güvenliğinin bile tehlike-
de olduğunu göstermiştir. Almanya’nın bazı eya-
letlerinde uygulanan başörtüsü yasağı ile başörtü-
sü takan Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılık 
bu yıl da devam etmiştir. 
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2009 yılında Avrupa genelinde olduğu gibi 
Avusturya’da da ırkçı sağ partiler ve basın yabancı - 
İslam düşmanlığını tırmandırmıştır. Ocak 2010’da 
yürürlüğe girecek olan “Yabancılar Kanunu” göç-
menler aleyhine ağır şartlar içermektedir.

Göç Yasası, Irkçılık, İslamofobi ve Mülteciler 
başlıklarında değerlendirdiğimiz 2009 Avusturya İn-
san Hakları Raporu’nda, Avusturya’da insan hakları 
çerçevesinin giderek daraltıldığı görülmektedir. 

Göç Yasası, Irkçılık, İslamofobi ve 
Mülteciler

11 Eylül saldırılarından sonra Batı Avrupa ül-
keleri göç yasalarında göçmenlerin aleyhine de-
ğişiklikler yapmaktadır. Avusturya 2005’ten iti-
baren göç ve yabancılar yasasında değişikliğe git-
miştir. Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) - Halk Par-
tisi (ÖVP) koalisyonundan oluşan hükümet “Ya-
bancılar Kanunu”na daha da sert uygulamalar 
getirmiştir. Ocak 2010’da yürürlüğe giren yasa-
nın görüşülmesi esnasında yaşanan tartışmalar 
Avusturya’da insan hakları konusunda duyarlılığın 
azaldığını açıkça göstermektedir. 

22 Ekim’de göçmenler için yeni yaptırım-
lar içeren kanunun kabul edildiği Avusturya’da, 
uyum konusunun bir güvenlik meselesi olarak al-
gılanması göçmenler açısından çözüm yolundaki 
engellerden biri olarak görülmüştür. Yabancılar-
la ilgili kanun tasarısı hazırlanırken, İçişleri Baka-
nı Maria Fekter ülkeye iltica eden bütün mültecile-
rin bir kamp içinde bulunmasını, kampın çevresi-
nin kontrol altında tutulmasını ve mültecilerin be-
lirlenen sınırlardan çıkmalarının engellenmesini, 
kurallara uymayan mültecilerin suç işlemiş kabul 
edilmesini teklif etmiştir. Fekter’in bu sözleri tüm 

mültecileri suçlu ilan eden zihniyeti göstermesi ba-
kımından önemlidir. 

Ocak 2010’da yürürlüğe girecek “Yabancı-
lar Kanunu” birçok yeni yükümlülük ve sınırlama 
getirmektedir. Bu kanuna göre, aile birleşimi çer-
çevesinde ülkeye girecek yabancılar için yaş sını-
rı 18’den 21’e çıkarılmaktadır. Avusturya’da otur-
ma müsaadesi almak veya mevcut izinlerini uzat-
mak isteyen yabancıların aylık asgari gelir sınırı ar-
tırılmaktadır. Buna göre, iki kişilik yabancı bir aile 
Avusturya’da oturma izni alabilmek veya mevcut 
iznini uzatmak için ayda en az 1158 avro gelire sa-
hip olduğunu ispatlamak zorunda bırakılmakta-
dır. Vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancıla-
rın da aynı şekilde 1158 avro aylık gelire sahip ol-
duğunu ispatlaması gerekmektedir. İltica başvuru-
su reddedilen yabancılar için bugüne dek öngörü-
len 10 aylık “gözetim süresi” tümüyle kaldırılarak 
derhâl sınır dışı edilmeleri öngörülmektedir. Sığın-
macılara, iltica edilen bölgenin dışına çıkmaları, 
bağlı bulundukları şehir veya kasabayı terk etme-
leri hâlinde tutuklanmaları şartı getirilmektedir. Bu 
durumda kalanlar 1000 ila 3000 avro para cezası 
ödemek zorunda kalacak ya da hapse gireceklerdir.

İnsan hakları savunucuları, sivil toplum örgüt-
leri ve Yeşiller, yasanın toplumsal dayanışmayı ra-
dikal bir şekilde bitireceğini, mültecilerin hakları-
nın kısıtlanmasının insan hakları çerçevesinin da-
raltılması anlamına geldiğini ve gidişatın endişe ve-
rici olduğunu belirterek tepki göstermiştir.

Uluslararası Af Örgütü, Nisan ayında 
Avusturya’da polis teşkilatı ve hukuk sisteminin 
ırkçı olduğuna dair bir rapor yayınlamıştır. Rapor-
da, beyaz tenli olmayan Avusturyalıların suçlu mu-
amelesi görme ve polis tarafından kötü muame-

Avusturya
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leye tabi tutulma olasılığının çok daha yüksek ol-
duğu bildirilmiştir. 2006 yılında polis tarafından 
kötü muamele gördüğü için şikâyetçi olanların sa-
yısı 898 olmasına karşın bunlardan yalnızca 20’si 
mahkemelere yansımıştır. Uluslararası Af Örgü-
tü, Avusturyalı yetkililere, adalet kurumlarına, po-
lislere ve genel olarak da halka, ırkçı davranışların 
kesinlikle yasak olduğunu, bu tür davranışların in-
celenerek sorumluların cezalandıracağını çok açık 
bir şekilde bildirmelerini tavsiye etmektedir. 

Avusturya Parlamentosu’ndaki tek Türk kö-
kenli milletvekili Alev Korun’a, mecliste yaptığı bir 
konuşma esnasında aşırı sağcı FPÖ ve BZÖ parti-
lerine mensup milletvekilleri tarafından, “Geldiğin 
yere dön.” şeklinde sözlü saldırıda bulunulmuştur. 

Kısa adı ATİB olan Türk İslam Birliği’nin 
Viyana’da yapmayı planladığı kültür merkezine 
karşı aşırı sağcılar bir protesto yürüyüşü yapmış-
tır. 15 Mayıs’ta gerçekleşen gösteriye “Camiye Ha-
yır” pankartları taşıyan yaklaşık 700 kişi katılmıştır. 
Irkçı Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) Lideri Heinz-
Christian Strache’nin de katıldığı gösteri İslam kar-
şıtı bir gösteriye dönüşmüştür. Strache konuşma-
sında ATİB’in yapmayı planladığı cami inşaatına 
izin vermeyeceklerini söylemiştir. Öte yandan Ki-
lise ve siyasi çevreler Strache’nin bu şovenist yak-
laşımından büyük rahatsızlık duyduklarını belirt-
miştir. FPÖ’lülerin cami inşaatına karşı gösteri dü-
zenlemesi üzerine meclis binası önünde toplanan 
Yeşiller ve Sol Parti üyeleri FPÖ’nün ırkçılığını ve 
İslam düşmanlığını kınayan pankartlar taşımıştır.

2010 yılında yapılacak Viyana Belediye Baş-
kanlığı seçimlerinde Irkçı Özgürlükçüler Parti-
si (FPÖ) lideri Heinz-Christian Strache, İslam ve 
yabancı aleyhtarlığına dayalı propaganda yapma-
ya devam etmektedir. Strache, Avusturyalılara yö-
nelik olarak suç işlendiğini savunmuş, çözüm yolu 
olarak da “göçmenlerin doğrudan bir haftalığına 
cezaevine konmasını veya aileleriyle birlikte sınır 
dışı edilmelerini” göstermiştir.

Avusturya’nın Graz Eyaleti’nde başörtülü bir 
öğrenci iki sınıf arkadaşının saldırısına uğramıştır. 
Olay, Graz Eyaleti Katolik Yardımlaşma ve Daya-
nışma Örgütü Caritas’a ait ekonomi meslek lisesi-
nin düzenlediği bir gezi esnasında yaşanmıştır. Ba-
şörtüsü takan 15 yaşındaki Diana B. iki sınıf arka-
daşı tarafından önce sıkıştırılmış, daha sonrada ba-
şörtüsü yakılmak suretiyle tartaklanmıştır. Yapılan 
müdahale ile başörtüsü fazla yanmadan söndürül-
müştür. Eyalet Eğitim Müdürlüğü, saldırgan kız 
öğrencilere disiplin cezası verildiğini ve okuldan 
uzaklaştırıldıklarını açıklamıştır. Anayasayı Koru-
ma ve Terörizmle Mücadele Bürosu Eyalet Başka-
nı Alexander Gaisch, yapılan saldırının ardından 
okuldan atılan öğrenciler hakkında 6 aya kadar ha-
pis istemiyle dava açılabileceğini ve bunun da di-
ğerlerine 15 yaşındaki bir öğrenciye saldırmanın 
“şaka” olmadığı mesajını verebileceğini söylemiştir.

Şubat 2009’da öğrencilerine “Yahudilere ait 
ürünleri boykot edin.” bildirisi dağıtmakla suçla-
nan Türk kökenli İslam dersi öğretmeni görevin-
den alınmıştır. Federal Eğitim Bakanı, öğretmen 
Engin A. hakkında Yahudi aleyhtarlığı yaptığı iddi-
asıyla Federal Savcılık’a suç duyurusunda bulunul-
duğunu bildirmiştir. İsrail’in Aralık-Ocak aylarında 
Gazze’de yaptığı saldırılarda yüzlerce Filistinli sivi-
lin ölümüne neden olması, dünya çapında ülkeye 
karşı boykot ve protesto çağrılarını tetiklemişti.

Geçen yıl Hz. Muhammed’e yönelik ağır ha-
karetler içeren sözleri nedeniyle hakkında dava 
açılan ve dokunulmazlığı kaldırılarak mahkemeye 
çıkarılan FPÖ’lü Susanne Winter, üç ay hapis ve 
24 bin avro para cezasına çarptırılmıştır. Mahke-
me hapis cezasının tecil edilmesine karar verirken 
Winter’in avukatları temyize gideceklerini açıkla-
mıştır. Geçtiğimiz yıl içerisinde yapılan parti kong-
resinde Hz. Muhammed’e yönelik sözlü hakarette 
bulunan FPÖ’lü milletvekili Susanne Winter, ön-
ceki yıl Avusturya Genel Seçimleri’nde milletveki-
li olarak parlamentoya girmişti.



2009 DÜNYA İNSAN HAKLARI  RAPORU

126

Avusturya’da bu yılın başında basın ve yayın 
özgürlüğünün kısıtlanmasına dair kararlar alın-
mıştır. İçişleri Bakanı’nın ülkede yabancıların yayın 
yapmasını sağlayan Radyo Orange programların-
da içerik kısıtlamasına gideceklerini belirtmesi tar-
tışmalara neden olmuştur.

Avusturya’nın Krems kasabasında Florian adlı 
14 yaşındaki silahsız genç, polisin açtığı ateş sonu-
cunda ölmüştür. Hırsızlığa teşebbüsle suçlanan 14 
ve 16 yaşlarındaki gençlere polis arkadan ve bel-
den yukarı nişan alarak ateş etmiştir.

Çeçen Mülteciler
Gerek bu yıl gerekse geçen yıllarda Çeçen 

mülteciler sığındıkları ülkelerde yeterince ko-
runmamakta ve cinayetlere kurban gitmektedir. 
Avusturya’da 20.000’in üzerinde Çeçen mülteci 
yaşamaktadır. Avusturya Parlamentosu’nda Türk 
kökenli parlamenter Alev Korun, kamplarda kalan 
Çeçen mültecilerin can güvenliğinin sağlanamadı-
ğı, özellikle Polonya’daki mülteci kamplarında çok 
sayıda Rus ajanının bulunduğu, bu ajanların mül-
tecileri ölümle tehdit ettiği yönünde bir açıklama 
yapmıştır. 

Çeçen mülteci Umar İsrailov 13 Ocak tari-
hinde Viyana’da sokak ortasında uğradığı silah-
lı saldırı sonucunda öldürülmüştür. Avukatı Nad-
ja Lorenz’in verdiği bilgilere göre, 27 yaşındaki 
Umar İsrailov I. Rus-Çeçen Savaşı’nda özgürlük 
mücadelesi veren Çeçenlerin yanında yer almış, 
ancak daha sonra Rus yanlısı Çeçen yönetimin ge-
tirdiği afla saf değiştirmiştir. 2003 - 2005 yılları ara-
sında Kadirov’un kişisel korumalarından birisi ola-
rak çalışmış, fakat 2006 yılında eşi ve üç çocuğuy-
la birlikte Çeçenistan’dan kaçarak Avusturya’ya il-
tica etmiştir. İsrailov, 2006 yılının sonlarında Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Kadirov tarafın-
dan sürdürülen sistematik insan kaçırma ve işken-
ce olayları hakkında şikâyette bulunduktan sonra 
Viyana’da öldürülmüştür.

Eğitim Hakkı 
Avusturya’nın Viyana şehrinde başlayan öğ-

renci işgal ve eylemleri bir ay içinde Avrupa’da 
80’den fazla üniversiteye yayılan bir harekete dö-
nüşmüştür. “Eğitim bir haktır, satılık değildir.” 
ve “Çıkardan önce insan gelir.” sloganlarıyla 22 
Ekim’den itibaren Viyana Üniversitesi’nin en bü-
yük amfisi (Audimax) yaklaşık 200 öğrenci tara-
fından işgal edilmiştir. Bu hareket bütün AB için-
de 1968’den sonraki en büyük öğrenci hareketi 
olarak kabul edilmiştir. Avusturya Halk Partisi’nin 
eğitim ve bilimden sorumlu bakanı Johannes 
Hahn’ın bir sene önce kaldırılan harçların yük-
seltilerek tekrar yürürlüğe konacağını ve Bologna 
Eğitim Anlaşması’nın kabul edileceğini açıklaması 
üzerine öğrenciler tarafından yapılan protesto ey-
lemleri hızla büyümüştür. Öğrenciler üniversitele-
rin demokratikleşmesi, daha çok söz hakkı, harçla-
rın kalkması, eğitimin yalnızca parası olanın fayda-
lanabileceği bir sistem hâline gelmemesi, üniversi-
telerin engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önün-
de bulunduran düzenlemeler yapması, faşizme ve 
Nazizme karşı duruşun siyasi bir tavır olarak eği-
tim müfredatına koyulması, Bologna sürecinin ka-
bul edilmemesi gibi talepleri içeren bir üniversite 
reformu istemektedir. Amfi işgalleri ve protestoları 
hem Avusturya içinde hem de Avrupa’da yayılmış 
ve yürüyüşler çoğalmıştır. “UniBrennt” (Üniver-
site Yanıyor) eylemleri ilk sonucunu Almanya’da 
vermiştir. Alman hükümeti “bakalorya” sistemini 
öğrencilerin taleplerine göre yeniden düzenleye-
ceğini açıklamıştır. 

Sonuç
Avusturya’da sağ popülist partiler, göçmenle-

ri tüm olumsuzlukların sorumlusu olarak görme 
hastalığından kurtulamamıştır. Ülkede göçmenle-
re yönelik ayrımcı ve ırkçı uygulamalar devam et-
miştir. Özellikle parlamentodan geçirilen yabancı-
lar kanun tasarısı görüşmelerinde ırkçı sağ parti-
ler göçmenleri ötekileştiren, ayıran ve de suçlayan 
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propagandalar yapmıştır. “Yabancılar Kanunu” ilti-
ca amacıyla ülkeye gelen göçmenler için çok ağır 
şartlar içermektedir. Irkçı söylemler aynı zamanda 
önümüzdeki yıl yapılacak belediye seçimlerine ha-
zırlık niteliğindedir. Öğrencilerin üniversitelerde 
reform talebiyle başlattığı işgal eylemleri de hükü-
metin uzlaşmaz tavrı nedeniyle devam etmektedir.
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Fransa, yaklaşık 65 milyonluk nüfusuyla Avru-
pa Birliği üyesi ülkeler içerisinde Almanya’dan son-
ra en kalabalık ikinci ülkedir.  Fransa’da 6 milyon 
Mağripli ve 2,5 milyon Afrika kökenlinin yaşadığı 
tahmin edilmektedir. Ocak 2007’de yapılan bir an-
ket çalışmasının sonuçlarına göre, Fransızların % 
51’i kendilerini Katolik, % 31’i agnostik ya da ate-
ist olarak ifade etmiş, % 10’u ise başka dinlere inan-
dığını belirtmiştir. % 4’ü İslam inancına mensup ol-
duğunu, % 3’ü Protestan, % 1’i Yahudi, % 1’i de Bu-
dist olduğunu söylemiştir.

Sömürge döneminde yaşanan soykırımlarla 
hatırlanan Avrupa Birliği kurucu üyesi Fransa’da, 
son 5 yılda görülen tüm hak ihlalleri 2009 yılın-
da da ciddi oranda devam etmiştir. Göçmen ve 
mültecilerin sorunları, Müslümanların kıyafetleri-
ne yönelik tutumlar, etnik ve dinî ayrımcılık ve di-
ğer ihlaller raporda detaylı olarak bahsedilecek ana 
başlıklardır.

Göçmen ve Mültecilerin Sorunları
Fransa’da tüm vergilerini, sosyal güvenlik 

primlerini ödeyen ve ülkede bedensel olarak en 
zor işleri yapmakla görevlendirilen birçok Afrika-
lı geçici işçi, herhangi bir sebep gösterilmeksizin sı-
nır dışı edilebilmektedir. Bu ciddi problemi kamu-
oyuna duyurabilmek için kasım ayında 4000 işçi 
grev yapma kararı almıştır. Bu işçilerden biri olan 
ve 16 yıldır Fransa’da yaşayan Diawoye Keita ru-
tin bir kimlik kontrolü sonrasında gözaltına alına-
rak ülkesi Mali’ye gönderilmiştir. 

Özellikle Kuzey Afrika’dan ülkeye gelen göç-
menlerin sorunları bununla sınırlı değildir. 2005 
yılında Fransız polisinin 2 genci öldürmesi ile pat-
lak veren banliyö isyanları sonrası 2007 yılında dü-

zenlenen protesto gösterilerine katılan gençler, 
üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen kendilerine ve-
rilen sözlerin yerine getirilmediğinden yakınarak 
ayrımcılığın devam ettiğini söylemektedir.  

Öte yandan bakımsız ve kirli bir yerleşke olan, 
plastik ve demir yığınlarından oluşan Calais Mül-
teci Kampı, ziyaret edenler ve kamp sakinlerince 
“çaresizlik ormanı” olarak adlandırılmaktadır. Su 
ve elektriğin olmadığı kampta sağlıksız bir ortam-
da yaşayan mültecilerin psikolojik olarak da çö-
küntü içersinde olduğu ifade edilmektedir. Mülte-
ciler hayvanlardan bile daha az itibar gördüklerden 
şikâyet etmektedir. Her ne kadar ilticadan sorum-
lu bakan Eric Besson kampın kapatılacağını, mül-
tecilere insanca muamele edileceğini, isteyenle-
rin ülkelerine gönderilebileceğini, istemeyenlerin 
ise zorla gönderilmeyeceğini söylese de yaklaşık 
1500 kamp sakini Calais Mülteci Kampı’nın kapa-
tılmasının kendileri için yeni bir endişe kaynağı ol-
duğunu düşünmektedir. Nitekim kampın tahliye-
si sırasında polislerin zor kullanması, bu endişele-
rin yersiz olmadığını göstermiştir. Böylece mülte-
ciler, çok daha zor şartlar altında yaşamaya itilmiş 
ve 100’ün üzerinde kamp sakini tahliye sırasında 
polis tarafından tutuklanarak kötü muameleye uğ-
ramıştır.

Müslümanların Kıyafetlerine Yönelik 
Tutumlar

Fransa başörtüsü kullanımı konusunda hâlâ 
yasakçı tavrını sürdürmeye devam etmektedir. 
Böylelikle Müslüman kadınlar sosyal hayatları ve 
inançları arasında bir seçime zorlanmaktadır. Fran-
sa İslamofobi Gözlem Kuruluşu’na (CCIF) göre 
başörtüsü yasağına karşı açılan davalarda artış ya-
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şanmaktadır. Müslümanlara yönelik ayrımcılık sa-
dece şahıs bazında değil, kurum bazında da görül-
mektedir. Müslüman genç kızlar için fırsat olarak 
görülen özel Müslüman okulları, hükümetten Hı-
ristiyan ve Yahudi okullarının rahatlıkla alabildiği 
fonu alamamaktadır. Bu durum, kurumların gider-
lerini karşılayamamalarına ve dolayısıyla kapanma 
tehlikesi ile karşı karşıya kalmalarına neden olmak-
tadır.

Başörtüsü yasağı henüz çözüme kavuşturul-
madan yıl içerisinde başka bir yasak daha günde-
me gelmiştir. Devlet Başkanı Sarkozy, Kentsel Dö-
nüşüm Bakanı Fadela Amara’nın da desteği ile ya-
sak için bir komisyon oluşturulmasına ön ayak ol-
muştur. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı bir araştırma 
sonucu ülkede sadece 367 kadının peçe taktığının 
ortaya çıkması, kanun tasarısına yönelik eleştirile-
re neden olmuştur. Her ne kadar tasarı yasalaşma-
sa da haziran ayında Faslı bir Müslüman kadının 
Fransız bir erkekle evlenmesine mahkemece izin 
verilmemesi ve gerekçe olarak burka giymesinin 
Fransız değerleri ile bağdaşmadığının gösterilme-
si takınılan tavrı açıkça göstermektedir. Başörtüsü 
ve burka bir yana, haşema giyilmesi dahi medyada 
tartışma konusu yapılmaya çalışılmaktadır.

Etnik ve Dinî Ayrımcılık
Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy’nin ulusal 

kimlik tartışmalarını gündeme getirmesi, ırkçılıkla 
mücadele dernekleri, sanatçılar ve önde gelen şah-
siyetler tarafından eleştirilmiştir. Le Parisien gaze-
tesinin anketi Fransızların % 50’sinin böyle bir tar-
tışmayı gereksiz bulduğunu ve ülkede ırkçı tutum-
ları artıracağını düşündüğünü ortaya koymaktadır. 
İfade özgürlüğüne set çeken bir başka konu da, Er-
menilerin soykırım iddialarını kabul etmeyen bir 
Türk öğrencinin okuldan uzaklaştırılması olmuş-
tur.

Etnik ayrımcılığın yanında dinî ayrımcılık da 
yıl içerisinde Fransa’da sık sık gündeme gelmiş-
tir. Açık Toplum Enstitüsü’nün (Open Society 

Institute-OSI) yayınladığı rapora göre, Avrupa’da 
Müslümanlara yönelik sosyal ve ekonomik deza-
vantajlara sebep olan ayrımcılık son 5 yıla oran-
la artış göstermiştir. Evlere, iş yerlerine ve camile-
re baskınlar düzenlenerek Müslümanların hedef 
alınması, Fransa’nın Osmanlılara karşı savaştırdı-
ğı Müslüman Senegallilerin mezarlarına haç işare-
ti konulması, Toulouse’da bir caminin penceresine 
kesik domuz başı konulması ve gamalı haçlar çi-
zilmesi, polis terfi sınavında Müslüman polislerin 
din sorgulamasına tabi tutulması ve son olarak Ai-
leden Sorumlu Bakan Nadine Morano’nun Müs-
lüman gençlerle alay etmesi ülkedeki dinî ayrımcı-
lığa örnek olarak gösterilebilir.

Diğer İhlaller
2009 sonu kış aylarında soğuk hava tüm 

Avrupa’yı olduğu gibi Fransa’yı da etkisi altına alır-
ken soğuklar sebebiyle evsiz iki kişi donarak haya-
tını kaybetmiştir. Fransa’nın sokakta yaşayan va-
tandaşlarına karşı tutumunda da iyileştirmeye git-
mesi, evsizlerin insani ihtiyaçlarını gidermesi ge-
rekmektedir.

Fransa cezaevlerinde 2009 yılının ilk 16 gü-
nünde 11 kişinin intihar etmesi, cezaevi şartlarının 
tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini gözler önü-
ne sermektedir. Cezaevleri İdaresi Başkanı Clau-
de d’Harcourt da durumun kaygı verici olduğunu 
itiraf etmiştir. Genç bir Cezayirli olan Mohamed 
Benmouna’nın tutuklu bulunduğu cezaevinde in-
tihar etmesi de koşulların iyileştirilmesi yönünde 
somut adımlar atılması gerektiğini göstermektedir.
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17 milyona yaklaşan nüfusunun % 90’ını Hol-
landalıların geri kalanını ise Türk, Endonezya-
lı, Faslı, Surinamlı vb. göçmenlerin oluşturduğu 
ülkede yaklaşık olarak 1 milyon civarında (% 6) 
Müslüman yaşamaktadır. Avrupa Birliği’nin kuru-
cusu ve modern anlamda ilk kapitalist devlet olan 
Hollanda’da yaşayan göçmen nüfusun yaklaşık 
olarak % 70’ini geçmişte sömürgesi olan ülkeler-
den gelenler oluşturmaktadır.

Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Hollanda’da 
da yükselişte olan sağcı ve ırkçı partiler İslam ve ya-
bancı düşmanlığı üzerinden siyaset yapmaktadır. 
Ülkede yaşayan Müslümanları ve yabancıları asi-
mile etmek, onları toplumdan dışlamak için farklı 
araçlar kullanılmaktadır. Özellikle seçim zamanla-
rındaki yoğun propagandalar yerli halkı göçmen-
lere karşı kışkırtmaktadır.

İslam Düşmanlığı
Kıta Avrupası’nda İslam, tüm olumsuzlukla-

rın kaynağı olarak sunulmaktadır. İnsanlar toprak-
larında İslam’ın yayılmasının, sahip oldukları hayat 
tarzını tehlikeye sokacağını düşünmekte ve bu ne-
denle İslam’ı en büyük düşman olarak görmekte-
dirler.

Geçmişte ırk üstünlüğüne dayanan ayrımcılı-
ğın bugünkü ölçütü dindir. Hedef tahtasında din 
olunca dinsel simgelere saldırı en çok taraftar ve 
düşman toplamaya yarayan kışkırtma aracı ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Topraklarında İslam’ın ya-
yılmasını istemeyen ırkçı liderler, ifade özgürlüğü-
nün arkasına sığınarak her fırsatta İslam’a ve Müs-
lümanlara saldırmaktadır. Ancak bu özgürlükler 
Müslümanlar için aynı ölçüde geçerli olmamak-
tadır.

Hollanda Özgürlük Partisi (PVV) 2008 yı-
lında Fitne adında İslam’a hakaret içeren bir film 
çekip yayınlamıştır. PVV Başkanı Geert Wilders: 
“Kim Hollanda’da başörtüsü ile dolaşmak istiyorsa 
önce resmî müsaade almalı ve yılda 1000 avro ver-
gi ödemelidir. Böylece nihayet İslam’dan bir kazan-
cımız olur. Başörtülülerden artık bıktık usandık.” 
şeklindeki sözleriyle İslam’a ne derece kin duydu-
ğunu göstermiştir.

Müslümanların ibadet yerleri olan camilere 
birer terör merkeziymişçesine baskınların düzen-
lenmesi, buradaki ilgili ilgisiz Müslümanların gö-
zaltına alınması ve önyargılı bir şekilde sorgulan-
ması Hollanda’da ve tüm Avrupa’da alışılageldik 
uygulamalardandır. Daha önce Hollanda’ya gele-
rek Hollanda vatandaşlarıyla evlenenlerin eşleri-
nin de zamanla İslam dinine geçtikleri görülmek-
tedir. Çocukları Hollanda vatandaşı sayılan bu 
Müslüman aileler çocuklarının İslami değer yar-
gılarından uzak, hatta ona zıt bir düşünce siste-
mi içinde yetişmesini istememektedir. Bu durum-
daki ailelerin genellikle çocukları okul çağına gel-
diğinde asıl vatanlarına (Mısır ve Fas) geri dön-
dükleri gözlenmektedir. Bu şekilde ülkeden ayrıl-
mak isteyen aileler, Hollanda yetkilileri tarafından 
“adam kaçırma ve çocuk tacizi” şüphesiyle gözaltı-
na alınmaktadır. Farklı bir yerde eğitim alan çocuk-
ların Hollanda’ya geri döndüklerinde uyum prob-
lemi yaşayacağını savunan Hollandalı yetkililer, bu 
ailelerin devletin çocuklu ailelere yaptığı yardım-
dan da haksız bir şekilde faydalandığını iddia et-
mektedir.

Hollanda
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Ayrımcılık
Hollanda’da ve Avrupa’da aşırı sağ, ırkçı parti-

ler, farklı milletlere mensup kişilerin Avrupa toplu-
muna uyum sağlamakta zorlandığını iddia ederek 
İslam temelli bir ayrımcılık yapmaktadır. 

Hollanda’daki Türk kamuoyunda “evlilik sına-
vı” olarak da bilinen uygulama kapsamında, evlen-
me yoluyla bu ülkeye yerleşmek üzere gelecek ki-
şilerin önce Türkiye’de Hollandaca sınavına gir-
meleri ve bu sınavda başarılı olmaları gerekmek-
tedir. Hollanda’ya geldikten sonra bu kişilere Hol-
landa yaşam tarzını ve kültürünü anlatan 500 sa-
atlik uyum kurslarını izlemeleri zorunlu kılınmış-
tır. Türkiye’de konsoloslukta yapılan sınavlara, 350 
avro harç parası yatırılarak girilmektedir. Başarılı 
olunamadığı takdirde yeniden sınava girme hak-
kı verilmekte ancak her seferinde harç parası ye-
niden istenmektedir. Hollanda; Kanada, ABD, Ja-
ponya, Yeni Zelanda ve Avustralya ile AB üyesi dı-
şındaki ülkelerden gelecek yabancıların ülkeye ge-
lişlerini kısıtlamak amacıyla 15 Mart 2006 tarihin-
de önce kendi ülkelerinde Hollandaca dil sınavı-
na tabi olmalarını öngören uygulamayı yürürlü-
ğe koymuştu. Uygulamanın yürürlüğe girmesin-
den sonra Türkiye’den ve Fas’tan gidenlerin sayı-
sında önemli oranlarda azalma görülmüştür. Ayrı-
ca Hollanda’ya gidecek kişilerin maddi masrafları-
nı karşılayabilecek durumda olmaları ve 21 yaşını 
doldurmaları da şartlar arasındadır. 

İnsan hakları kuruluşları, Hollanda 
Hükümeti’nden aile yaşamını, aile kurma ve evlen-
me haklarını ihlal eden bu ayrımcı tutumdan vaz-
geçmesini talep etmektedir. Ancak Hollandalı yet-
kililer, tüm insanların eşit olduğunu kabul ettikle-
rini ama göçmenlerin bu eşitliği hak edebilmesi 
için daha fazla gayret göstermeleri gerektiğini be-
lirtmiştir. Yetkililer sınavın ülkeye gelecek kişilerin 
daha kolay iş bulmalarına ve eğitim kurumların-
dan daha iyi yararlanmalarına olanak sağlayacağını 
söyleyerek bu ayrımcılığı savunmaktadır.

Endonezyalı Mağdur Kadınlar
Endonezya eski bir Hollanda sömürgesidir ve 

1940’lı yıllarda zorlu bir mücadele vererek bağım-
sızlığını kazanmıştır. Bölgedeki Hollanda askerleri 
9 Aralık 1947’de Java adasındaki Ragawede köyü-
ne saldırarak çoğunluğu erkek yüzlerce kişiyi kat-
letmiştir. Bu olaydan 62 yıl sonra ilk defa, katlia-
mı gerçekleştirenler ve onlar hakkında hiçbir işlem 
yapmayan yetkililer hakkında Endonezyalı dul ka-
dınlar tarafından dava açılmıştır.

Hollanda Hükümeti olayla ilgili olarak daha 
önce özür dilemiş olmasına rağmen resmî ve hu-
kuki bir sorumluluğa tabi tutulmamıştı. Hollanda 
mahkemelerine açılan bu dava ile ülkenin önem-
li bir sınav vermesi beklenmektedir. 

2009 yılında Müslümanlara ve yabancılara 
karşı ayrımcılık ülkedeki en önemli insan hakları 
problemi olmuştur. Diğer kıta ülkelerinde olduğu 
gibi Hollanda’da da aşırı sağcı milliyetçi eğilim ve 
söylemler bu ayrımcılığı körüklemiştir.  
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İngiltere, Avrupa kıtasında artan yabancı nü-
fusuyla dikkat çekmektedir. Göçmen politikaları, 
ırkçılık gibi meselelerde ülkede sıkça hak ihlalleri 
yaşanmakta ve hükümet eleştirilmektedir.

Keyfî Tutuklamalar 
İngiltere’de polisin keyfî gözaltı uygulamaları-

nın önünü açan kanunlar eleştiri konusu olmuştur. 
2003 yılında yaşanan bir gözaltı olayıyla ilgili ola-
rak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açıl-
mış, mahkeme İngiltere’nin kişilerin şahsi ve aile-
vi hukukuna daha saygılı olması gerektiğine hük-
mederek ülkedeki gözaltı kanunlarını eleştirmiştir.

2008 sonu ve 2009 başlarında Gazze’de de-
vam eden savaşı protesto amacıyla yapılan göste-
rilere polis sert bir şekilde müdahale etmiş, birçok 
göstericiyi tutuklamıştır. İslami İnsan Hakları Ko-
misyonu olaylarla ilgili hazırladığı raporda, poli-
si Müslüman göstericilere ayrımcı muamele yap-
makla suçlamış ve birçok görgü tanığının ifadesi-
ne yer vermiştir. 

İngiltere’de 1,6 milyon Müslüman yaşamak-
tadır. Buna karşılık, cezaevlerindeki tutuklu ve hü-
kümlülerin önemli bir bölümünü Müslümanlar 
oluşturmaktadır. İngiltere polisi bugüne kadar ya-
şanan hak ihlallerinin resmî makamlarla Müslü-
man nüfus arasında çeşitli sorunlara yol açtığını 
düşünerek gözaltına alınan Müslümanlara kıbleyi 
gösteren pusulalar dağıtmaya başlamıştır. Polisin 
bu uygulaması bir iyileştirme çabası olarak olum-
lu yorumlanmıştır ancak ülkedeki Müslümanların 
en çok tutuklanan kesim olması düşündürücüdür. 

Deniz Ötesi İhlaller
Bu yıl içerisinde İngiltere’de, Irak’ta işlenen sa-

vaş suçlarıyla ilgili halka açık soruşturmalar yapıl-
mıştır. Irak Savaşı kararının kilit isimlerinden biri 
olarak kabul edilen ve 2003 yılındaki savaşta ül-
kenin başbakanı olan Tony Blair, soruşturma çer-
çevesinde dinlenen en üst düzey yetkili olmuş-
tur.  Blair’den önce bu soruşturmalarda dönemin 
Savunma Bakanı Geogg Hoon, yine dönemin Dı-
şişleri Bakanı ve şu anki Adalet Bakanı Jack Straw 
da ifade vermiştir.

  2009 yılında bir İngiliz askeri Irak’ta savaş 
suçu işlemekten hüküm giymiştir. Söz konusu as-
ker, aralarında gözaltındayken ölen Iraklı resepsi-
yon memuru Baha Musa’nın da bulunduğu Irak-
lı sivil tutsaklara kötü muamele suçundan 1 yıl ha-
pis cezasına çarptırılmıştır. Irak ve Afganistan gibi 
ülkelerde işlenen savaş suçları bu yıl çok yoğun bir 
şekilde ülke gündemine gelmiştir. Bununla birlik-
te bazı politikacıların bu suçların sadece Cenevre 
Sözleşmesi’ne göre yargılanabileceği, İngiltere ya-
salarının dışarıda işlenen suçlara müdahale ede-
meyeceği yönündeki görüşleri eleştiri konusu ol-
muştur. İngiliz askerlerinin Irak’taki taciz uygula-
malarıyla ilgili Almanya’da görülen davada 3 asker 
hapis cezasına çarptırılmış ve sırada 60 taciz dava-
sı olduğu belirtilmiştir. İngiliz askerlerine yönelik 
yeni suçlamalar arasında 2 İngiliz askerinin 2003 
yılında 16 yaşındaki bir erkek çocuğuna tecavüz 
ettiği iddiası da bulunmaktadır.

İngiliz Hükümeti, Uluslararası Af Örgütü tara-
fından Pakistan’daki işkence olaylarına karışmakla 
da suçlanmıştır. Af Örgütü’ne göre, bazı İngiliz is-
tihbarat birimleri Pakistan’da yaşanan işkence ve 
gözaltı vakalarına dolaylı olarak müdahale etmek-
tedir. İstihbarat birimleri zaman zaman bu kişilere 
yönelik işkence uygulamalarına doğrudan karış-

İngiltere
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makla da suçlanmaktadır.
İddialara örnek teşkil eden bir diğer olay, İngi-

liz vatandaşı Rangzieb Ahmed’in 20 Ağustos’ta Pa-
kistan makamlarınca tutuklanmasıdır. Gerek şah-
sın kendisi gerekse insan hakları örgütleri, bu tu-
tuklamanın istihbarat servislerince yaptırıldığı yö-
nünde resmî makamları suçlamaktadır. Rangzieb 
Ahmed, terör şüphelilerine yönelik kötü muamele 
konusunda sicili kabarık olan Pakistan’da gözaltına 
alınmış ve ardından da işkenceye maruz kalmıştır. 
Ahmed konuyla ilgili açıklamasında sopalarla dö-
vüldüğünü, kamçılandığını, sol elinin üç tırnağı-
nın da burada söküldüğünü söylemiştir. Eski İçiş-
leri Bölge Bakanı David Davis yaptığı açıklama-
da, İngiliz istihbarat servisi MI5’ın ve Manches-
ter Emniyeti’nin tutuklamayla ilgili olarak Pakis-
tanlı yetkililere Ahmed’e yöneltilmek üzere bir dizi 
sorudan oluşan bir yazı gönderdiklerini belirtmiş-
tir. Açıklamaya göre, MI5 bu yazının Pakistan is-
tihbarat servisi ISI’a iletilmesini sağlamıştır. Rang-
zieb Ahmed ise bu bilgiyi doğrulayan ifadesinde, 
kendisine yöneltilen soruların bulunduğu kâğıdın 
üstünde “İngiltere ve Pakistan / Gizli” ibaresinin 
bulunduğunu söylemiştir. Ahmed ayrıca gözal-
tındayken MI5 ve MI6 yetkilileri tarafından ziya-
ret edildiğini de belirtmiştir.  Pakistan’da gözaltına 
alınmasının üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtik-
ten sonra Eylül 2007’de sınır dışı edilen Rangzieb 
Ahmed İngiltere’ye döndüğünde de uçaktan iner 
inmez tutuklanmıştır. 

Merkezi Londra’da bulunan Liberty adlı in-
san hakları örgütünün başkanı Şami Çakrabarti, 
Independent’taki yazısında Iraklı tutsaklara kötü 
muamelenin İngiltere’nin demokrasi mirasına say-
gısızlık olduğunu söyleyerek şu yorumu yapmış-
tır: “50 yıl önce, II. Dünya Savaşı’nın küllerinden 
doğan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne İngil-
tere öncülük etti. Sözleşmenin tartışmaya açık ol-
mayan maddelerinden biri de işkenceyi ve insan-
lık dışı, aşağılayıcı muameleyi yasaklayan düzenle-
mesidir. 35 yıl önce İngiltere Başbakanı, parlamen-

to kürsüsünden artık terör zanlılarının başına çuval 
geçirilmeyeceğini ilan etmişti. Bunlar demokrasi 
mirasımızın köşe taşlarıdır. Bu açıdan bakıldığın-
da Iraklı tutsaklara yönelik taciz skandalları bizim 
için çok trajik bir durumdur. Amerika’daki 11 Ey-
lül ve Londra’daki 7 Temmuz saldırılarından sonra 
oyunun kuralları değişti demeye devam edersek, 
İngiltere’yi savunmaya değer kılan değerleri riske 
atmış oluruz.”

Haksız Gözaltı ve Ayrımcılık
Ülkedeki birçok Müslüman, 11 Eylül saldırı-

larından sonra sırf Müslüman kökenli isimleri ya 
da kıyafetleri olduğu için havaalanlarında daha ile-
ri seviyedeki kontroller ve sorular için tek başları-
na sorgulamaya alınmalarından dolayı şikâyette 
bulunmuştur. Ekim ayında yaşanan bir olay, İngi-
liz polisinin ayrımcı tutumunu gösteren önemli bir 
örnektir. Pakistan asıllı ve sakallı 7 Müslüman, ar-
kadaşlarının düğününe gitmek üzere havaalanına 
geldiklerinde polis tarafından saatlerce tutularak 
sorgulanmıştır. 7 Pakistanlıdan biri olan Seyid Hü-
seyin konuyu: “Çok açık bir ayrımcılıktı, havaala-
nındaki insanların arasında sadece biz Asyalıydık. 
Polislerin yapmaları gereken bir işleri olduğunu ve 
bazı insanları kenara çekmek zorunda olduklarını 
anlıyoruz ama bu muamelenin sadece bize yapıl-
dığı da apaçık bir gerçek. Sanki bana ‘Sakalın var, 
yani bir terörist gibi görünüyorsun.’ der gibiydiler, 
sırf görünüşüm yüzünden sanki yarı yarıya bir te-
röristmişim gibi muamele gördüğüm için kendimi 
çok kötü hissettim.”şeklinde yorumlamıştır. Hepsi 
Cardiff ’te büyümüş olan bu 7 Pakistanlı, 24 Ekim 
günü sakalları ve Asyalı olduklarını belli eden gö-
rünüşleri yüzünden silahlı havaalanı polisleri tara-
fından tek tek sorgulanmıştır.

Güvenlik kameralarına yansıyan bir diğer 
olayda da Luke Lovedale, Justin Lovedale ve Nic-
holas Gardener adlı üç genç, alışveriş yapmak üze-
re Pakistan uyruklu Ashok Selvam’ın marketine 
girmiştir. Gençlerin aşağılayıcı konuşmalarını duy-
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mazlıktan gelen Selvam, onları marketten gitmele-
ri için uyarmıştır. Bu uyarıya çok kızan gençler ani-
den Selvam’a saldırıp vurmaya başlamıştır. Selvam 
gençleri uzaklaştırmaya çalışsa da gençlere güç ye-
tirememiştir. Yere yatırılıp tekmelenen Selvam’ı 
markete giren başka bir İngiliz kurtarmıştır.

İngiltere’de Ramazan ayı boyunca özellikle ca-
milere giden Müslümanlara karşı saldırılar düzen-
lenmiştir. Aşırı sağcı ve ırkçı bir grup, Londra’nın 
kuzeyindeki bir camide akşam namazı için topla-
nan Müslümanları hedef alan gösteriler düzenle-
miştir. “Avrupa’nın İslamlaşmasına Dur”  isimli ırk-
çı grup, cami önünde İslam karşıtı sloganlar ata-
rak namaza gelen Müslümanları rahatsız etmiş-
tir. Etrafta geniş güvenlik tedbirleri alan polis gru-
bun kışkırtma çabalarına engel olmuş, ırkçı grupla 
Müslümanlar arasına barikat kurarak olayların bü-
yümesini engellemiştir. Olaylarda ırkçı gruptan 10 
kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanların yasa 
dışı silah taşımak ve huzuru bozmakla suçlandığı 
bildirilmiştir.

Fransa’da bu yıl yaşanan peçe tartışmala-
rı İngiltere’ye de taşınmıştır. Ülkedeki bazı radi-
kal gruplar bu yasağı savunurken tartışma henüz 
resmî bir boyut kazanmış değildir. Ancak peçe ya-
sağının ilerleyen günlerde İngiltere’de daha faz-
la gündeme gelebileceği konuşulmaktadır. Konu-
nun bu yıl gerçekleştirilecek seçimlerde siyasi mal-
zeme yapılması ise olasıdır. 

2009 yılında İngiltere’de, Irak’ta savaş suçu iş-
leyen İngiliz askerlerinin yargılanması ve yine sa-
vaş suçu işleyen bazı İsrailli yetkililer aleyhlerinde 
davalar açılması insan hakları alanındaki olumlu 
gelişmeler arasında sayılabilir. Bununla beraber, ül-
kede hâlen Müslümanlara yönelik ayrımcı politi-
kalar uygulandığına dair önemli göstergeler bulun-
maktadır. İngiliz Hükümeti’nin Müslümanlara yö-
nelik her türlü ayrımcılığın önüne geçmesi ve keyfî 
tutuklamalara son vermesi gerekmektedir. Irak ve 

Afganistan gibi ülkelerde işlenen savaş suçlarının 
yargılanması sorunu ise başlı başına bir vicdani so-
rumluluktur.
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2009 yılında İtalya’da diğer Avrupa ülkele-
rinde olduğu gibi çeşitli hak ihlalleri yaşanmıştır. 
2003 yılında kaçırılan Mısırlı imam davasıyla ilgi-
li tartışmalar ve hukuki süreç devam etmektedir. 
Yine bu yıl göçmenlere ve mültecilere yönelik çe-
şitli hak ihlalleri de gündeme gelmiştir. 

CIA Faaliyetleri
Milano Mahkemesi, 2003’te İtalya’da kaçırı-

lan Mısırlı imam davasında, 23 eski CIA (Ameri-
kan Merkezi Haber Alma Teşkilatı) ajanı ile 2 eski 
SISMI (İtalyan Askerî İstihbarat Teşkilatı) ajanı 
hakkında 5 ila 8 yıl arasında hapis cezalarına karar 
vermiştir. O dönemde Milano’daki CIA şefi olan 
Robert Seldon Lady hakkında 8 yıl, gıyaben yar-
gılanan diğer 22 Amerikalı hakkında 5’er yıl, ka-
çırma eylemine yardımcı olan 2 eski alt düzeydeki 
SISMI ajanı hakkında ise 3’er yıl hapis cezası veril-
miştir. 13 yıl hapsi istenen İtalyan ajanlardan döne-
min SISMI Başkanı Nicolo Pollari ve 10 yıl hapsi 
istenen yardımcısı Marco Mancini hakkında “dev-
let sırrı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir. 
CIA’in eski İtalya şefi Jeff Castelli hakkında ise be-
raat kararı çıkmıştır. 

Ebu Ömer adıyla bilinen Mısırlı imam Usame 
Mustafa Nasır, 17 Şubat 2003’te Milano’da bir so-
kakta SISMI ve CIA’in düzenlediği operasyonda 
kaçırılmış, önce ABD’nin İtalya ve Almanya’daki 
üslerine, daha sonra Mısır’a götürülmüştür. Avu-
katları Nasır’ın Mısır’da tutulduğu cezaevinde iş-
kence gördüğünü iddia etmiş ve 10 milyon avro 
tazminat istemiştir. Nasır 4 yıl sonra, hakkında 
suçlama yapılmadan serbest bırakılmıştır. İtalya 
CIA’in gizli gözaltı programıyla ilgili dava gören ilk 
ülke olmuştur. ABD’li ajanlar gıyabi olarak yargı-

landıkları için haklarında verilen hapis cezasının 
infazının kolay olmayacağı düşünülmektedir. An-
cak bu ajanlar kararla birlikte “kaçak” durumuna 
düştüğü için ABD dışına çıkmaları durumunda 
tutuklanabileceklerdir.

İslamofobi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İtalya’daki 

okullarda, sınıflarda yer alan haçların kaldırılma-
sına karar vermiştir. Mahkeme, haçların varlığının 
din ve eğitim özgürlüğüne zarar verdiğini, ayrıca 
Hıristiyan olmayanları rahatsız edebileceğini sa-
vunmuştur. İtalyan Hükümeti ise haçın kültürün, 
tarihin, ulusal kimliğin, hoşgörü ve laikliğin sem-
bolü olduğunu iddia etmiştir. İtalya’da 1920’lerde 
faşistlerin iktidarda bulunduğu bir dönemde çıka-
rılan kanunla okullarda haç bulunmasını zorunlu 
kılınmıştır.

İtalya’nın Torino kentinde ünlü turistik saray 
Venaria Reale’nin bilet gişesinde çalışan Fas asıllı 
Yamna Amellal bir ziyaretçi tarafından La Stampa 
gazetesine mektup gönderilerek şikâyet edilmiştir. 
İş arkadaşları ise, 7 yıldır kurumda çalışan başörtü-
lü Müslüman kadına destek vermiştir.

İtalya’nın Pordenone kentinde belediye Baş-
kanı Enzo Bortolotti, belediye meclisine verdiği 
teklifte beldedeki tüm Müslümanların tespit edile-
rek kayıt altına alınmasını istemiş, bu talep Müslü-
manların “fişlenmesi” tartışmalarına neden olmuş-
tur.

Verona kentinde iktidarın koalisyon orta-
ğı Kuzey Birliği Partisi yönetimindeki Varallo Se-
sia beldesinde, havuzlara haşemayla girilmesi ya-
saklanmıştır. Piemonte bölgesinde bulunan belde-
nin yerel yönetimi, haşema kullanan kadınlara 500 

İtalya
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avro para cezasına çarptırılmasını kararlaştırmış-
tır. Varallo Sesia Belediye Başkanı Gianluca Buo-
nanno “haşema”nın ülkenin uygarlık anlayışına ay-
kırı olduğunu iddia etmiştir. Ancak bu yasak, mu-
halefet tarafından kadınların “açılma kadar örtün-
me hakkını da korumaları gerektiği” düşüncesiyle 
eleştirilmiştir. 

Mantua kentinde Müslüman çiftçiler oruç 
bozmaya zorlanmışlardır. Ajans haberine göre ken-
tin Tarım İşleri Düzenleme Kurulu, aldığı karar-
la çiftçilere gündüz vakitlerinde su içmeyi zorun-
lu kılmıştır. Bu uygulamayla 20.000 Müslüman’ın 
yaşadığı kentte insanlar iş ve ibadet arasında seçim 
yapmakla karşı karşıya bırakılmıştır. 

Friuli Venezia Giulia Bölgesi’nde yer alan Por-
denone kentine bağlı Azzano Belediyesi’nde alı-
nan bir başka yasak kararı tepki toplamıştır. Hükü-
metin ırkçılıkla suçlanan ortağı Kuzey Ligi (Lega 
Nord) Partisi’nden olan Belediye Başkanı Enzo 
Bortolotti belde kapsamında Müslümanların iba-
detlerine yasak getireceklerini açıklamıştır. Cami-
lerde sadece İtalyanca ibadet edilmesini şart koşan 
belediye başkanının öngördüğü diğer uygulama-
lar ise belediye sınırları içindeki kamu alanlarında 
ibadet edilmesinin, peçe ile dolaşılmasının ve yeni 
cami yapılmasının yasaklanmasıdır.

Ülkede nüfusun yaklaşık % 2’sini oluşturan 
bir milyon Müslüman yaşamaktadır. Berlusco-
ni Hükümeti’nin koalisyon ortağı olan, göçmen 
ve Müslüman karşıtı olarak bilinen Kuzey Ligi 
(Northern League) partisi sık sık Müslüman top-
lumunun tepkisini çeken açıklamalar yapmaktadır. 

Irkçılık
İtalya’da hükümetin hazırladığı güvenlik pake-

tinin senatoda kanun  hükmünde  kararname ola-
rak kabul edilmesiyle “sivillerin organize ettiği dev-
riyeler” yasal kılınmıştır. Ancak bu “gönüllü devri-
yeler”  ülkede faşizmin yeniden ortaya çıktığı tar-
tışmalarına neden olmuştur. Yeni İtalyan Sosyal 
Hareketi’nin kurduğu, gönüllü “İtalyan Ulusal Mu-

hafızları Derneği” hakkında faşizmi övdüğü gerek-
çesi ile Milano savcılığı tarafından soruşturma açıl-
mıştır. Savcılık, gönüllü grubun faşizmin övülme-
sini ve yeniden oluşumunu yasaklayan “Scelba” ya-
sasını ihlal ettiğini, bu nedenle tahkikat altına alın-
dığını açıklamıştır.  Bu devriyelerin  giydiği ünifor-
malar, Faşist lider Benito Mussolini döneminde 
sokaklarda dolaşan “kara gömlekliler” grubunun 
üniformalarına benzediği iddiasıyla savcılık soruş-
turma başlatmıştır.

2009 yılı İtalya’da, İslamofobi’den kaynakla-
nan çeşitli ırkçı saldırılarda kıtadaki diğer ülkele-
re paralel bir artış gözlenmiştir. Mülteciler ve göç-
menler çeşitli ırkçı politikalara maruz kalmakta-
dır. İtalyan hükümetinin mültecilerin ve göçmen-
lerin haklarına daha duyarlı olması gerekmekte-
dir. Ülkedeki ırkçı ve ayrımcı söylem ise Mussoli-
ni İtalyası’nı hatırlatmaktadır.

Göçmenler ve Mülteciler
Meclis, İtalyan topraklarına izinsiz girişi suç 

hâline getiren bir yasa çıkarmıştır. Buna göre göç-
menler, 13 bin dolara kadar para cezasıyla karşıla-
şabileceklerdir. Yeni güvenlik yasası, bu konumda-
ki göçmenlerin gözaltı süresini 2 aydan 6 aya çıkar-
makta ve mültecilere yasadışı barınma olanağı sağ-
layanlara da 3 yıla kadar hapis cezası öngörmekte-
dir.

Yasanın doktorları tedavi ettikleri göçmenleri 
ihbar etmeye zorlaması “insanlık dışı, gayri mede-
ni” bir uygulama olarak eleştirilmektedir. Bu yasay-
la, dilenen ya da sokaklarda yaşayan insanlar bele-
diyeler tarafından fişlenebilecek, yabancılara veri-
len oturma izninden ücret alınmaya başlanacak-
tır. Yabancılar alacakları oturma izni için 80 ila 200 
avro arasında vergi ödeyeceklerdir. Oturma iznin-
de ayrıca puan sistemi uygulanacak ve yasalara uy-
madığı gerekçesiyle yabancıların puanları silinerek 
sınır dışı edilebileceklerdir.

İtalya’da 2009 yılında Hintli bir evsiz göçmen, 
üzerine benzin dökülerek yakılmıştır. ANSA ajan-
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sının haberine göre, Roma civarında sokakta yaşa-
yan 35 yaşındaki göçmen, saldırganlar tarafından 
dövüldükten sonra üzerine benzin dökülerek ate-
şe verilmiştir.

İnsan hakları örgütleri Avrupa Birliği’ni göç 
sorununu çözmek yerine Afrika’ya havale etmek-
le, kötü koşulları görmezden gelmekle suçlamakta-
dır. Uluslararası Af Örgütü’nün çalışmalarına göre 
son 20 yılda Akdeniz ve Atlantik Okyanusu’nda 
9 bin göçmen boğularak hayatını kaybetmiştir. 
Avrupa’ya yasal ve güvenli seyahat etme imkânı ta-
nınmaması nedeniyle bu sayının gün geçtikçe art-
tığı söylenmektedir. AB’nin,  göçmenlerin ana tran-
sit ülkelerinden Libya’da oluşturduğu “Kabul Mer-
kezleri” hakkında, Afrika’dan gelen ve istenmeyen 
göçmenlerle sığınmacıların kıtadan uzak tutulma-
sını sağlamak amacıyla kurulduğu yönünde eleş-
tiriler yapılmaktadır. Bu merkezlerden bir şekilde 
geçerek İtalya’ya girmeyi başaranların ise kamplar-
daki kötü muamele ve işkenceden yakındıkları ra-
por edilmektedir. Hapishane olarak nitelendirilen 
bu kampların daha çok göçmenlerin zorla ülkele-
rine geri gönderilmelerine aracılık ettiği suçlama-
sı yapılmaktadır. İnsan hakları örgütleri, Libya’nın 
Cenevre Mülteciler Konvansiyonu’nu imzalama-
dığına dikkat çekmektedir.

İtalya’nın şubat ayında Libya’yla yaptığı an-
laşmaya göre, İtalyan yetkililerinin yakaladığı göç-
menler bu ülkeye sınır dışı edilecekler ve ora-
dan da kendi ülkelerine geri gönderileceklerdir. 
Libya’ya göre, anlaşma sonrasında deniz yoluyla 
Avrupa’ya ulaşmaya çalışan Afrikalı göçmenlerin 
sayısı % 90 oranında azalmıştır. Bunda Libya’nın 
belgesi olmayan yabancı işçilere getirdiği cezaların 
ve belge edinmek için istenen miktarın artırılması-
nın etkisi olduğu ifade edilmektedir.

2007 Ağustos ayında, 44 Afrikalıyı denizde 
boğularak ölmekten kurtaran iki Tunuslu kapta-
na İtalyan mahkemesi 2,5 yıl hapis cezası vermiş-
tir. Serbest bırakılan diğer 5 mürettebat ise berat et-
melerine karşın açık denizlerde avlanma izinleri ip-

tal edildiğinden işsiz kalmışlardır. Bu kişiler de do-
laylı yollardan da olsa ekonomik olarak cezalandı-
rılmışlardır. Borderline Europe  kuruluşu, Tunuslu 
kaptanların Lampedusa adasındaki yetkililere ha-
ber verdiklerini, yetkililerin ilgileneceklerini söyle-
melerine rağmen hiçbir şey yapmadıklarını, kap-
tanların tamamen doğru ve kanuna uygun hareket 
ettiklerini söyleyerek hapis cezasını eleştirmiştir.

Mafya
Global kriz ortamında mafyanın daha da güç-

lendiği yorumları yapılmaktadır. Bankaların kredi 
verme şartlarını zorlaştırmasının, firmaların maf-
yaya yönelmesinde önemli bir etken olduğu söy-
lenmektedir. Bu ortamda mafyanın ekonomide-
ki etkisinin hızla arttığı ve çeteleşmenin devlet ya-
pısını daha da zayıflattığı yorumları yapılmakta-
dır.  Ulusal Esnaflar Derneği Confesercenti, 180 
bin kadar iş sahibinin mafyadan kredi aldığını tah-
min etmektedir.

Mafyanın siyasetçilerle bağlantıları, eski bir 
çete üyesinin Başbakan Berlusconi’ye yönelik suç-
lamaları ile yeniden gündeme gelmiştir. Tanıklık 
yapmaya karar veren mafya üyesi Gaspare Spatuz-
za, 1993 saldırılarıyla ilgili olarak, şu an ömür boyu 
hapis cezasını çekmekte olan eski mafya patronu 
Giuseppe Graviano’nun kendisine bu saldırılar sı-
rasında Berlusconi’den yardım aldıklarını söyledi-
ğini aktarmıştır.  Berlusconi ise bütün bu iddiaları 
reddetmiştir.

Sicilya mafyası 1990’larda Milan, Roma ve 
Florence kentlerinde devletin çete mahkûmlarının 
“katı” hapishane koşullarını gevşetmesi talebiyle 
bombalama olayları gerçekleştirmiştir. Bu saldırı-
larla ilgili olarak mafya mensupları hapsedilmiş 
ancak siyaset ve iş dünyasıyla ilgili muhtemel bağ-
lantılarını araştıran soruşturma 1998 yılında düş-
müştür. Söz konusu tanığın bu ifadesiyle soruştur-
ma yeniden başlatılmıştır.

Napoli’de gün ortasında yaşanan bir mafya in-
fazı meselenin vahametini göstermektedir. Medya 
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haberlerine göre, mafya içi hesaplaşma olduğu tah-
min edilen olayda bir tetikçi, bardan çıkardığı ada-
mı kaldırımda silahla ateş edip öldürdükten sonra 
arkasını dönüp gitmiştir. Olaydan aylar sonra po-
lis, güvenlik kameralarına takılan görüntüleri zan-
lının bulunmasında yardımcı olabileceği ümidiyle 
basına dağıtmıştır. Görüntülerde zanlı, kurban ve 
olay sırasında oradan geçenler açıkça görülmekte-
dir. Buna rağmen, zanlı ancak videonun ulusal ba-
sında yayınlanmasıyla oluşan infial sonrasında bir 
görgü tanığının yardımıyla yakalanabilmiştir.

İçişleri Bakanı Roberto Maroni yıl içinde gün-
de ortalama 8 mafya mensubu tutukladıklarını be-
lirtmiş, mafya için çıkarılan “en çok arananlar” lis-
tesinin yarıya indiğini ve 7,9 milyar dolar değerin-
deki on bin mafya mülküne el konulduğunu açık-
lamıştır.



AVRUPA

139

Orta Avrupa’da kuzeyinde Baltık denizi, ba-
tısında Almanya ve Çek Cumhuriyeti, güneyin-
de Slovakya, doğusunda Ukrayna ve Belarus bu-
lunan Polonya, 2009 tahminlerine göre 38 mil-
yondan fazla bir nüfusa sahiptir. İşsizlik oranları-
nın çok fazla olduğu Polonya’nın yurt dışında çok 
sayıda vatandaşı yaşamaktadır. Polonya özellikle 
Amerika’ya, İngiltere’ye ve İrlanda’ya yoğun göç-
ler vermektedir.

Amerika Birleşik Devletleri ile yoğun ilişkile-
ri bulunan Polonya, topraklarında insanların kaçı-
rılarak işkenceye maruz bırakıldıkları gizli CIA ha-
pishanelerine izin vermektedir. Bu durumun orta-
ya çıkmasından sonra konuyla ilgili haberler ülke 
gündeminden düşmemiştir. Ayrıca yıl içerisin-
de Polonya Hükümeti tarafından ifade özgürlüğü 
konusunda kimi kısıtlamalar getirilmiş ve ülkede-
ki mülteci sorunlarına gereken hassasiyet gösteril-
memiştir.

Gizli CIA Hapishaneleri
11 Eylül sonrasında ABD’nin dünyanın fark-

lı yerlerindeki gizli ve açık üsleri işkence için kul-
landığı bilinmektedir. Bunlardan biri olan Polonya 
gizli CIA üssü ise 2002 yılından beri faaliyetlerini 
yürütmekteydi. Bu durumun açığa çıkmasından 
sonra Polonya Hükümeti’ne ve CIA’e karşı şeffaf 
olma çağrıları yapılmış ve üslerin derhâl insan hak-
ları kuruluşlarının denetimine açılması istenmişti. 
Herhangi bir suç delilinin bulunması hâlinde ise 
Polonya ve CIA yetkilileri hakkında suç duyuru-
sunda bulunulacaktı. 

2009 Nisan ayında Uluslararası Kızıl Haç 
Komitesi (ICRC) tarafından hazırlanan ra-
porda,  şu anda Guantanamo’da tutulan Ha-

lid Şeyh Muhammed’in 2003’te Afganistan’dan 
Polonya’ya, oradan da Guantanamo’ya götürül-
düğü ve Polonya’da su ile boğmadan uykusuz bı-
rakmaya, fiziksel darptan psikolojik baskıya, ayak-
ta saatlerce bekletmekten tavana veya yere zincir-
le bağlanmaya kadar birçok işkenceye maruz kal-
dığı belirtilmektedir. Halid Şeyh Muhammed ifa-
delerinde: “Etiketi çıkartılmadan verilmiş bir su şi-
şesindeki mail adresi “.pl” ile bitiyordu ve merkezi 
ısıtma sistemi ise ancak eski komünist sistemden 
kalma bir ülkede görülmesi beklenebilecek bir sis-
temdi.” diyerek o gizli yerin Polonya olduğuna işa-
ret etmiştir.

Polonya Hükümeti’nin yapması gereken en 
duyarlı davranış ülkedeki tüm “gizli” CIA üslerini 
denetime açmak ve gerekli kişiler hakkında cezai 
işlemleri başlatmaktır. Polonya, işlenen insanlık su-
çuna daha fazla ortak olmamalıdır.

Komünizm Sembollerinin 
Yasaklanması
Polonya, komünist geçmişini unutturmak 

için ülkede komünizmi anımsatacak her türlü 
nesnenin kullanımını yasaklamıştır. Ülkede aka-
demik araştırmalar ve koleksiyonculuk haricin-
de, orak-çekiç, kızıl yıldız, Che Guevara tişört-
leri vb. sembollerin kullanılmasına izin verilme-
mektedir. Almanya’da Nazi sembollerinin yasak-
lanmasından yola çıkılarak yapılan bu uygulama 
Macaristan’da da 1994 yılından beri yürürlüktedir. 
2003’te kızıl yıldızlı rozet taktığı için cezaya çarp-
tırılan Macar politikacı Attila Vajnai kararı Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürmüş, mahkeme 
de uygulamanın “ifade özgürlüğünü” kısıtladığına 
karar vermiştir. Bu kararın örnek teşkil ettiğini sa-

Polonya
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vunan Polonyalı sosyalist politikacılar da yasağa 
tepki göstermektedirler. 

Mülteciler
Polonya’daki mülteci kamplarında gerek Rus 

askerî güçlerinin gerekse Rusya yanlısı yönetici-
lerin zulmünden kaçan 5000’in üzerinde Gürcü 
ve Çeçen mülteci yaşamaktadır. Polonyalı yetkili-
lerin uygulamalarını protesto eden Dembak kam-
pındaki Çeçen ve Gürcü mülteciler, açlık grevine 
gitmiştir. Mülteciler yaşamaya zorlandıkları ko-
şulları, kamptan topladıkları böcek dolu bir kava-
nozu muhabirlere göstererek anlatmaya çalışmış-
lardır. Sağlık hizmetlerinin de çok yetersiz olduğu 
kampta hastalanan yaşlı ve çocuklarlardan bazıları 
ilaç ve tedavi imkânı bulamadığı için hayatını kay-
betmektedir. 

Bu durumu protesto etmek ve destek ara-
mak amacıyla 250 kadar mülteci bir treni alı-
koyarak Strasbourg’taki Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne ulaşmayı denemiştir. Tren Alman-
ya sınırında durdurulmuş, aralarında 60 kadar ço-
cuk ve bebeğin bulunduğu mülteciler sonradan 
haklarında bir işlem yapılmayacağına dair söz ve-
rilmesi üzerine eylemden vazgeçmişlerdir. Ancak 
daha sonra bu eyleme katılan bazı mülteciler tu-
tuklanmıştır.

Ülkeye yerleşen mültecilerden Polonya’yı 
terk edip başka ülkelere sığınmak isteyenlere, 
Polonya’da ikamet etmelerine imkân veren vizeleri 
olduğu ancak bununla AB’nin başka ülkelerine git-
melerinin mümkün olmadığı gerekçesiyle izin ve-
rilmemektedir. Çeçen mültecilere mültecilik sta-
tüsü yerine “toleranslı konum” statüsü verilmesi de 
onların ülkede birçok haktan mahrum kalmalarına 
neden olmaktadır.

Polonya’da yaklaşık olarak 30.000 Müslüman 
yaşamaktadır. Polonya’da yaşayan Müslümanlar 
dinî bayramların tatil olmasını, İslami nikâhın ya-
sal geçerliliğinin olmasını ve helal gıda düzenleme-
sinin yapılmasını istemektedir.

Bunlara ilaveten, ülkedeki Müslümanların 
çoğu 1936 yasalarında bulunan ve “Polonya Cum-
huriyeti, başkanı, hükümeti ve ordusu için dinî tö-
renlerde, özellikle Cuma hutbelerinde, dua edil-
mesi” zorunluluğunun kaldırılmasını talep etmek-
tedir. Savaş dönemi yasalarında geçen bu ifadeler 
insanların din özgürlüğüne müdahale olarak gö-
rülmektedir. 
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