
BM Uzmanlarından Türkiye’ye Çağrı: İnsan Hakları Savunucularını Tutuklamak için 
Hukukun Kötüye Kullanımını Durdurun 

Bugün bir BM raportörü Türkiye’yi tutuklu insan hakları savunucularını serbest bırakması ve insan 
hakları savunucularını belirsiz terör suçlamalarıyla kriminalize etmeyi durdurması için çağrıda 
bulundu.  

BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor “Terörle mücadele yasasının, 
Türkiye’de insan hakları savunucularını susturmak ve insan haklarını savunmak gibi meşru 
çalışmaları akamete uğratmak için geniş bir şekilde kullanılmasından büyük endişe duyuyorum” dedi.  

Lawlor, Türk Ceza Kanunu’nun örgüt lider ve üyelerine ilişkin 314’üncü maddesi ve Terörle 
Mücadele Kanunu’nun 7’nci maddesinin insan hakları savunucularını mahkûm etmek ve onları uzun 
hapis cezalarına çarptırmak için kullanıldığını söyledi.  

“Türkiye'de insan hakları avukatları, insan hakları savunucularını, hak ihlallerinin mağdurlarını, polis 
şiddeti ve işkence mağdurlarını ve sadece muhalif görüşlerini ifade eden kişileri temsil eden 
çalışmaları nedeniyle özellikle hedef alınmaktadır” dedi. 

“Türkiye, insan hakları savunucularını ve avukatları müteaddit defalar özgürlüklerinden mahrum 
ederek uluslararası insan hakları hukukunun temel prensiplerini – ifade özgürlüğü, örgütlenme 
özgürlüğü ve kişinin mesleğini icra etme hakkı – ihlal ediyor.” 

İş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala’ya yönelik davanın Türkiye’de insan hakları 
savunucularına karşı yargısal tacizin simgesi olduğunu belirtti.  

Şubat 2020’de Gezi protestolarına katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davadan 8 kişiyle beraber beraat 
etti. Ancak mahkemenin Kavala aleyhine “yeterli somut delil” olmadığına karar vermesinin üstünden 
birkaç saat geçtikten sonra hala devam etmekte olan yeni bir dava başlatıldı.  

Lawlor, Türk Hükümeti'ne, aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi dokuz avukat da 
dahil olmak üzere 10 yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılan 14 insan hakları savunucusu 
hakkındaki endişelerini aktardığını söyledi. Avukatlardan Ebru Timtik, Ağustos 2020’de kendisi ve 
meslektaşları için adil yargılanma hakkı talebiyle açlık grevindeyken hayatını kaybetmişti. Lawlor, bu 
davaları yetkililerle görüşmeye devam ettiğini ifade etti.  

Lawlor ayrıca, yüksek güvenlikli cezaevlerinde kalan insan hakları savunucularının fiziksel ve 
zihinsel sağlıklarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Tutuklu insan hakları savunucuları Aytaç Ünsal ve 
Fevzi Kayacan’ın, ihtiyaç duydukları kritik tıbbi bakımı alamayan insan hakları savunucuları arasında 
olduğunu belirterek kadın hakları savunucusu Oya Aslan’ın da gözaltında işkence gördüğünü ifade 
etti.  

Pek çok insan hakları savunucusu ve sivil toplum temsilcisi suçlu bulunmaları halinde 14 yıla kadar 
hapis cezasına çarptırılacağı terörle ilgili suçlamalarla yargılanıyor. Bunlar arasında Eren Keskin gibi 
İnsan Hakları Derneği (İHD) üyeleri ve Erol Önderoğlu ve Şebnem Korur Fincancı gibi sivil toplum 
temsilcileri ve insan hakları savunucuları yer alıyor.  

Lawlor, "Tüm davalarda- özellikle insan hakları savunucularına karşı yürütülen davalarda- Türkiye'yi 
yargılamanın tarafsızlığını sağlamaya ve adil yargılanma hakkına saygı duymaya çağırıyorum" dedi. 



İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve ceza konusunda Özel Raportör 
Nils Melzer, Hakimler ve Avukatların Bağımsızlığı konusunda Özel Raportör Diego García-Sayán, 
Fiziksel ve Zihinsel Sağlık konusunda Özel Raportör Tlaleng Mofokeng, Barışçıl Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Hakkı konusunda Özel Raportör Clément Nyaletsossi Voule bu açıklamayı imzaladı.  

Not: Yukarıdaki metin BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Mary Lawlor’un çağrısının 
Türkiye İnsan hakları Vakfı (TİHV) tarafından yapılmış resmi olmayan çevirisidir. Çağrının orjinaline 
buradan ulaşabilirsiniz. 
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