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Hafıza Merkez# olarak bundan öncek# #k# faal#yet 
raporumuzda da Türk#ye’n#n 2015’ten bugüne ya$adı%ı s#yas# 
dönü$ümle beraber, bu dönü$üme cevap arayı$larımızdan 
bahsed#yoruz. Arayı$larımız elbette devam ed#yor; ancak 
2019-2020 faal#yet dönem# #ç#n bu arayı$larımızın rayına 
oturmaya ba$ladı%ı b#r dönem demek hatalı olmayacaktır. 

Bunu söylemek, dünyayı sarsan salgının beraber#nde get#rd#%# 
kayıpların, sosyal mesafel# hayatlarımızın ve d#stop#k n#tel#%# 
artan gelecek beklent#ler#m#z#n hak#m oldu%u bugünkü g#b# 
b#r bel#rs#zl#k dönem#nde belk# b#raz gar#p. Ancak salgının 
get#rd#%# yen# sorgulamalar b#r yana, geçt#%#m#z #k# yıla 
baktı%ımızda, hak#katen de gerek Hafıza Merkez# gerek 
toplumsal muhalefet olarak, yükselen otor#terl#k kar$ısında 
esk#ye göre daha hazırlıklı, donanımlı ve hatta umut veren 
kazanımlar sah#b# oldu%umuzu görmek mümkün. 

Evet, bu #k# yılda s#yaset demokrat#k kurum ve normların 
dı$ına ta$maya büyük b#r hızla devam ett# ve #nsan hakları 
kurum ve aktörler# olarak b#z de bu durumdan payımıza 
dü$en# aldık. LGBT!+’lara kar$ı nefret söylem#n#n 
kurumsalla$ması, #kt#darın kend# barosunu kurma çabaları, 
!stanbul Sözle$mes#’nden Cumhurba$kanlı%ı kararnames# 
#le çıkıldı%ının #lan ed#lmes#, beraat#ne ve A!HM kararlarına 
ra%men Osman Kavala’nın hukukun ve adalet#n ruhuna 
aykırı b#r b#ç#mde tutsaklı%ının sürdürülmes#, k#tle #mha 
s#lahlarının önlenmes# g#b# b#r konunun arkasına saklanarak 
dernek faal#yetler#n# hedef alan yasanın kanunla$tırılması ve 
benzer# b#rçok olumsuzluk kar$ısında, sürekl# teyakkuzda 
kaldı%ımız b#r dönem# ger#de bıraktık. Ola%anüstü 
gel#$meler# normalle$t#rmen#n ps#koloj#k b#r gerekl#l#k hal#ne 
geld#%# pol#t#k atmosfer yetmezm#$ g#b#, Cov#d-19 salgınının 
get#rd#%# kayıplar, zorluklar ve kırılmalar b#ze yepyen# soru ve 
sorunlar get#rd#. 

Fakat bu #k# sene, dünyada ve Türk#ye’de heyecan ver#c# 
hareketl#l#kler#n de ya$andı%ı b#r dönemd#. Türk#ye’de 

AKP-MHP koal#syonu, yerel seç#mlerde !stanbul ve Ankara 
dah#l metropol $eh#rler# kaybederken kazanan sadece s#yas# 
muhalefet de%#l, çok #ht#yaç duydu%u umut ve #y#mserl#k 
duygularıyla tanı$an tüm toplumsal muhalefet oldu. 
ABD’de Black L#ves Matter ve Fransa’da Sarı Yelekl#ler 
hareketler# devlet#n $#ddet tekel#ne kar$ı tar#h# seferberl#k 
momentler# oldu. !kl#m !ç#n Okul Grevler# 2019’da Greta 
(unberg önderl#%#nde 125 ülkeden b#r m#lyonu a$kın 
ö%renc#y# harekete geç#r#rken küresel ısınmaya ili$kin talepler 
ve yenilenebilir enerji teknolojileri hiç olmadı%ı kadar 
anaakımla$tı. Yaratılan çevre felaket#ne kar$ı Kaz Da%ları 
ve !k#zdere d#ren#$ler# ortaya çıktı. Türk#ye’de Bo%az#ç# 
Ün#vers#tes#’nde en yaygın b#ç#m#yle gördü%ümüz ö%renc# 
#syanları, çürümen#n altında yen# nesl#n p#$#rmekte oldu%u 
lez#z b#r ba$ka düzen#n müjdes#n# verd#. "#l#l# kadınların 
dünyaya arma%an ett#%# protesto dansını hatırlayınca, 
bula$ma etk#s#n#n v#rüsler#n tekel#nde olmadı%ını dü$ünüp 
kend#m#z# daha #y# h#ssedeb#l#r#z. Geçen bu #k# senede, 
baskılara, yıldırma ve kr#m#nal#ze etme çabalarına kar$ı, 
toplumun kabu%una çek#l#p s#nmed#%#n#, b#lak#s muhalefet 
b#ç#mler#n# olgunla$tırıp güçlend#rd#%#n# gördük. Tüm 
bunları, dünyada ve Türk#ye’de, demokrat#k muhalefetler#n 
otor#ter dalgaya cevap re&eksler#n#n g#derek güçlen#yor 
olması $ekl#nde yorumlamak pek tab## mümkün. 

Hafıza Merkez# olarak b#z de son yıllarda s#yaset#n aldı%ı 
yen# $ek#l ve get#rd#%# yen# sorulara cevap vermek #ç#n 
faal#yetler#m#z# yen#den dü$ünüyoruz. !lk yıllarımızda 
Türk#ye #ç#n b#r yüzle$me çerçeves# önermeye, bunu da zorla 
kaybetmelere #l#$k#n hak#katler# ortaya çıkarmaya dönük 
belgeleme faal#yetler# yoluyla yapmaya odaklanırken uzun 
süren tartı$malar ve stratej# toplantıları net#ces#nde, oda%ımızı 
barı$ çalı$malarını ve bel#rl# alanlarda güncel #hlal alanlarını 
#çerecek $ek#lde gen#$lett#k. Bu arayı$lar sonucunda bugün 
çalı$ma alanlarımızı #) hafıza ve barı$ çalı$maları, 
##) hukuk çalı$maları, ###) #nsan hakları örgüt ve 
savunucularının desteklenmes#, #v) uluslararası #$b#rl#%# ve 
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dayanı$ma ba$lıkları altında toplamı$ bulunuyoruz. 

Bu dönemde, barı$ sürec#n#n muhasebes#n# yaptı%ımız 
Zor Zamanlarda Barı!ı Savunmak projem#z# tamamladık. 
Bulgularını gen#$ kamuoyuyla payla$mak #ç#n uygun $artları 
bulamamı$ olsak da bu proje, b#ze hem barı$ alanında çalı$an 
payda$larla yakın #l#$k# kurma fırsatı hem de gel#$t#rece%#m#z 
yen# çalı$maların b#ç#m ve #çer#%#n# bel#rleyen b#lg# zem#n# 
sundu. Tam da bu ö%rend#kler#m#zden hareketle barı$ 
alanında #k# yen# çalı$ma ba$lattık. Bunlardan #lk#nde, s#v#l 
toplum profesyonel# gençlerle düzenl# atölyeler e$l#%#nde 
etk#le$#ml# b#r ö%renme sürec# kurgulayarak barı$ alanında b#r 
topluluk olu$turmayı hede&ed#k. Barı$ alanının payda$larını 
gen#$letmey# hede&ed#%#m#z b#r d#%er projede #se Kürt 
meseles#n#n s#yas# çözümü #ç#n müzakere ed#lmes# kaçınılmaz 
konulara #l#$k#n b#r ara$tırma ve bu ara$tırmanın besled#%# 
s#v#l toplum kar$ıla$maları planlıyoruz. 

Hafızala$tırma alanında yen# b#ç#m arayı$larımızın oldu%u bu 
dönemde, Uluslararası Gözaltında Kayıplara Kar$ı Mücadele 
haftası kapsamında Mayıs 2019’da A!#kâr Sır adlı b#r serg# 
düzenled#k. Serg# hazırlı%ı, zorla kaybetmeler ver#tabanı #le 
sah#p oldu%umuz ar$#v b#lg#s#n# yaratıcı anlatım b#ç#mler#yle 
#l#$k#ye soktu%umuz b#r süreç oldu. Hafıza alanındak# 
b#r ba$ka faal#yet#m#z, Türk#ye’de yapılmı$ hafızala$tırma 
çalı$malarına da#r b#r derleme çalı$ması olarak, 2013 
yılında hayata geç#rd#%#m#z memor#al#zeturkey.org s#tes#n#n 
kapsamını gen#$letmek oldu. 

Sanatsal #faden#n hatırlamakla kes#$#m#nde yürüttü%ümüz 
Hafıza ve Sanat projem#zde #se #k# sene kadar süren b#r 
tarama çalı$masıyla ortaya çıkan b#r  seçk#y# de%erlend#ren 
konu$malar ser#s# düzenled#k. S#v#l toplum, sanat ve akadem# 
dünyasından on be$ konu$macının katılımıyla d#s#pl#nlerarası 
b#r program sunan bu konu$malara katılımın yüksekl#%#, 
farklı d#s#pl#nler#n kes#$#m alanlarında üret#m yapma 
mot#vasyonumuzu yükseltt#.

Yüzle$me davaları cezasızlıkla sonlanırken kalan az sayıdak# 
davayı #zlemeye devam ett#k; b#r yandan da sürec#n 
muhasebes#n# yaptık. Bu muhasebe çerçeves#nde 10-17 
Aralık 2019 !nsan Hakları Haftasında tak#p ett#%#m#z (ve 
fa#l#bell#.org’da yayınladı%ımız) on #k# yüzle$me davasında 
görülen yargılama sorunlarını, b#r #nfograf#kle kamuoyuna 
sunduk. Avrupa Konsey# Bakanlar Kom#tes#’ne ayrıntılı 
#zleme raporları sunarak Türk#ye’n#n söz konusu #hlallerle 
#lg#l# A!HM denet#m süreçler#ne müdah#l olduk. 

Ceza yargılamaları yoluyla yüzle$me beklent#ler#m#zde b#r 
dönem kapanırken bu alandak# akadem#k tartı$maların 
çerçeve ve payda$larını gen#$letmeye çalı$tık. Bu do%rultuda 
düzenled#%#m#z Türk"ye’de Geç"! Dönem" Adalet": Dönü!en 
Özneler, Yöntemler ve Araçlar ba$lıklı sempozyumda farklı 
d#s#pl#nlerden on altı ara$tırmacının tebl#%ler#n# kamuoyuyla 
payla$tık. 

Bu dönem#n b#z#m #ç#n en öneml# yen#l#%# #se hak temell# 
kurulu$lara yönel#k ba$lattı%ımız, Haklara Destek h#be 
destek programı oldu. AB Türk#ye Delegasyonu tarafından 
f#nanse ed#len ve Hafıza Merkez# #le He#nr#ch Böll St#ftung 
tarafından yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 
hak temell# çalı$an kırk sek#z örgüte kurumsal h#be sa%landı 
ve kapsamlı b#r kapas#te gel#$t#rme programı sunuldu. 

Hak savunucularına yönel#k baskılar ve s#v#l alanın daralması 
kar$ısında, bu durumla mücadeleye yönel#k #zleme ve 
raporlama çalı$malarımız öneml# ölçüde konsol#de oldu. E$#t 
Haklar #ç#n !zleme Derne%# ortaklı%ı ve Hollanda Hels#nk# 
Kom#tes# deste%# #le r#sk altındak# hak savunucuları hakkında 
#zleme ve kaynak mecrası olarak kurguladı%ımız sess#zkalma.
org’da, 2020 yılı sonu #t#bar#yle ell# hak savunucusu hakkında 
b#lg# ürett#k ve payla$tık. Bu faal#yetlere Daralan Demokrat"k 
Alan ve Uluslararası Dayanı!ma panel ser#s# e$l#k ett# ve 
böylece d#j#tal haklar, LGBT!+ hakları ve kent katılımı g#b# 
konuları Türk#ye, Polonya, Pak#stan ve Brez#lya arasında 
kar$ıla$tırma fırsatı bulduk.

Y#ne bu dönemde hak temell# çalı$maların yaratıcı 
d#s#pl#nlerle #l#$k#ler#n# güçlend#rmeye yönel#k b#r araya 
gel#$ler ve ortak çalı$malar yürüttük. Fat#h Pınar’ın çe$#tl# 
eylem, basın açıklaması, göster# ve m#t#nglerden topladı%ı 
görüntüler e$l#%#nde sundu%umuz #DarAlan v#deo ser#s#nde, 
Türk#ye’de s#v#l alanda son dönem ya$anan daralmanın görsel 
kaydını tuttuk. Yen#l#kç# #let#$#m arayı$larımız b#z#, duygu ve 
de%er dünyalarına daha fazla alan açan, umut temell" "let"!"m 
yakla$ımıyla tanı$tırdı. 

Geçt#%#m#z #k# yılla #lg#l# durum bu #ken önümüzdek# 
dönemde faal#yetler#m#z#, bel#rled#%#m#z $u dört stratej#k 
hede&e uyumlu gel#$t#rmey# planlıyoruz: #) stratej#k ara$tırma 
ve anal#z kapas#tem#z# güçlend#rmek, ##) payda$larımızı 
gen#$letmek, ###) çalı$malarımıza toplumsal c#ns#yet 
perspekt#f#n# daha fazla entegre etmek, #v) uluslararası er#$#m 
ve #$b#rl#kler#m#z# arttırmak. 

Tüm bu çerçevelend#rme çabalarımıza kar$ın, yazının ba$ında 
da söyled#%#m#z g#b# arayı$ h#ç b#tmeyecek. Dünyanın #ç#nden 
geçmekte oldu%u uzun vadel# ekoloj#k, jeopol#t#k, teknoloj#k 
ve demograf#k kırılmaları ve de%#$en dünya s#yaset#n#n #nsan 
hakları sahasına uyguladı%ı baskıları dü$ündü%ümüzde, bell# 
k# bugün sah#p oldu%umuz gelecek farkındalı%ı zamanın 
ruhunu bel#rlemeye devam edecek. 

Bugün, dünyanın gelece%# #le #lg#l# beklent#ler#n oldukça 
kötümser oldu%u b#r zamandayız. Elbette bu kötümserl#%#n 
haklı gerekçeler# var. Fakat b#z gelece%e dönük bakı$ımızı, 
#y#mserl#%#n ve kötümserl#%#n #k#l# b#r kar$ıtlık yer#ne b#r 
gerçe%#n #k# yüzü oldu%u b#r pencereye yöneltmey# terc#h 
ed#yoruz. 
 
Uluslararası Af Örgütü'n#n b#r Ç#n atasözünün yer aldı%ı 
posterler#nde den#ld#%# g#b# “Karanlı%a lanet okumaktansa b#r 
mum yakmak ye%d#r.” Kerem Ç!ftç!o"lu
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!NSAN HAKLARI VE YARATICI !LET!#!M

HACKATHON

Bu çerçevede, "ubat 2019’da, sek#z STK ve on sek#z 
yaratıcı sektör çalı$anının katılımıyla b#r hackathon 
düzenledik. !ki gün süren etkinlik boyunca yaratıcı ekipler 
ve hak savunucuları birlikte çalı$arak her kurum için, 
kuruma özgü bir ileti$im projesi geli$tirdi. Bu i$birli%i, 
hackathon gerçekle$t#%# sırada protot#pler# hazırlanarak 
sunulan projeler#n sonrak# aylarda gel#$t#r#lmes#yle devam 
ett#. Örne%#n katılımcılardan Rawest Ara$tırma’nın Kürt 
gençler#n#n Kürtçe #le #l#$k#s#ne da#r yaptı%ı ara$tırma, 
hackathon’da ele alınan çalı$malardan b#r#yd#. Burada 
gel#$t#r#len f#k#rler do%rultusunda da Hak !n#s#yat#f# 
#le ortak çalı$manın sonucu olarak, 2019 yılının 
sonbaharında, ‘D#l Yuvadır’ sloganıyla b#r kampanya 
yürütüldü. Kadına yönel#k $#ddet#n engellenmes# #ç#n 
çalı$an Mor Çatı’nın amacı #se $#ddet ma%duru kadınları 
yönlend#reb#lecekler# çevr#m#ç# b#r b#lg#lend#rme 
s#stem#yd#. Bu #ht#yaç do%rultusunda Mor Çatı #le ortak 
çalı$an kreat#f ek#p, bu yönlend#rmeye da#r b#r görsel 
tasarım kurguladı. Hackathon’da ele alınan çalı$maların 
b#r kısmı bu örneklerde oldu%u g#b# hayata geçt#, b#r 
kısmı #se çalı$manın deneysel ve öngörülemez n#tel#%# 
neden#yle tamamlanamadı. S#v#l alanda nad#r gördü%ümüz 
bu türden b#r çalı$manın, #nsan hakları ve yaratıcı alanlar 
#ç#n heyecan ver#c# b#r #$b#rl#%# alanı yarattı%ını ve b#z# 
gelecekte daha s#stemat#k #$b#rl#kler# #ç#n mot#ve ett#%#n# 
söyleyeb#l#r#z. 

2019 yılında, “#nsan Hakları ve Yaratıcı #let!$!m” ba$lı"ı altında yürüttü"ümüz faal!yetlerde 
!nsan hakları savunucuları !le yaratıcı sektör tems!lc!ler!n! b!r araya get!rerek daha yaratıcı ve 
umutlu b!r !nsan hakları !let!$!m!n!n yollarını aradık.
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PANEL

20 Eylül 2019 tar#h#nde, s#v#l toplum ve yaratıcı alanlar 
#$b#rl#%# üzer#ne çalı$malarımıza b#r noktalı v#rgül 
koyarken “!nsan Hakları !let#$#m#n#n Gelece%#” ba$lıklı 
b#r panel düzenled#k. Panel#n #lk bölümünde Kr#zna 
Gomez ve (omas Coombes yüzümüzü gelece%e 
dönmen#n önem# ve umut temell# #let#$#m üzer#ne 
konu$tu. Kr#zna Gomez, “Öngörü Neden Gel#$t#rmem#z 
Gereken b#r Kastır” ba$lıklı konu$masında futures 
th"nk"ng (gelece%# dü$ünmek) adını verd#%# b#r yöntem 
öner#s#n# ve bu yöntem#n #ma ett#%# gelecek odaklı 
dü$ünme s#stemat#%#n#n, #nsan hakları hareket# #ç#n 
önem#n# anlattı. Kr#zna’ya göre, stratej#k planlarımızı 
yaparken ekser#yetle geçm#$ ve bugün üzer#ne 
odaklanıyoruz; halbuk# gelece%#m#z# planlarken bu 
planlamaya gelece%e da#r öngörüler#m#z# de dah#l etmek, 
de%#$#me uyum sa%layab#lmek #ç#n öneml#.

(omas Coombes #se konu$masında, #nsan hakları 
#let#$#m#nde umut-temell# yakla$ımın püf noktalarını 
anlattı. (omas’a göre umut; tar#h, #let#$#m, örgütlenme, 
nöroloj# ve b#l#$sel d#lb#l#m g#b# pek çok farklı d#s#pl#nden 
beslenen pragmat#k b#r stratej#. Ona göre ancak 
temel aldı%ımız de%erler# ve hayal ett#%#m#z hayatı 
anlatab#ld#%#m#z böyle b#r stratej#, b#z# sürekl# tepk# 
veren konumdan çıkarıp kend# gündem#m#z# bel#rleyen 
b#r konuma get#reb#l#r. (omas, konu$masında #$te bu 
stratej#n#n prat#k adımlarını b#z#mle payla$tı.

Panel#n #k#nc# oturumunda #se “!nsan Hakları ve Yaratıcı 
!let#$#m” projes#nde beraber çalı$tı%ımız s#nemacı Beste 
Yamalıo%lu, yönetmen Al# Ata Akel ve Met#n Akdem#r, 
avukat !d#l Aydıno%lu, s#v#l toplum çalı$anı Barı$ Karasu 
(!HD), ara$tırmacı Reha Ruhav#o%lu (Hak !n#s#yat#f#) ve 
met#n yazarı Pınar !lk#z (P#kan Ajans) #le beraber, #nsan 
hakları mücadeles#n#n #let#$#m ve yaratıcılık alanındak# 
#ht#yaçları üzer#ne sohbet ett#k. 

Kurumlar 
Ceza !nfaz Sisteminde Sivil Toplum

Göçiz-Der
Hafıza Merkezi 

Hrant Dink Vakfı 
!nsan Hakları Derne%i 

Mor Çatı
Rawest 

Türkiye !nsan Hakları Vakfı

K#!#ler
Asya Leman Sanıtürk, Al# Taptık, Al# Ata Akel, Beste Yamalıo%lu, Ece 
!$men, Ek#n Can Göksoy, Evr#m Polat, Ezg# Emel, Ezg# Tüzün, Fırat 
Gündo%du, G#zem Boyacıo%lu, Gürkan Sal#h Çakar, Mel#s Balcı, Mert 
Kaya, Merve M#d#ll#, Met#n Akdem#r, Fatma Nur Gürbüz, Pınar !lk#z 
Dem#r

!dil Aydıno%lu (CISST), Zana Kibar (Göçiz-Der), Zelal Co$kun (Göçiz-
Der), Ezgi Kan (HDV), Funda Tekin (HDV), Veli Aksoy (HDV), Devrim 
Kılıçer (!HD), Tu%çe Canbolat (Mor Çatı), Zuhal Güreli (Mor Çatı), 
!brahim Halil Köprüba$ı (Rawest), Sema Kahriman (Rawest), Hani) Kurt 
(T!HV), Eylem Yıldızer (T!HV). 

Hafıza Merkez#: Burcu Ballıkta$ B#ngöllü, Kerem Ç#ftç#o%lu, Koray Löker, 
Meltem Aslan, Özlem Kaya, Zeynep Ekmekc#

PROJEDE YER ALANLAR

ATÖLYE

Panel#n hemen ardından, 21 Eylül’de, Kr#zna Gomez 
ve (omas Coombes’le hak temell# STÖ’lerde görev 
alan yakla$ık y#rm# k#$#y# b#r araya get#ren b#r atölye 
düzenled#k. Atölye, katılımcıları, hedef k#tleler#ne dönük 
#kna ed#c# yen# anlatılar kurma konusunda güçlend#rmey# 
hede&#yordu. 

Atölyede, kurumların #let#$#m faal#yetler#n# #çgüdüsel 
b#r $ek#lde hayata geç#rmeden önce, arkasında 
durdukları de%erler# ve görmey# dü$led#kler# de%#$#m# 
tanımlamalarının önem# vurgulandı. Kend# de%erler#m#z# 
tar#f ett#kten sonrak# adım #se bu de%erler#n en etk#l# 
$ek#lde topluma nasıl anlatılaca%ıydı. (omas ve 
Kr#zna’ya göre #$te bu noktada ula$mayı hede&ed#%#m#z 
kes#mler#n de%er dünyalarını anlayab#lmek, bunun #ç#n 
de b#l#$sel b#l#m ve ps#koloj#n#n ufkundan faydalanmak 
gerek#yor. Z#ra yer yer b#zler#n de katkı verd#%# 
tela$landıran söylemler, #nsanları eyleml#l#%e te$v#k 
etmekten çok, onların s#yasetten el#n# ete%#n# daha 
çok çekmeler#yle sonuçlanab#l#yor. Bu gözlemlerden 
yola çıkan katılımcılar, hedef k#tleler#yle de%erler ve 
duygular üzer#nden bulu$acak poz#t#f anlatılar kurmak 
ve #let#$#m faal#yetler#n#n zem#n#n# olu$turacak de%er, 
davranı$ ve f#k#rler# kurgulamak üzer#ne prat#k egzers#zler 
gerçekle$t#rd#.

!leti$im alanında yeni yakla$ımlara odaklanan uzmanlarla 
hak temelli çalı$an sivil toplum çalı$anlarını bir araya 
getirmeyi hede&eyen ve bir yıla yayılarak devam eden 
faaliyetlerimiz, bu dönem için bu etkinlikle son bulmu$ 
oldu.
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!NSAN HAKLARI SAVUNUCULARI KAMPANYA ATÖLYES!
Hafıza Merkez! olarak b!r süred!r, !nsan hakları alanında kampanyacılı"ı yen!den dü$ünme 
çabasındayız. Bu yüzden kampanya gel!$t!rme konusunda güncel yakla$ımları ö"renmeye ve 
kapas!tem!z! gel!$t!rmeye çalı$ıyoruz. 

Bu çerçevede Hafıza Merkezi olarak, E$it Haklar !çin 
!zleme Derne%i ortaklı%ında ve Hollanda Helsinki 
Komitesi deste%inde yürüttü%ümüz “Türkiye’de !nsan 
Hakları Savunucularının Çalı$ma ve Korunmalarını 
Güçlendirmek” projesi kapsamında, Ekim ayında 
kampanyacılık üzerine bir atölye düzenledik. 

!HT!YAÇ NASIL DO"DU?

Hak mücadelesi veren birçok aktörün son dönemde 
$ikâyet etti%i bir konu var: “Kendi kendimize 
konu$uyoruz”, “yankı odamıza sıkı$tık”. Kutupla$tırma 
ve kriminalizasyon kar$ısında, Jonathan Haidt’in TED 
konu$masında yaptı%ı adlandırmayla giderek daha çok, 
bize benzer dü$üncede olanlardan olu$an bir ‘takım 
psikolojisi’ ile hareket etmeye zorlanıyoruz. Kabul 
etmemiz gerekir ki bu ortamın bizi körelten bir yanı 
var ve buradan çıkmakta da zorlanıyoruz. Bu atölyenin 
motivasyonlarından biri, buradan beraber çıkı$ yolları 
aramaktı.

Yo%un baskı ortamının hak mücadelesi için yarattı%ı 
bir ba$ka sonuç, reaktif konuma dü$mek. Büyükada 
baskınından Osman Kavala’nın tutsak tutuldu%u Gezi 
Davası’na kadar, iktidarın hak mücadelesini sindirmeye 
yönelik attı%ı her adımda, ya$ananlara hızlı cevap vermek 
durumunda kaldık. Olaylar geli$ti ve onlara tepki verdik. 
Kamuya söz söyleme prati%imiz basın açıklamaları ve 
twitter kampanyalarına sıkı$mı$ durumda. Bu atölyenin 
bir ba$ka motivasyonu da bu sıkı$mı$lı%ı, daha çok hayal 
gücü ve daha çok umutla a$abilece%imiz bir yöntem 
dü$ünmekti.

Hafıza Merkezi’nden Kerem Çiftçio%lu ve Pikan 
Ajans’tan Pınar !lkiz’in hazırladı%ı ve kolayla$tırıcılı%ını 
yaptı%ı atölyede program içeri%i, i$te bu ihtiyaçlardan 
yola çıkarak hazırlandı.

POL!T!K !Y!MSERL!"!N !Z!N! SÜRMEK… 

Atölyede, bir araya gelen sivil toplum temsilcilerinin 
gruplar halinde çalı$abilece%i, çe$itli uygulamalara 
dayanan bir yöntem benimsedik. (omas Coombes’un 
geli$tirdi%i Umut Temelli !leti$im ve Mobilisation 
Lab. tarafından geli$tirilen Campaign Accelarator 
yöntemlerinden faydalandık. Umut temelli yakla$ımı 
naif bir iyimserlikte de%il, politik bir strateji olarak 
yöntemimize uyarlamaya çalı$tık. Bu yakla$ımlar ı$ı%ında, 
bir kampanya kurgulama sürecinin metodik adımlarını 
takip ettik.

Yaparak ö%renmeye inandı%ımız için vaka çalı$ması olarak, 
katılımcılar açısından güncel olan meseleleri ele aldık. 
Dolayısıyla atölyede ele aldı%ımız konu, katılımcıların da 
parçası oldu%u !nsan Hakları Savunucuları Dayanı$ma 
A%ı’nın (!HSDA) odaklandı%ı, insan hakları savunucuları 
oldu. Programın akı$ı içinde ele aldı%ımız vakayı 
önce anlamaya, sonra konuya ili$kin )kir üretmeye ve 
geli$tirmeye odaklandık. Süreci, kampanya geli$tirmede 
önemli oldu%unu dü$ündü%ümüz be$ aya%a oturttuk: 
1) Ba$langıç ve vizyon olu$turmak, 
2) Sorunu ve hâkim anlatıları anlamak, 
3) Hedef kitle ve de%erlerin tespit edilmesi, 
4) Kampanya )kirleri bulmak ve geli$tirmek, 
5) Etkili sunum yapmak ve ikna etmek.

Muktedirlerin hak mücadelesinin ufkunu daraltmaya 
çalı$tı%ı bugünlerde, yürüttü%ümüz faaliyetlerin umut 
üretme potansiyeli giderek önem kazanıyor. Umarız bu 
atölye ve devamında yapaca%ımız benzer çalı$malar, bu 
kapasitelerimizin geli$mesine katkıda bulunur ve insan 
hakları ileti$imine yönelik yeni bir 
tartı$maya bir katkı sunar. 
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Bu paneller de kampanya atölyesi gibi 
“Türkiye’de !nsan Hakları Savunucularının 
Çalı$ma ve Korunmalarını Güçlendirmek” 
amacıyla gerçekle$ti. Bu panellerle 
demokratik/sivil alanda ya$adı%ımız zemin 
kaybı ve Covid-19 salgınının yarattı%ı dönü$üm 
$artlarında insan hakları mücadelesine küresel 
bir mercek tutmak, önümüzdeki engel ve 
imkânları bu çerçeveden tartı$mayı hede&edik. 
Farklı ülke deneyimlerinden ö%renmek ve 
bunları kendi deneyimlerimizle kar$ıla$tırmak 
istedik. Bu kar$ıla$tırma perspekti) ile her 
panelde Türkiye’den ve dünyadan birer hak 
savunucusunu bir araya getirdik. 

Seriye sivil alan, otoriterle$me, popülizm 
üzerine kavramsal bir zemin ve sivil alanı 
geni$letmeye dair umutlu bir perspekti) ile 
ba$lamak istedik. Takip eden panellerde de 
hak mücadelesi için önemli olan ve verimli 
kar$ıla$tırma imkanları sunan temalar 
üzerinden ilerledik. Bu çerçevede, ikinci 
panelde Türkiye ve Pakistan özelinde d#j#tal 
hakları, üçüncü panelde Türkiye ve Polonya 
üzerinden LGBT$+ haklarını, son panelde 
ise Türkiye ve Brezilya kar$ıla$tırmasıyla kent 
ve katılım meselesini oda%ımıza aldık. Seri 
boyunca yaptı%ımız kar$ıla$tırmalarda ortak 
kesen sorularımız, ilgili ülkelerdeki popülist 
ve otoriter siyasetin niteli%i, sivil alanın hangi 
yöntemlerle hedef alındı%ı ve sivil alanda bu 
dalga ile mücadelede öne çıkan yöntem ve 
yakla$ımlar oldu. 

DARALAN DEMOKRAT!K ALAN VE 
ULUSLARARASI DAYANI#MA 

Hafıza Merkez!, E$!t Haklar #ç!n #zleme Derne"! ortaklı"ında ve Hollanda Hels!nk! Kom!tes! 
deste"!yle 2020 yılının son çeyre"!nde “Daralan Demokrat!k Alan ve Uluslararası Dayanı$ma” 
ba$lı"ıyla dört panelden olu$an b!r panel ser!s! düzenled!. 
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DAR ALAN V!DEO SER!S!
Gerek teknoloj!k gel!$me gerekse pandem! ko$ulları Türk!ye’dek! s!yas! ba"lamı, !nsan haklarının 
durumunu, hak savunucularının kar$ıla$tıkları engeller! yazılı olarak belgelemen!n yanı sıra 
görsel anlatıma da ba$vurarak kısa v!deolar yapma zorunlulu"u do"urdu. Dar Alan v!deo ser!s! 
böyle olu$tu. 

Temmuz 2020’de Onur Haftası’nın sonunda, Hafıza Merkezi YouTube 
kanalında Dar Alan #1: Onur Yürüyü!ü videosunun yayınlanmasıyla 
hayata geçen video serisi için, video haberlerini ve video aktivizmini 
takip etti%imiz foto-video muhabir Fatih Pınar ile temasa geçtik. 
Kendisi bir süredir, Türkiye’nin içinden geçti%i ola%anüstü halleri bir 
belgesel projesi için de belgeliyordu. Pınar, ar$ivinden yararlanarak 
Türkiye’de sivil alanın daralmasının ne anlama geldi%ini örneklendirecek 
kısa videolar yapma planımıza dahil olmayı kabul etti ve Chrest 
Vakfı’nın deste%i ile çalı$malara ba$ladık. 

Serinin ilk üç videosu 2020 yılı içinde tamamlanarak yayınlandı. 
Onur Yürüyü$ü videosunu, Dar Alan #2: Savunma Hakkı ve 
ardından Dar Alan #3: Kadın Hakları videoları takip etti. Çalı$mayı 
tasarlarken temaların hem daralan sivil alana uygun olmasına hem 
de videoların yayınlandıkları sırada Türkiye gündemiyle ili$kili 
olmalarını hede&emi$tik. Onur Haftası’na yeti$tirmeyi istedi%imiz 
Onur Yürüyü$ü videosu, pandemi kısıtlamaları nedeniyle çevrimiçi 
etkinliklerle kutlanan 2020 Onur Haftası’na Hafıza Merkezi olarak 
katkı sa%lamamıza imkân verdi. Bu video, 10 binin üzerinde izleyiciyle 
serinin en çok izlenen videosu da oldu.

Savunma hakkı videosu hazırlanırken tutuklu avukatlar Ebru T#mt#k 
ve Aytaç Ünsal açlık grev#ne devam ed#yordu. E$ zamanlı olarak çoklu 
baro s#stem#ne da#r yasal düzenleme tartı$maları da sürüyordu. Savunma 
hakkının de%#$en yargı s#stem#yle nasıl dönü$tü%ünü, farklı boyutlarıyla 
aktarmak #sted#%#m#z #ç#n çok odaklı ve kurgusu b#z# oldukça zorlayan 
bu v#deo yayınlandı%ında maalesef grevdek# avukatların talepler# 
gerçekle$mem#$ ve Ebru T#mt#k hayatını kaybetm#$t#. Hem #çer#k 
çe$#tl#l#%# hem de #çerd#%# duygusal yük bakımından, hazırlaması ve 
payla$ması en zor olan v#deo Savunma Hakkı oldu. 

Serinin kadın haklarını oda%ına alan üçüncü videosu, görüntüleriyle 
8 Mart Feminist Gece Yürüyü$ü’ne odaklansa da 25 Kasım Kadına 
Yönelik "iddete Kar$ı Mücadele Günü ak$amı yapılan Gece Yürüyü$leri 
gözetilerek Kasım ayının son haftası yayınlandı. 

Serinin dördüncü videosu, ifade özgürlü%ü temasıyla Mayıs 2021'de 
yayınlandı. 

Fatih Pınar, videoları hazırlarken kendi ar$ivinin yanında*ba$ka 
sinemacıların ar$ivlerinden de yararlandı; ayrıca beraber karar 
verdi%imiz isimlerle yeni mülakatlar yapıldı. Mülakat yapılan isimlerin, 
tema olarak seçti%imiz mücadelelerin öznesi olan ki$ilerden olmasına 
önem verdik. Önceli%imiz uzman görü$ü ya da bilgisi sunmak de%il, 
mücadelenin deneyimi içinde olu$an bilgileri, yakla$ımları aktaracak 
isimlere ula$mak oldu. 

Her ne kadar pandemi kısıtlamaları, gösterim imkânlarını ilk 
yayınlandıkları dönemde çevrimiçi kanallarla kısıtlamı$ olsa da 
videoların güncelli%e hapsolmadıklarını ve uzun vadede hak 
savunuculu%u ileti$imi için kullanılabilece%ini dü$ünüyoruz.
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HAK TEMELL! ÇALI#AN STK’LARIN DESTEKLENMES!
Hafıza Merkez!, 2019 yılı ba$ında Avrupa B!rl!"! Türk!ye Delegasyonu’nun f!nansmanı ve 
He!nr!ch Böll St!ftung (HBS) ortaklı"ında Haklara Destek Programı’nı hayata geç!rd!. 

Haklara Destek Programı, hak temelli çalı$an 
sivil toplum örgütlerine Temmuz 2020 – Haziran 
2021 arasında, bir yıl boyunca, kurumsal hibe ve 
e$zamanlı olarak kurumların kendi belirledikleri 
ihtiyaçlar do%rultusunda kapasite geli$tirme için 
yararlanabilecekleri rehberlik ve e%itim programı 
sunuyor.

Kurumsal hibe deste%ini, proje temelli hibelerden 
ayıran en temel özellik, aday hak örgütlerinin 
ba$vuru a$amasında yeni bir proje geli$tirmek 
zorunda olmaması. Sivil toplum örgütleri amaçlarına 
ula$mak için yürütmekte oldukları ya da yürütmeyi 
planladıkları faaliyetler ile hayatta kalmaları için zorunlu 
olmakla birlikte, pek çok hibe programı kapsamında 
desteklenmeyen sabit kurumsal giderlerini ve temel 
ihtiyaçlarını kar$ılamak için programa ba$vurabiliyor.
Rehberlik-e%itim programı ise programdan yararlanan 
STÖ’lerin ihtiyaçlarını kendi belirledikleri bir öz 
de%erlendirmenin ardından, bu ihtiyaçları gidermeye 
katkıda bulunacak bir içerikle hayata geçiriliyor.

Türkiye’deki STÖ’lerin çalı$ma alanları ve co%ra) olarak 
da%ılımlarına ili$kin veriler, Türkiye’deki hak örgütlerinin 
yakla$ık %40’ına dört $ehrin (!stanbul, Ankara, !zmir 
ve Bursa) ev sahipli%i yaptı%ını, geriye kalan %60’ın ise 
di%er $ehirlere da%ıldı%ını gösteriyor. Desteklenecek hak 
örgütlerinin sayısı bakımından, bu da%ılımı gözetmek 
amacıyla ba$vuru ça%rısı, iki ba$vuru grubunda 
de%erlendirilmek üzere duyuruldu.

Programın daha iyi tanınması ve potansiyel ba$vurucu 
kurumların ba$vuru hazırlıkları için sorabilecekleri 

soruları daha etkili yanıtlayabilmek amacıyla be$ 
ilde tanıtım toplantısı düzenlendi. Sırayla !stanbul, 
Adana, Ankara, Diyarbakır ve !zmir’de gerçekle$en 
toplantılara katılan kurum temsilcileriyle programın 
ayrıntıları tartı$ıldı, sorular yanıtlandı. Toplantılardan 
herhangi birine katılamayan kurumlar için !stanbul’da 
düzenlenen toplantının video kaydı, Hafıza Merkezi’nin 
youtube kanalında ve Haklara Destek programının web 
sitelerinde yayınlandı.

Ba$vuru a$aması tamamen çevrimiçi tasarlanan 
program için web tabanlı, özel bir hibe yönetim sistemi 
geli$tirildi. Ba$vuru ve de%erlendirme a$amalarında 
tamamen internet üzerinden çalı$ma imkânının sundu%u 
esnekliklere, 2020 ba$ında Covid-19 pandemisinin 
de eklenmesiyle uygulama süreci boyunca yararlanıcı 
kurumlar ve program arasında kurulacak ileti$im, 
tamamen bu sistem üzerine alındı. Böylece raporlama ve 
haberle$me ihtiyaçları hibe yönetim sistemine ta$ınırken 
toplantı ve bulu$malar da internet üzerinden, video 
konferans aracılı%ıyla gerçekle$tirilmeye ba$landı.

Aralık 2020 itibariyle ilk yarısı sona eren programda, 
bu tarihe dek tüm yararlanıcı kurumların katılımıyla 
planlanan üç büyük atölyenin ikisi olan )nans yönetimi 
ve stratejik planlama atölyeleri gerçekle$ti. Bu büyük 
atölyelerin yanı sıra sekiz kurumla etki ölçümü, sekiz 
kurumla gönüllülerle çalı$ma, on altı kurumla proje 
uygulama ve tasarlama, on kurumla hedef kitleye ula$ma 
ve örgütü görünür kılma ve on üç kurumla politika 
belgesi geli$tirme konularını masaya yatıran atölyeler 
düzenlendi.
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SESS!Z KALMA: HAK SAVUNUCULARINI SAVUNMAK
Sess!z Kalma projes!, aynı !s!ml! web s!tes! aracılı"ıyla Türk!ye’de r!sk altında çalı$malarını 
sürdüren !nsan hakları savunucularını tanıtmayı, kar$ı kar$ıya kaldıkları yargılama ve 
soru$turmaları, !nsan hakları kurumlarının u"radı"ı baskıları görünür kılmayı, belgelemey! 
amaçlıyor. 

Foto#raf: Meltem Ulusoy / csgorselarsiv.org

Cumartesi $nsanları 781. bulu!ma
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2017-2018 dönemini kapsayan son faaliyet 
raporumuzun giri$ yazısı $öyle diyordu: “Medya, 
gazeteciler, akademisyenlerden sonra, sivil toplum 
ve insan hakları savunucuları, medya ve siyasi 
yöneticilerin karalamalarıyla; key) soru$turma, 
gözaltı ve yargılamalarla; hukuki ve mali denetimlerle; 
antidemokratik yasa ve uygulamalarla ve Terörle 
Mücadele Yasası’nın oldukça hudutsuz kullanımıyla 
yo%un baskı altında”. 

!ki yıl sonra bugün, maalesef de%i$en bir $ey yok. Hatta 
sivil toplum ve insan hakları savunucuları için ko$ullar 
daha da a%ırla$tı. Özellikle 2020’de Covid-19 salgını, 
di%er baskıcı rejimlerde oldu%u gibi Türkiye’de de sivil 
alanı daraltmanın ve kontrol altına almanın enstrümanı 
haline getirildi. Pandemi, saha çalı$malarını çok 
güçle$tirirken iktidar da toplantı, gösteri veya protesto 
eylemi düzenlemeyi )ilen ve kararnamelerle yasakladı. 
Sivil toplum örgütlerinin toplantıları ertelendi, salgının 
gidi$atıyla ilgili açıklama yapan TTB üyesi hekimler, 
farklı konfederasyonlardan sendikacılar gözaltına alındı, 
haklarında soru$turma ve davalar açıldı, hak savunucuları 
hükümetin en yetkili a%ızları tarafından hedef gösterildi, 
tutuklandı, haklarında hapis cezaları verildi. 2020’nin 
son günlerinde, TBMM’den geçirilen “Kitle !mha 
Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine 
!li$kin Kanun Tekli)”, !çi$leri Bakanlı%ı’nın derneklere 
kayyım atamasının önünü açtı. 

Tüm bu geli$meler, toplum nezdinde maksatlı 
olarak marjinalle$tirilen ve kriminalize edilen hak 
savunucularının savunulmasını ve geni$ toplum 
kesimlerine tanıtılmasını her zamankinden daha önemli 
kılıyor. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi ve E$it Haklar 
!çin !zleme Derne%i, Hollanda Helsinki Komitesi’nin 
deste%iyle 2018 yılından beri yürüttü%ümüz Sessiz 
Kalma projesi, aynı isimli web sitesi aracılı%ıyla 
Türkiye’de risk altında çalı$malarını sürdüren insan 
hakları savunucularını tanıtmayı, kar$ı kar$ıya kaldıkları 
yargılama ve soru$turmaları, insan hakları kurumlarının 
u%radı%ı baskıları görünür kılmayı, belgelemeyi 
amaçlıyor. 

Sitede Türkçe ve !ngilizce olarak, risk altındaki hak 
savunucuları ve hak temelli kurumlar hakkında 

bilgiye, ilgili davalara ili$kin özetlere ve dava takvimine 
ula$ılabiliyor, haberler bölümünden yeni geli$meler takip 
edilebiliyor, insan hakları savunucularına ili$kin referans 
belgelere, kaynaklara ve yayınlanmı$ güncel raporlara 
eri$ilebiliyor. Zor ko$ullarda çalı$malarını yürüten 
insan hakları savunucuları için olu$turulmu$ destek 
programlarına ili$kin bilgiler de sitede yer alıyor. 

2018 yılı A%ustos ayında kullanıma açılan Sessiz 
Kalma’da, 2020 sonu itibariyle elli pro)l yer alıyor. Bu 
pro)llerin bir kısmı bireylere, bir kısmı kurumlara, bir 
kısmı da belirli bir savunuculuk alanında bulu$mu$, 
bu nedenle kriminalize edilmi$ gruplara ait. Barı$ 
Akademisyenleri, Cumartesi !nsanları ve !stanbul 
Sözle$mesi Savunucuları bu kapsamda sayılabilir. Hak 
savunucularının büyük ve toplu davalarda yargılanması 
bir yöntem haline getirildi%inden, bu elli pro)l üzerinden 
mücadelesini takip etti%imiz savunucuların sayısı bin 
300’e yakın. 

Pro)lleri ve haber içeriklerini hazırlarken hak 
savunuculu%unu en geni$ anlamıyla esas aldık, almaya 
devam ediyoruz. Böylece site incelendi%inde, Türkiye’de 
ekolojiden sendikal örgütlenmeye, sa%lık hakkından 
kadın hareketine, akademisyenlerden hekimlere ve 
avukatlara hak mücadelesinin genel durumuna hâkim 
olmak, baskı yöntemleri ile mücadele yöntemlerinin nasıl 
benze$ti%ini veya ayrı$tı%ını fark etmek mümkün oluyor.    

Göz önünde olan veya olmayan hak savunucularının 
topluma tanıtılması, haklarındaki hukuki süreçlerin 
duyurulması ve kayıt altına alınması amacıyla hazırlanan 
pro)llerin, haklarındaki geli$melerle ilgili haberlerin yer 
aldı%ı Sessiz Kalma, bu bilgilerin topluma aktarılmasına 
aracılık edecek gazeteciler, medya çalı$anları, 
akademisyenler ve ara$tırmacılar için önemli bir kaynak. 
!ngilizce sayfalar aracılı%ıyla, Türkiye’deki geli$meleri 
takip etmek isteyen uluslararası basın, ara$tırmacılar ve 
sivil toplum için de hak savunucuları hakkında bilgilerin 
derli toplu ve detaylı bulunabildi%i nadir kaynaklardan 
biri. Haklar sisteminin en geni$ kapsamıyla algılandı%ı 
proje, farklı gruplar arasındaki ileti$imi destekleyerek, bu 
mücadelelerin içindeki aktörleri de hedef kitlesine dahil 
ediyor ve insan hakları sahasını geni$letmeyi hede&iyor.

Barı$ Akademisyenleri
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Hafıza Merkezi barı$ alanında çalı$maya neredeyse 
kurulu$uyla e$ zamanlı ba$ladı. 2010 yılında “Sivil 
Toplumun Kürt Meselesinin Çözümüne Etkin Katılımı 
!çin Kapasite Geli$tirme” çalı$ması, 2011 yılında da 
sürdü. Özellikle çözüm süreci sırasında Barı$, Merkez’in 
ana çalı$ma alanlarından biri haline geldi. Merkez, 
özellikle kaybedilenler alanında yaptı%ı çalı$maları, o 
dönem TBMM’de olu$turulan Çözüm Komisyonu’na 
sundu. 2013-2015 çözüm sürecinin akamete u%raması 
ve ardından gelen çatı$malı dönem, bizi hem kendi 
çalı$ma alanımızı hem de bu alanının ihtiyaçlarını 
yeniden dü$ünmeye itti. Bu süreçte hem barı$ sürecinin 
kronolojisini hem de çatı$malı dönemde sivil ölümler 
ve cezasızlık uygulamasını çalı$maya ba$ladık. Geçmi$te 
ya$anan a%ır insan hakları ihlallerinin belgelenmesi, 
toplumsal hafızanın güçlenmesi ve bu ihlallerden 
etkilenenlerin hukuki mücadelesini desteklemek 

için çalı$an bir kurum olarak, çatı$manın yeniden 
ba$lamasıyla beraber kendimizi, ya$adı%ımız günleri 
bizim ‘geçmi$’ diyerek ara$tırdı%ımız dönemle, 90’larla 
kar$ıla$tırılarak anlamlandırılmaya çalı$an derin bir 
yıkımın içinde bulduk. Faaliyetlerimizi yürütmekte ve 
yaygınla$tırmada oldukça zorlandık. Bütün bu süreç 
bize, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesine 
yönelik giri$imlerin, bizim için nasıl varolu$sal bir önem 
ta$ıdı%ını bir kez daha gösterdi. Hesapla$ma, geçmi$e 
yönelik adalet arayı$ı bugünü ve gelece%i kurmak, 
barı$ı in$a etmekle do%rudan ilgiliydi; ancak silahlı 
çatı$manın yakıcılı%ı bunların konu$ulmasını bir kat 
daha güçle$tiriyordu. Bu $artlar altında, Kürt meselesi 
ekseninde ya$anan çatı$manın durması ve barı$ın 
sa%lanması çabasına do%rudan katkıda bulunmanın ve 
tekrar bir diyalog zemini olu$turulması için çalı$manın 
bizim için zaruri oldu%una karar verdik. 2017 yılında 

ZOR ZAMANLARDA BARI#I SAVUNMAK
2017 yılında ba$lattı"ımız Zor Zamanlarda Barı$ı Savunmak projes!n!n, ara$tırma ve 
kronoloj! çalı$maları 2019’un !lk aylarındadevam ederken b!r yandan da Kolomb!ya’ya 
gerçekle$t!rece"!m!z üçüncü saha çalı$mamıza hazırlandık.

Foto#raf: Gobierno de Chile
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ba$lattı%ımız Zor Zamanlarda Barı!ı Savunmak projesi, 
böyle bir ortamda, 2013-2015 çözüm sürecinde ne 
oldu%unu daha iyi anlama ve dünyadan örnekler ı$ı%ında 
Türkiye’de barı$ in$asına dair derinlemesine dü$ünme 
ihtiyacıyla ortaya çıktı. !ki buçuk sene süren projenin üç 
ana aya%ı vardı: Farklı toplumsal ve siyasi kesimlerden 
ki$ilerle derinlemesine mülakatlar gerçekle$tirerek 
çözüm sürecine dair farklı pozisyonları analiz etti%imiz 
kapsamlı bir ara$tırma yürütmek; barı$ sürecinde farklı 
aktörlerin açıklama ve eylemlerini ve önemli olayları 
derleyerek sürecin olgusal zeminini ortaya koyan bir 
kronoloji hazırlamak; dünya örneklerini daha yakından 
ö%renmemize ve bu örnekler üzerinden Türkiye’yi 
dü$ünmemize imkan tanıyacak çalı$ma ziyaretleri 
düzenlemek.1

2019’un ilk aylarında ara$tırma ve kronoloji 
çalı$maları devam ederken bir yandan da Kolombiya’ya 
gerçekle$tirece%imiz üçüncü saha çalı$mamıza 
hazırlandık. Havana’da, Kolombiya hükümeti ile FARC 
arasında 2016 yılında imzalanan anla$ma, FARC 
ile elli yıldır devam eden, 200 binden fazla ki$inin 
hayatını kaybetti%i silahlı çatı$mayı sonlandırmı$ ve 
tüm dünyada heyecanla kar$ılanmı$tı. A%ustos ayında 
Bogota ve Cartagena’da akademisyenler, sivil toplum 
kurulu$ları ve barı$ sürecine bizzat katılmı$ ki$ilerle 
gerçekle$tirdi%imiz görü$melerde, hem çatı$manın 
farklı siyasi ve ekonomik dinamiklerini hem de barı$ 
sürecinde kar$ıla$ılan zorlukları ve mevcut durumu 
dinleme $ansı elde ettik. Kolombiya’daki bütün 
görü$melerimizde, barı$ anla$masının imzalanmasının 
hemen ardından, seçim kampanyasını neredeyse sadece 
barı$ kar$ıtlı%ı üzerine in$a etmi$ bir yönetimin ülkenin 
ba$ına gelmesinden duyulan endi$e dile getirildi. Biz 
oradayken birçok bölgede, cemaat önderlerine yönelik 
silahlı saldırıların arttı%ı ve FARC’ın çekildi%i bölgelerde 
silahlı suç çetelerinin olu$maya ba$ladı%ı konu$uluyordu. 
Kolombiya ziyaretimiz bize, kalıcı bir barı$ için tara&arın 
müzakere masasına oturmasının yarattı%ı imkanı, do%ru 
siyasi ve toplumsal süreçlerle ilmek ilmek örmenin 
önemini bir kez daha gösterdi. 

Zor Zamanlarda Barı!ı Savunmak projesinin ara$tırma 
aya%ı, üç farklı soru etrafında $ekilleniyordu: Barı$ 
sürecinin seyri ne oldu ve neden akamete u%radı? Süreç 
sona erdikten sonra neler ya$andı? Farklı aktörlerin 
barı$ tahayyülleri neler? Proje kapsamında, !stanbul, 
Ankara ve Diyarbakır’da aralarında siyasetçiler, sivil 
toplum temsilcileri, i$ insanları ve gazetecilerin oldu%u 
kırk ki$iyle derinlemesine mülakatlar gerçekle$tirdik. 
Mülakatlar ve ikincil kaynak taraması sonucunda, her 
biri bu üç sorudan birine odaklanan üç rapor hazırladık. 
Kasım 2019’da mülakat yaptı%ımız ki$iler ve barı$ 
alanında çalı$an payda$larımızın katılımıyla bu 

1 Projenin farklı ayakları hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve proje 
kapsamında gerçekle$tirdi%imiz faaliyetlere, bir önceki faaliyet 
raporumuzdan ula$abilirsiniz. 

raporların sonuçlarını payla$tı%ımız bir kapanı$ toplantısı 
gerçekle$tirdik. Bu toplantı bize hem çalı$mamızın 
çıktılarını payla$ma ve içeri%e dair yorumları toparlama 
hem de bu projenin ortaya çıkı$ nedeni olan barı$a dair 
tartı$maları diri tutma amacımızı gerçekle$tirme fırsatı 
verdi. Önümüzdeki dönemde bu raporları farklı odak 
grup toplantılarıyla sınırlı da olsa yaygınla$tırmaya ve 
farklı aktörlerle barı$ üzerine konu$maya devam etmek 
istiyoruz. En nihayetinde çözüm sürecini derinlemesine 
analiz eden üç rapor, sürecin olgusal zemininin oldukça 
ayrıntılı bir $ekilde dökümünü yaptı%ımız bir kronoloji, 
üç saha ziyareti (Kolombiya, !skandinav Ülkeleri ve 
!rlanda)ve konuların uzmanlarının çözüm sürecini farklı 
temalara odaklanarak ele aldı%ı altı kısa raporla projemizi 
tamamlamı$ olduk. Zor Zamanlarda Barı!ı Savunmak, 
barı$ alanını daha yakından tanımamızı, birçok aktörle 
kalıcı hale getirmeyi planladı%ımız ili$kiler kurmamızı 
mümkün kıldı ve büyük bir yıkımla sona eren çözüm 
sürecini, biraz daha derinlikli analiz edebilmemize imkan 
sa%ladı. 

!ki buçuk sene süren projemizin son raporunu, Barı$ 
!çin Kadın Giri$imi’nin sıkça tekrarladı%ı bir cümleyle, 
“Barı$ için ısrar ediyoruz” diyerek bitirmi$tik. Siyasi 
aktörlerin barı$tan fersah fersah uzakta göründükleri 
bu dönemde, bu ısrarın kısıtlarının farkındayız. Ancak, 
yukarıda da belirtti%imiz gibi, hem barı$ı gündemde 
tutmanın hem de ba$layabilecek yeni bir sürece hazırlık 
yapmanın çok önemli oldu%una inanıyoruz. Bu 
nedenle Zor Zamanlarda Barı!ı Savunmak projesinden 
ö%rendiklerimizi de göz önünde bulundurarak iki yeni 
çalı$ma ba$lattık. Bunlardan ilki, Berlin merkezli Berghof 
Vakfı’yla beraber yürüttü%ümüz Barı$ Atölyesi. Barı$ 
alanında çalı$malar yapmı$ ya da yapmaya istekli 25-35 
ya$ arası on yedi gençten olu$an atölye katılımcılarıyla 
düzenli aralıklarla bir araya gelerek, barı$ ve çatı$ma 
çözümü literatürünün temel kavramları, dünyadan 
barı$ süreçleri örnekleri, katılımcı barı$ in$ası gibi 
birçok konu üzerine atölyeler düzenliyoruz. Bu projeyle 
amacımız, katılımcıların barı$ alanındaki kavramsal 
ve pratik tartı$malara hakimiyetlerini artırmak, bu 
tartı$maları kendi çalı$ma alanlarıyla nasıl etkile$ime 
geçirebileceklerine dair birlikte dü$ünmelerini 
kolayla$tırmak ve barı$ alanında aktif rol almalarını te$vik 
etmek. COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi olarak 
gerçekle$tirmek zorunda kaldı%ımız toplantılara, Mayıs 
ayında ba$ladık ve toplam on atölye gerçekle$tirdik. 
Önümüzdeki sene bir yandan atölye serileri devam 
ederken bir yandan da katılımcılar, farklı hedef gruplarla 
barı$ın imkanlarını tartı$mak için kendi grup projelerini 
üretecekler. 

Barı$ alanındaki di%er projemiz, Stockholm Merkezli 
Uluslararası Olof Palme Merkezi ortaklı%ıyla Mart ayında 
ba$ladı. Bu çalı$manın üç temel aya%ı var: Türkiye’deki 
Kürt meselesinin siyasi çözümü için müzakere edilmesi 
kaçınılmaz konularla ilgili kapsamlı ara$tırmalar 
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yürütmek; farklı illerdeki sivil toplum kurulu$larıyla 
bir araya gelerek barı$ alanında yaptı%ımız çalı$maları 
konu$mak ve barı$ alanının payda$larını geni$letmek; 
barı$ atölyesine katılan gençlerin ve barı$ alanında çalı$an 
kurumların birbirlerinden ö%renece%i bir dizi atölye 
düzenlemek. COVID-19 salgınının yarattı%ı elveri$siz 
ortam sebebiyle projenin toplantı ve seyahat a%ırlıklı 
faaliyetlerini, bu sene ba$latmamaya karar verdik; $u 
anda projenin sadece ara$tırma aya%ı ilerlemekte. Bu 
aya%ı tasarlarken Kolombiya’ya yaptı%ımız seyahat 
ilham kayna%ımız oldu. Keza orada görü$tü%ümüz 
birçok ki$i bize, son barı$ sürecinde, do%ru yapılan 
$eylerden birinin sınırlı bir müzakere gündemi 
belirlenmesi, sadece siyasi çözüm için elzem meselelerin 
ele alınması oldu%unu belirtti. Biz de Türkiye’de bu 
konuya dair bir zihin egzersizi yapmanın ve ademi 

merkeziyetçilik, geçi$ dönemi adaleti, kolektif haklar 
gibi belirli kilit konular etrafında $imdiden kapsamlı 
ara$tırmalar yürütmenin faydalı olaca%ını dü$ündük. 
Ayrıca yer yer farklı ba%lamlarda tartı$ılan bu ve benzeri 
konuların, Kürt meselesinin yarattı%ı siyasi ve iktisadi 
e$itsizlikler ba%lamında ele alınmasının, Türkiye’nin 
demokratikle$mesi için elzem oldu%una inanıyoruz. 
Çözüm sürecinin akamete u%ramasının ardından 
Türkiye’de ya$anan siyasi geli$meler, ne yazık ki barı$ 
imkanına büyük bir darbe vurdu. Ancak çözüm sürecinin 
açtı%ı alanda )lizlenen )kirler, tartı$malar ve dayanı$ma 
pratikleri, kılık de%i$tirmi$ ve gizlenerek de olsa 
varlıklarını sürdürüyor. Biz bu tartı$maları tekrar barı$ 
alanına çekmeye çalı$makta ve benzer amaçlarla çalı$an 
aktörlerle birlikte barı$ için ısrar etmekte kararlıyız.   



17

2019 yılında Uluslararası Gözaltında Kayıplara Kar!ı 
Mücadele Haftası kapsamında, bu alandak# mücadelen#n 
s#mges# hal#ne gelen Galatasaray Meydanı çevres#ne 
konumlanan #k# etk#nl#k düzenled#k. !lk etk#nl#k, zorla 
kaybed#lenler#n res#mler#n#n #$lend#%# mermer ta$lardan 
olu$an #$#yle Anıl Olcan’a Asya Leman, Hacer Foggo, 
Mert Kaya ve Hafıza Merkez#’n#n çalı$malarının e$l#k 
ett#%# A!#kâr Sır serg#s# oldu.

Hafıza Merkez# a%ır #nsan hakları #hlaller#, soykırımlar 
ve sava$ suçlarına odaklandı%ı çalı$malarında, #lk günden 
bu yana, somut olarak ‘zorla kaybetmeler#n’ belgelenmes# 
üzer#ne çalı$ıyor. Belgelemeye, ya$anmı$ olan felaket#n 
kaydını tutmaya yönel#k çalı$ırken b#z de b#rçok #nsan 
hakları kurulu$u g#b# öneml# ölçüde toplumsal b#l#mler ve 
hukukun yöntemsel araçlarını kullanıyoruz. Öte yandan 
tanıklık etmen#n ve anlatmanın kel#melerle oldu%u kadar 
görsell#kle de #l#$k#s# oldu%unu b#l#yoruz. Bazen felaket#n 
hak#kat#n# en az yazılı met#nler kadar, hatta onlardan 
da çarpıcı b#r b#ç#mde görsell#kle anlatab#l#r#z. Bu 
nedenle b#r süred#r tanıklık etme ve anlatma çabalarımızı 
görsell#%#n gücünü daha çok kullandı%ımız yen# üsluplarla 
desteklemeye çalı$ıyoruz. 

10-21 Mayıs 2019 tar#hler# arasında, Kar$ı Sanat’ın ev 
sah#pl#%# yaptı%ı A!#kâr Sır, bu çabanın parçası olarak 
2017 yılında düzenled#%#m#z b#r çalı$ma toplantısında 
ortaya atılan b#r f#k#rden do%du. Bu toplantıda güncel 
sanatlar, tasarım, yazılım g#b# farklı d#s#pl#nlerden 
#nsanlarla b#r araya gelm#$, katılımcılara “Zorla 
kaybed#lenler#n hak#kat#n# nasıl anlatırız?” sorusunu 
sormu$tuk. Anıl Olcan o gün “Zorla kaybetme prat#%#n#n 
ma%durun varlı%ına ve oradalı%ına yaptı%ı saldırıya kar$ı 
ves#kalık tems#ller# mermer ta$lara basarak kayıpları 

ULUSLARARASI GÖZALTINDA KAYIPLARA KAR#I 

MÜCADELE HAFTASI
2019 yılında, Kayıplar Haftası kapsamında Kar$ı Sanat’ın ev sah!pl!"! yaptı"ı A$!kâr Sır 
serg!s!n!n yanı sıra, Özgür Sevg! Göral’ın kaleme aldı"ı ve Kafkaslar, Ortado"u ve Kuzey 
Afr!ka’da zorla kaybetmeler ve kayıp k!$!lere !l!$k!n kar$ıla$tırmalı b!r anal!z !çeren Hak#kat 
#ç#n Umut Var mı? k!tabımızın tanıtım toplantısını düzenled!k.

gündel#k hayata tekrar ça%ırmayı” önerd#. Pek ço%u b#r 
mezar hakkından dah# mahrum olan kaybed#lenler#n 
anısını, bu serg# ve mermer anıtla kalıcıla$tırmaya çalı$tık. 
Bu çabanın hem bu suçun b#r daha ya$anmaması adına 
geçm#$te #$lenm#$ b#r devlet suçunun hatırlanmasına 
h#zmet etmes#n# hem de belk# b#r gün b#r anıt olarak 
geçm#$le hesapla$mada yer almasını d#leyerek...

Serg#de Olcan’ın hazırladı%ı mermerler#n, kaybed#lenler#n 
!stanbul’da alındıkları yerlerde göründü%ü, Asya Leman 
tarafından hazırlanan v#deo; Hacer Foggo’nun 90’lı 
yıllarda zorla kaybed#lenler#n mücadele sürec#n# belgeled#%# 
foto%ra&arından b#r seçk#; Hafıza Merkez#’n#n zorla 
kaybed#lenler#n yakınlarıyla yaptı%ı görü$melerden on 
#k# tanes# ve bu v#deolarda Cumartes# Anneler#/!nsanları 
eylemler#ne da#r görü$ler#n derlend#%#, Galatasaray ve 
toplanılan d#%er meydanların hafızasına da#r Mert Kaya 
tarafından hazırlanmı$ b#r v#deo yer aldı.

Kayıplar haftasında düzenled#%#m#z d#%er etk#nl#k, Özgür 
Sevg# Göral’ın kaleme aldı%ı ve Kafkaslar, Ortado%u ve 
Kuzey Afr#ka’da zorla kaybetmeler ve kayıp k#$#lere #l#$k#n 
kar$ıla$tırmalı b#r anal#z #çeren Hak!kat !ç!n Umut Var 
mı? kitabımızın tanıtım toplantısı oldu. 17 Mayıs Cuma 
saat 18.00’de, Yapı Kredi Kültür Sanat’ta gerçekle$en 
toplantıya Türk#ye’den Hafıza Merkez#’n# tems#len 
katılan Göral’ın yanı sıra, !nsan Hakları Derne%#’nden 
Gülseren Yoler#; Kıbrıs’tan Nad#a Korn#ot# ve Sh#r#n 
Jetha; Lübnan’da faal#yet gösteren Act for the D#sappeared 
kurulu$undan Mona Nasserald#n, !ran’da zorla kaybetmeler 
üzer#ne çalı$an Just#ce for Iran’dan Shad# Sadr ve Rusya’dan 
Human R#ghts Center Memor#al’ı tems#len Tat#ana 
Chern#kova katıldılar. Hak!kat !ç!n Umut Var mı? 
k#tabının f#kr# tohumları 2017 yılında, Türk#ye’ye yakın 
bölge ülkeler#nde kayıplar meseles#n# ele aldı%ımız bölgesel 
katılımlı b#r atölyede atılmı$tı.  
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K#mses#zler mezarlı%ının suratımıza patlaması üstünden 
yıllar geçt#. Gözaltında kayıp ed#lenler#n s#mge #sm# 
Hasan Ocak’ın #$kenceyle paramparça ed#lm#$ cesed#, 
a#les#n#n ısrarlı tak#b# sonucu k#mses#zler mezarlı%ında 
b#r rakamın altına gömülü bulunmu$tu. Kat#ller# def#n 
#$lemler# sırasında orada bulunmamı$tı elbet. Onlar, 
o gencec#k kumral del#kanlıya #nsanın hayal gücünü 
zorlayacak, tar#h#n en $anlı #$kence gelenekler#n# 
kıskandıracak b#r çe$n# sunduktan sonra ölü beden#n# 
Beykoz ormanına atıverm#$t#. B#r vatanda$ tarafından 
orada bulunup, adl# tıptan sah#ps#z damgası y#yerek 
k#mses#zler mezarlı%ına havale ed#ld#%#n# yoksul 
kayıtlardan ö%rend#k. !t#l#p kakılmayı, gözaltına alınmayı, 
m#ll# dü$man #lan ed#lmey# göze alan a#les#n#n #natçı 
çabaları sonucu #z# bulundu. Hasan’ın kız karde$#n#n d#le 
get#rd#%# deh$et, b#r telev#zyon programında mahcup 
b#r kameranın saptadı%ı bölük pörçük görüntüler, 
o güne kadar orta sınıf duyarlı%ımıza kayıtlı hal#yle 
acıklı, b#raz da romant#k b#r son durak olan k#mses#zler 
mezarlı%ını bamba$ka b#r gerçekl#%e oturtuverd#. 

K#mses#zler mezarlı%ı, hep#m#z# her an yutab#lecek b#r 
tehd#de dönü$tü. Adeta b#r kıyımdan artakalan toplu 
mezarlık. Doksanlı yılların ba$ından #t#baren gel#$#güzel 
rakamlarla adlandırılıp üst üste, yan yana gömülüveren, 
k#ml#%# meçhul varsayılanların ço%unlu%u do%al olmayan 
yollarla ölüme yakalanmı$tı. Yan#, #$kenceden geçm#$, 
paralanmı$, katled#lm#$lerd#. Hasan, k#mses#z de%#ld#. 
A#les#, onun ölüsünü bularak son y#rm# yılda b#nlerces# 
kayda geçm#$ kayıpların a#leler#n#n ger#l# tutuldu%u 
çarmıhtan #nd#.

!nsanların devlet eliyle toplu olarak kayıp edilmelerinin 
ilk örne%i, 7 Aralık 1941 tarihinde Nazi Generali 
Wilhelm Keitel’in emriyle ba$latılan operasyon. Binlerce 
direni$çi, Nazi i$gali altındaki Avrupa’ya gözda%ı vermek, 
her türden direni$i sindirmek amacıyla gece yarılarında 
toplanıp kayıp edildi. Operasyonun adı, “Gece ve Sis”ti. 
Gece ve sis, fa$izmin $iirinde, geceleyin kayıp et ve 
belirsizli%in sisiyle sarmala anlamına geliyordu.

N!SYANA D!RENEN TA#LAR*
Karanlık aralanmadı daha. #$te bu ta$lar, örtbas ed!len, h!ç ya$anmamı$çasına kaydı s!l!nen 
hayatların dünyamızda bıraktı"ı u"ultulu bo$luk üstüne nasıl yen! b!r hayat kurab!lece"!m!z! 
dü$ünerek yontuldu.
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Ama Hannah Arendt’#n altını ç#zd#%# g#b#, Naz#ler#n, 
muarızlarının ‘adsız sansız, sess#z sedasız ortadan 
kaybolmasını sa%lamaya yönel#k çabaları bo$unaydı. 
Çünkü her zaman ger#ye h#kayey# anlatacak b#r#ler# 
kalacaktı.

Daha sonra 60’larda Guatemala ve Brez#lya’da b#nlerce 
#nsan kayıp ed#ld#. 73 darbes#nden sonra "#l#’de yüzlerce 
#nsan kayıp ed#ld#. P#nochet, Arjant#n generaller#ne el 
verd#. 76 darbes#nden sonra Arjant#n’de b#nlerce muhal#f 
kayıp ed#ld#. S#v#l yönet#me geç#ld#kten sonra k#m# #t#rafçı 
generallerden, kayıp ed#len #nsanların büyük b#r kısmının 
#%nelerle uyu$turulup uçaklardan okyanusa atıldı%ını 
ö%rend#k.

Türk#ye Cumhur#yet# tar#h# de 1980 yılından bu 
yana, 90’larda yo%unla$arak, #nsanları kayıp etmen#n 
vah$et#yle $an aldı. Geceye tenezzül etmeyen adamlar, 
ço%unluk gündüz vakt# #nsanları arabalarına tıkı$tırıp 
götürdü. S#se güvenler# sonsuzdu. H#çb#r mahkemede 
terlemeyecekler#n#, kullandıkları yöntemler# ele vermek 
zorunda kalmayacaklarını dü$ünüyorlardı besbell#. 
U%ursuz tar#h#m#z maalesef onları haklı çıkardı.

H#ç de%#lse $unu b#ld#%#m#z# #t#raf edel#m: Belleks#z 
toplum yoktur. Çocuklarını kurban etmey# göze alan; 
yoksulluk, çares#zl#k, cehalet g#b# erdemlere sarılarak 
katl#amların üstünden ‘aman, b#r tatsızlık çıkmasın’ 
duygusuyla atlayıveren toplumlar vardır.

B#r #nsanı kayıp etmek, #$kence tar#h#nde varılan son 
nokta. Zulmün en katmerl#s#. Kayıp ed#len#n dünyayla 
bütün ba%larını koparmak, en ufak b#r umut kırıntısına 
yer bırakmamak. Onu, dünyanın kaydından dü$ürmek. 
Yapayalnız bırakmak. Ardında kalanı, yakınlarını 
#se kend# umutlarıyla bo%mak. Kend# umutlarıyla 
cezalandırmak. B#ld#%#, hazır oldu%u h#çb#r duyguya 
soluk aldırmayan b#r mahpuslu%a #tmek.

Sevd#%#, artık tanımadı%ı b#r dünyada ya$amaktadır. 
Adetler#n#, kurallarını b#lmed#%# b#r dünyada. Gündel#k 
hayatın ayrıntıları; günü gün, gecey# gece kılan ufacık 
$eyler #nc#tmeye ba$lar. Her $ey, beklemen#n gerg#n 
dura%anlı%ına yazılır. Bütün ya$amsal eylemler askıya 
alınır. Sevd#%#n#n hayatından ne kadar umudunu kesse 
de, b#r yanıyla; o muc#zelere #nanan, onu #nsan kılan 
yanıyla beklemey# sürdürür. Konu$tu%um b#r ana, on be$ 
yıl sonra dah# araba süren gözlüklü b#r del#kanlı gördü 
mü, yüre%# hop ed#yordu. !nsanları kend# umutlarına 
asıp, kend# umutlarıyla tüketmek, vah$et#n en gözü 
kanlısı.

B#r zamanlar görü$tü%üm kayıp yakınlarının 
hemen heps# o%ullarının, kızlarının, karde$ler#n#n 
ya$adı%ından üm#d# kest#kler#n# söylüyorlardı. !nsan 
kalab#lmek #ç#n. Sabahley#n oturup kahvaltı edeb#lmek 
#ç#n. Para kazanmak #ç#n, ak$amları telev#zyon 

kar$ısında kest#reb#lmek #ç#n, ev# tem#z tutab#lmek 
#ç#n, kom$uları z#yaret edeb#lmek #ç#n. Umutsuzca 
b#r çabayla umutlarının kalmadı%ını söylüyorlardı. 
Hayatta kalab#lmek #ç#n. !nsan kalab#lmek #ç#n. 
Onlarla konu$urken, Mel#h Cevdet Anday’ın #k# d#zes# 
dönüyordu durmadan kafamda, #k# çel#k v#da g#b#: 
“Umudumuz sabrın tutamadı%ı ırmak/ Umutsuzlu%umuz 
#nsan kalmak #ç#nd#.”

Cumartes# Anneler#, haftalarca coplanarak, gözaltında 
dayak y#yerek Galatasaray’da toplandı. Artık oraya 
ayak basmaları yasak. Artık kayıpları; gözaltına alındı%ı 
b#l#nen, görülen, ama yetk#l#lerce redded#len; nefretle 
parçalanmı$ bedenler# k#m b#l#r hang# ırmak yata%ına, 
hang# ormana, hang# çukura atılıverm#$ olanları b#ze 
hatırlatacak k#mse kalmadı orada. Eller#nde o%ullarının-
kızlarının ço%unluk yoksul b#r foto%rafçı dükkanında 
çekt#r#lm#$ soluk ves#kalıklarından büyütülmü$ 
suretler#yle, b#nlerce yıl ya$lanmı$ analar, babalar 
oturmuyor Galatasaray L#ses#’n#n önünde. Onlar, belk# 
hâlâ rüyalarında, kayıp evlatlarının b#r ak$am vakt# h#çb#r 
$ey olmamı$ g#b# kapıyı çalıverd#%#n# görüyor. Sevd#%#n#n 
ölümünün yasını b#le tutmasına #z#n ver#lmem#$, 
k#mseden hesap soramayaca%ını b#lerek hayatta kalanlar.
Öte yanda, bir yakını kaybolmadı%ı için $ükrederken her 
geçen gün kaybettikleri artan insanların toplumu.

Karanlık aralanmadı daha.
!$te bu ta$lar, örtbas edilen, hiç ya$anmamı$çasına 
kaydı silinen hayatların dünyamızda bıraktı%ı u%ultulu 
bo$luk üstüne nasıl yeni bir hayat kurabilece%imizi 
dü$ünerek yontuldu. Umudun mıymıntılı%ına asılmadan 
bu bo$lu%u nasıl hayatımız kılabilece%imizi tartmaya 
çalı$arak.
N#syana d#renen ta$lar, bunlar.
Hatırlıyoruz, b#l#yoruz, hesabını soraca%ız d#yen ta$lar.

Yazı: Yıldırım Türker

*A!"kâr Sır serg"s"n"n bro!üründe yer almı! sunu! yazısıdır. 
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KIBRIS ÇALI#MA Z!YARET!: 
BÖLÜNMÜ# B!R ADA VE KAYIPLAR

“Yurt!ç! term!nale m! uluslararası term!nale m! g!d!yoruz $!md!? Sadece k!ml!kle de g!r!$ 
yapılab!l!yormu$ gal!ba? Sakın pasaportunuza damga bastırmayın Yunan!stan’a g!remezs!n!z! 
Normal telefon hatlarımızı kullanab!l!yor muyuz? Schengen’! olanlarımız da mı güneye 
geçem!yor yan!? …”

Bölünmü$ b#r co%rafyanın yarattı%ı kafa karı$ıklı%ıyla Türk#ye dı$ında dünyanın ger# kalanınca tanınmayan b#r ülkeye 
seyahat ed#yorduk. Bu sorular, Türk#yel#ler olarak do%rudan çatı$manın b#r tarafı sayıldı%ımızı b#ze göster#yordu. 
!$galc# devlet#n vatanda$larıydık k#m#ler#nce. Güney’e geçememem#z, Lefko$a’ya g#rd#%#m#zde Yunan#stan’a g#dememe 
korkusu bundandı. B#r yandan da g#tt#%#m#z yer Türk#ye de%#l Kıbrıs’tı, kend# #ç#nde tar#hsel, co%raf# bütünlü%ü olan 
b#r ada.

Bu gündel#k sorular ve sorunların kayna%ı olan, uluslararası ve yerel düzeylerde ya$anan çatı$manın $ek#llend#rd#%# 
Kıbrıs’ta, çatı$manın yarattı%ı yıkım ve #hlallerle nasıl mücadele ed#l#yordu? Türkiye ve Kıbrıs’ta yürütülen hakikat 
mücadeleleri arasında yeni ili$kilere, köprülere vesile olmak amacıyla yola çıkmı$tık. Özellikle kayıplara da#r yürütülen 
hak#kat mücadeles#n#n gösterd#%# a$amadan ve kazanımlarından haberdardık, bu mücadeley# yürüten ki$ilerle ve 
kurumlarla tanı$mak istiyorduk. Ancak oraya gidince, sürece dair bekledi%imizin ötesinde ele$tirilere tanık olduk. 
Kıbrıs’ta, çatı$ma nedeniyle her iki kesimden o kadar çok sayıda kayıp vardı k#; bu meselen#n tüm topluma yayılmı$ 
etk#s#n# görmezden gelmek mümkün de%#ld#. Ancak kayıpların yarattı%ı “ma%dur#yet”#n hem devletler hem de Kıbrıs 
toplumu katında kabul ed#lm#$ olması, kaybetmen#n b#r suç ve bu nedenle de b#r fa#l# oldu%u gerçe%#n#n hasıraltı 
ed#lmes#yle b#r arada gerçekle$#yor. Kıbrıs Kayıp "ahıslar Komitesi*’n#n Kıbrıs’ta kayıpları bulmak ve cenazeler#n# 
a#lelere tesl#m etmek konusundak# ba$arısının, kayıp yakınlarının kar$ılanmayan adalet taleb#n# örten etk#s#n# b#r kez 
daha gördük.

Foto#raf: Mert Kaya



21

Ek#b#m#z Hafıza Merkez#’nden Kerem Ç#ftç#o%lu, Özlem Kaya, 
!nsan Hakları Derne%# (!HD) !stanbul’dan Hanım Tosun, 
!HD Amed’ten Ezg# Sıla Dem#r, Ercan Yılmaz, Fr#edr#ch Ebert 
St#ftung (FES) !stanbul Of#s#’nden Mert Onur ve tüm bu 
z#yaret# v#deo #le belgelemek #ç#n b#ze e$l#k eden Mert Kaya’dan 
olu$uyordu. Lefko$a’ya 4 Kasım ak$amı vardık, 5-6 Kasım’da 
b#rb#r# ardına yaptı%ımız toplantılarla pek çok  Kıbrıslıyla 
tanı$tık, konu$tuk, tartı$tık.

1960’da ba%ımsızlı%ını #lan etmes#n#n ardından, B#rle$#k Krallık, 
Yunan#stan ve Türk#ye’n#n #mzaladı%ı anla$malar sonucunda 
kurulan Kıbrıs Cumhur#yet#’nde, çok kısa b#r süre sonra Kıbrıslı 
Rum ve Kıbrıslı Türkler arasında yo%un $#ddet olayları ba$ 
göster#yor. N#tek#m daha “1950’l# yıllarda, toplam nüfusun 
yüzde 18’#n# olu$turan Kıbrıslı Türkler#n resm# s#yas# projes# 
adanın bölünmes# olan “taks#m” #ken, nüfusun ço%unlu%unu 
olu$turan Kıbrıslı Rumların s#yas# l#derler# Yunan#stan’la 
b#rle$me, yan# enos#s’# destekl#yordu.”[1] ‘60’lar toplumlar 
arasında çatı$mayla sürdü ve #k# toplum da pek çok kayıp 
verd#. 15 Temmuz 1974 tar#h#nde Kıbrıslı Rum m#ll#yetç#ler 
tarafından, ülken#n Yunan#stan topraklarına katılması #ç#n 
düzenlenen darbe sonrası Türk#ye ordusu, 20 Temmuz 1974’de 
Kıbrıs’a çıkartma yaptı. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhur#yet#’n#n (KKTC) ayrı b#r devlet olarak kurulu$u, tek 
tara&ı olarak #lan ed#ld#.

Bu #ç ve dı$ çatı$ma tar#h#n#n #ç#nde kaybed#lme de tüm 
tara&arca kullanılan b#r yöntem olageld#. Kıbrıs’ta bu suç 
kaybetme suçu olarak tanımlanıyor. Z#ra çatı$an #k# toplumdan 
da fa#ller#n oldu%u, hatta 74’ten sonra Türk#yel# sorumlular g#b# 
yabancı aktörler#n de #$#n #ç#ne g#rd#%# daha karma$ık b#r tablo 
var.

Bu z#yaret#, tam da bu g#b# farklı ba%lam, b#ç#m ve co%rafyalarda 
#$lenm#$ kaybed#lme suçunu ortak b#r çerçevede anlamanın 
önem# üzer#ne hazırladı%ımız b#r yayını ves#le ederek 
düzenled#k. Özgür Sevg# Göral’ın kaleme aldı%ı rapor, Rusya, 
Ermen#stan-Azerbaycan-Gürc#stan, !ran, Lübnan, Türk#ye, 
Kıbrıs ve Cezay#r g#b# yakın co%rafyamızda gerçekle$m#$ 
kaybed#lme suçunun örüntüler#n#, ortak ve farklı yönler#n# ele 

KIBRIS KAYIP "AHISLAR KOM!TES!

Kıbrıs Kayıp "ahıslar Kom#tes# (K"K)/ 
Comm#ttee for M#ss#ng Persons (CMP), 
yalnızca 1974 ve önces#nde toplumlararası 
çatı$malarda kayıp olarak rapor ed#len k#$#ler# 
tesp#t etmeye çalı$ıyor. Kıbrıs Kayıp "ahıslar 
Kom#tes#’n#n ver#ler#ne göre Kıbrıs’tak# kayıp 
#nsanların sayısı 2002. Bunlardan 1510’u 
Kıbrıslı Rum, 492’s# #se Kıbrıslı Türk. 
K#ml#klend#r#l#p a#leler#ne tesl#m ed#len 
#nsanların 696’sı Kıbrıslı Rum, 269’u Kıbrıslı 
Türk. Bugüne kadar 1307 kazı yapılmı$, bu 
kazılarda 1230 k#$# bulunmu$.

K"K, Nisan 1981’de, Birle$mi$ Milletler 
himayesinde Kıbrıs’lı Rum ve Kıbrıs’lı Türk 
toplumlarının mutabakatıyla kurulmu$. 
Kıbrıs’taki kurumsal ve iki toplumlu tek 
komite. K"K’nın kurulu$u, her iki toplum 
liderleri arasında yapılan 31 Temmuz 1997 
Anla$ması’na dayanıyor. Anla$ma, bilinen 
gömü yerine ili$kin bilgi alı$veri$i ile Kıbrıslı 
Rum ve Kıbrıslı Türk kayıp $ahısların iadesini 
öngörüyor.

Bugünkü yönetim yapısı, dönü$ümlü 
ba$kanlık ile üç ki$ilik bir komiteden olu$uyor. 
Birle$mi$ Milletler Genel Sekreteri’ne ba%lı 
BM yetkilisi, KKTC Cumhurba$kanı ve 
Kıbrıs Cumhuriyeti Ba$kanı tarafından 
atanan birer yetkili. Çalı$malar, Kıbrıslı Rum 
ve Kıbrıslı Türk bilim insanlarını içeren iki 
toplumlu ekipler tarafından yürütülüyor. 
Genetikçiler,doktorlar, arkeologlar, 
antropologlar, psikologlar ve çalı$anlarıyla bu, 
130-150 ki$ilik bir ekip anlamına geliyor.

K"K’nın kurulu$ amacı, kayıp $ahısların 
kaderlerini tespit etmek. K"K, 1963-
1964 ve 1974’te meydana gelen çatı$malar 
sonucunda ‘kayıp’ olarak listelenen $ahısların, 
gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin 
belirlenmesi ve iade edilmeleri sürecini 
yürütüyor. Kurbanların akrabalarının 
sevdiklerinin kalıntılarını almalarını, uygun 
cenaze törenleri düzenlemelerini ve uzun süren 
keder ve belirsizlik halinin sonlandırılmasını 
hede&iyor.

Komite, ölüm sebebini tespit etme giri$iminde 
ve kayıp $ahısların ölümlerine ili$kin 
sorumluluk atfında bulunmuyor. Ancak kayıp 
$ahısların akıbetinin belirlenmesinden sonra, 
A!HM’de açılmı$ davalar var.

KAYIP K!"!LER (MISSING PERSONS) VE ZORLA 
KAYBETMELER (ENFORCED DISAPPEARANCE)

Zorla kaybetme, b#r k#$#n#n devlet tarafından kaçırıldı%ı ya 
da gözaltına alındı%ı ve devlet#n bunu kabul etmed#%# ya da 
bu k#$#n#n akıbet#ne da#r b#lg# vermey# reddett#%# durumları 
tanımlayan b#r suç. Kayıp k#$#ler (m#ss#ng persons) #se 
en genel tanımı #t#bar#yle devlet#n do%rudan dahl#n# 
#ma etmeyen, farklı sebeplerle bulunamayan k#$#ler #ç#n 
kullanılıyor. Kayıp b#r k#$# b#r s#lahlı çatı$ma sonucunda da 
kaybolmu$ olab#l#r, b#r ülkeden b#r ba$kasına göç ederken 
veya b#r do%al afet sonucunda da. Kayıp k#$#ler, b#r suç 
te$k#l eden ve devlet#n sorumlulu%unu #$aret eden b#r olay 
sonucu kaybolmu$ olmak zorunda de%#l.
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alıyor. Rapor f#kr#n#n #lk ortaya çıkı$ı #se b#z# b#r sene 
daha önces#ne, bu ülkelerde kayıplar üzer#ne çalı$an 
farklı kurumların Hafıza Merkez#’n#n davetl#s# olarak 
2017 yılında !stanbul’da b#r araya geld#%# b#r toplantıya 
götürüyor. Kıbrıs’a yaptı%ımız z#yaret, #$te böyle b#r 
anlama ve ortakla$ma çabasının parçası.

Kayıplar meseles#n#n Kıbrıs’ta #lk olarak ortaya çıkı$ında 
gazetec# Sevgül Uluda%’ın[2] k#$#sel çabası büyük rol 
oynuyor. Lefko$a’ya g#tt#%#m#zde #k# toplumdan kayıp 
a#leler#yle yaptı%ımız görü$melerde, kayıplar meseles#n#n 
gündemle$t#r#lmes#nde ve kayıpların ortaya çıkmasında 
Uluda%’ın çabası ısrarla vurgulandı. Bu sürec#n seyr#nde, 
Kıbrıs’ta #k# toplumlu ya$amın de%#$en d#nam#kler# de 
çok öneml# b#r rol oynamı$. B#rl#kte ya$am, adada 1963 
önces#nde deney#mlenm#$ ancak çatı$malı dönemle 
erozyona u%ramı$ ve 1974-2003 arasında #k# toplum 
b#r araya h#ç gelemem#$. Bu durum, 2003’te sınırların 
kontrollü b#r $ek#lde açılmasıyla de%#$meye ba$lıyor. 
Mesle%#n#n #lk yıllarını kayıplar meseles#nden habers#z 
yürüten Uluda%, #$te böyle b#r ortamda, bu konuyu 
#lk kez tesadüfen ö%rend#%#n# söylüyor. Onun ve #k# 
toplumdan b#r grup kayıp yakının öncülü%ünde, kayıp 
h#kâyeler# toplanmaya ba$lıyor. !k# tarafın da ya$adı%ı 
b#r deney#m olması, toplumların kar$ılıklı b#r empat# 
gel#$t#rmes#n#n, her #k# tarafı da aynı $ek#lde ma%dur 
eden b#r durum ya$andı%ının kabul ed#lmes#n#n de b#r 
yolu oluyor. 2003 yılında sınırın açılmasını tak#ben, 
#k# toplum b#r araya daha çok gel#yor ve bu durumun 
sonucunda, 2006 yılında kayıp yakınları örgütlü b#r 
yapıya kavu$uyor. Bugün #k# toplumdan kayıp a#leler# 
“B#rl#kte Ba$arab#l#r#z” (Together We Can) adıyla 
örgütlen#yor. 

Z#yaret#m#zde kayıp a#leler#yle geç#rd#%#m#z zaman, 
b#z#m #ç#n özell#kle öneml#yd#. Heps# Together We Can’#n 
öneml# ta$ıyıcıları olan, programımızı hazırlamamızda 
büyük eme%# geçen Erbay Akansoy, babası Hüsey#n 
Akansoy[3], Sevgül Uluda% ve Chr#stos Efthym#ou[4] #le 
bu kapsamda önce b#r küçük bulu$ma gerçekle$t#rd#k. 
Bu görü$mede Efthym#ou’dan, kayıplar meseles#n#n 

önceler# sadece Rum tarafında ve Rum kayıpları 
ba%lamında sah#plen#ld#%#n# ö%rend#k. Rum tarafındak# 
bu duruma kar$ılık, Türk tarafında da kayıplar, “kayıp” 
olarak de%#l, “$eh#t” olarak adlandırılmı$. Küçük b#r 
grup olarak yaptı%ımız bu bulu$manın ardından, 
Kıbrıslı kayıp yakınlarıyla gen#$ katılımlı ve kapalı b#r 
toplantı gerçekle$t#rd#k. Toplantıda Türk#ye ve Kıbrıs’ta 
kayıplar meseles#ne da#r sunumlar yapıldı. Duygusal 
olarak hep#m#zde en çok #z bırakan #se 1995 yılında 
kaybed#len Fehm# Tosun’un e$# Hanım Tosun #le Kıbrıslı 
a#leler#n h#kâyeler#n# b#rb#rler#yle payla$tı%ı bölümler 
oldu. Kaybed#lmen#n ger#de kalanlarda yarattı%ı yıkımı, 
kayıp yakınlarının bu acı deney#mden sonra nasıl ayakta 
kaldıkları ve mücadeleler#ne nasıl b#r kararlılıkla devam 
ett#kler#n# d#nlemek hem çok a%ır hem de güç ver#c# b#r 
deney#md#.

Kıbrıs’a g#derken Kayıp "ahıslar Kom#tes# #le tanı$mayı ve 
çalı$malarını yer#nde görmey# de heyecanla bekl#yorduk. 
Ayrıca K"K tarafından yürütülen bu çalı$malarla 
#lg#l#, kayıp yakınları tarafından olumlu duygularla 
kar$ıla$aca%ımız tahm#n# yapıyorduk. Bununla beraber 
orada oldu%umuz #k# gün boyunca, K"K’n#n yaptı%ı 
çalı$manın önem#n#n altı ç#z#ld#%# kadar çok öneml# 
ele$t#r#ler de d#nled#k.

K"K faal#yetler#ne yönelen ele$t#r#ler#n ba$ında, çalı$ma 
b#ç#m#n#n, fa#llere da#r b#r tartı$ma yürütülmes#ne #z#n 
vermeyecek b#ç#mde yapılanması yer alıyor. Kayıpların 
sorumlularıyla #lg#l# hesap vereb#l#rl#k mekan#zmalarını 
savunmak üzere b#r grup avukat tarafından kurulan 
“Truth Now” (Hak#kat "#md#), tam da bu odakla 
çalı$an b#r örgüt. K"K kend#s#ne ver#len b#lg#ler#n hang# 
kaynaklardan geld#%#ne da#r herhang# b#r açıklama 
yapmıyor. Bu durum, kaybed#lmeden sorumlu k#$#ler 
#ç#n de facto af olarak de%erlend#r#l#yor, z#ra bu f##l# af 
durumu, sorumluların #fade vermeler#n# te$v#k #ç#n 
kullanılıyor. Truth Now, K"K’ye #fade verenler arasında 
fa#ller#n olup olmadı%ına da#r b#lg# taleb#nde bulunmu$ 
olmasına ra%men, g#zl#l#k neden#yle bu talepler#ne cevap 
alamamı$. Aslında bu, k#$#ler#n açık k#ml#kler#yle #lg#l# 
b#r b#lg# taleb# de%#l, b#lg#n#n fa#llerden gel#p gelmed#%#n# 
ö%renmek, bu $ek#lde de facto af uygulamasının etk#l# b#r 
yöntem olup olmadı%ını b#lmek #st#yorlar. Truth Now, 
K"K’n#n yetk# belges#n#n sınırlılıklarına #$aret ederek 
ne $ek#lde yen#den düzenleneb#lece%#ne da#r b#r öner# 
de gel#$t#rm#$.[5] Bu öner#, kom#ten#n ortaya çıkardı%ı 
hak#kate da#r daha gen#$ b#r tanım yaparak yargılama 
yetk#s#n# dı$arıda bıraksa da en azından yargılamaların 
önünü kapatmamak üzere, kaybed#lmen#n nasıl 
gerçekle$t#%#ne da#r b#r ara$tırma yapılmasını da #çer#yor.

Kayıplarla #lg#l# hukuk# süreç yürütüleb#lmes#n#n 
önündek# engellerden b#r# de adanın bölünmü$ yapısı. 
Son dönemde gazetelere kayıplarla #lg#l# demeç veren 
fa#ller, bu durumun göstergeler#nden b#r# olmu$. Bu 
k#$#ler ço%unlukla ortada b#r suç tanımı olmaması, 
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buna da#r b#r yargılama yapılmayaca%ına #nandıkları 
ve yaptıklarına da#r b#r tür gurur h#ssett#kler# #ç#n bu 
demeçler# vereb#l#yor. Bu açık #fadelere yönel#k #k# 
kes#mden savcılar, kend# yetk# alanlarına g#rmed#%# 
gerekçes#yle herhang# b#r soru$turma ba$latmıyor.

Elbette ele$t#r#ler, kaybed#lenler#n bedenler#ne ula$manın 
özell#kle de a#leler #ç#n önem#n# azımsamak anlamına 
gelm#yor. K"K’n#n #zn# ve kom#tede çalı$an b#r görevl#n#n 
e$l#%#nde, Lefko$a’da b#r kazı yer#n# de z#yaret ett#k. 
Neyle kar$ıla$aca%ımızı b#lmeden, haf#f b#r gerg#nl#kle 
g#tt#%#m#z kazı, $ehr#n göbe%#nde, gündel#k hayatın 
normal seyr#nde devam ett#%# küçük b#r sokakta devam 
ed#yordu. Soka%ın kullanımını aksatmamak #ç#n küçük 
bölgeler kazılıyor ve kaybed#lenler#n beden parçaları 
çıkarıldıktan sonra hemen kapatılıyordu. Kazı ek#b#, 
#k# toplumdan Kıbrıslılardan olu$uyor ve kazılar büyük 
b#r t#t#zl#kle gerçekle$#yor. Türk#ye’de #$ mak#neler#n#n 
özens#z kepçe darbeler#yle yaptı%ı kazıları b#len b#zler 
#ç#n bu #$leme nasıl b#r t#t#zl#kle yakla$ılması gerekt#%#n# 
görmek çok etk#ley#c#yd#. Görü$tü%ümüz kazı ek#b# 
yönet#c#s#n#n açıklamalarında b#z#m #ç#n çarpıcı b#r 
ba$ka yön, ek#b#n b#l#msel konulardak# t#t#zl#%#ne kayıp 
yakınlarının duygularına #l#$k#n gösterd#kler# t#t#zl#%#n de 
e$l#k etmes#yd#. Kıbrıs küçük b#r yer, burada neredeyse 
herkes#n tanıdı%ı b#r kayıp var ve bu durum hem 
kaybed#lmen#n o co%rafya #ç#n nasıl yaygın b#r $ek#lde 
#$lenm#$ b#r suç oldu%unu hem de duygusal etk#s#n# 
do%rudan ya$ayanların ne kadar büyük sayıda oldu%unu 
göster#yor. Dolayısıyla kazılarda görev alan ek#p, yaptı%ı 
#$# meslek# profesyonell#%#n ötes#nde b#r hassas#yetle 
yürütüyor.

Kıbrıs’ta neredeyse bütün görü$meler#m#z# Dayanı$ma 
Ev#’nde yaptık. Burası, 2003’te sınır geç#$ler#n#n 
açılmasının ardından b#r grup barı$ akt#v#st#n#n ön 
ayak olmasıyla Lefko$e’n#n kalb#ndek# ara bölgede, 
ye$#l hatta kurulmu$ b#r toplum merkez#. Farklı s#v#l 
toplum kurulu$larının of#sler#ne ev sah#pl#%# yapan 
b#na hem b#r cafe ve kültür merkez# hem de kuzey ve 
güneyden #nsanların b#r araya gel#p ortak çalı$ab#ld#%#, 
proje gel#$t#reb#ld#%# b#r çalı$ma alanı. Bu özell#kler#n#n 
yanında burası, z#yaret programını olu$turmada b#ze çok 
destek veren Erbay Akansoy’un çalı$tı%ı Kıbrıs D#yalog 
Forumu’nun da of#s#ne ev sah#pl#%# yapıyor. Tam bu 
noktada ek#b#m#z#n Kıbrıs aya%ına ayrı b#r parantez 
açmamız gerek. Sam#m#yetle #t#raf etmek gerek#rse 
hazırlık sürec# ve orada geç#rd#%#m#z #k# gün #ç#nde 
yanımızda deste%#n# b#r an #ç#n eks#k etmeyen Erbay 
olmasa, bu programı hayata geç#rmek mümkün olmazdı. 
Y#ne Kıbrıs D#yalog Forumu’ndan Mar#a Zen#ou 
ve Ba$ak Ekeno%lu’na her #ht#yacımıza b#r arkada$ 
yakınlı%ıyla kar$ılık verd#kler# #ç#n m#nnettar kaldık.

Kıbrıs’tan ayrılırken kafamızdak# soruların b#r kısmına 
cevap bulmu$, Kıbrıs’ın tar#h#ne ve gündel#k pol#t#kasına 
da#r pek çok yen# b#lg# ed#nm#$t#k. Ancak bu z#yaret 

aklımızda yen# sorular da olu$turdu: Hak#kat ve 
adalet arasındak#, farklı ba%lamlarda da görmeye alı$ık 
oldu%umuz ger#l#m nasıl çözülür? Fa#l ve ma%dur 
konumlarının karma$ıklı%ı ve b#r aradalı%ı ‘ortak acı’ları 
tanımayı kolayla$tırıyor olab#l#r m#? !k# toplumdan kayıp 
yakınlarının yan yana duru$u, Türk#ye’dek# mücadele 
perspekt#f# #ç#n b#ze ne söylüyor ya da b#r $ey söylüyor 
mu? Türk#ye devlet#n#n Kıbrıs’tak# tutumu ve pol#t#kası, 
Kürt meseles#n#n çözümü konusundak# tutumu ve 
pol#t#kasıyla b#rl#kte dü$ünüleb#l#r m#? Bu kar$ıla$tırma 
barı$ taleb#m#z# güçlend#recek $ek#lde kullanılab#l#r m#?  
Tüm bu soruların yanında, orada tanı$tı%ımız herkes#n 
k#$#sel h#kâyes#nden kararlı mücadeles#ne, ayrı ayrı 
üzer#m#zde bıraktı%ı büyük etk# var elbette.

Yazı: Özlem Kaya, Kerem Çiftçio"lu

 

 

 

 

 

 

1 Göral, Özgür Sevg#, Hak#kat #ç#n Umut Var mı? Kafkaslar, 
Ortado%u ve Kuzey Afr#ka’da Zorla Kaybetmeler ve Kayıp K#$#lere 
!l#$k#n Kar$ıla$tırmalı b#r Anal#z, s. 168
2 Sevgül Uluda%’ın konuyla #lg#l# yazdı%ı k#taplar #ç#n bkz.  https://
www.amazon.co.uk/Books-Sevgul-Uludag/s?rh=n%3A266239%2Cp_
27%3ASevgul+Uludag
3 Hüseyin Akansoy ve Petros Suppur#s’#n, BBC Türkçe’ye kırk yıl 
önce ya$adıklarını ve gelece%# nasıl gördükler#n# anlatıkları v#deo 
haber #ç#n bkz. https://www.youtube.com/watch?v=KkINBAlT_DQ
4 Chr#stos Efthym#ou tarafından kaleme alınan Kıbrıs’tak# 
#k# toplumlu hayatı anlatan makale #ç#n bkz. https://www.
opendemocracy.net/en/can-europe-make-"t/re%ect"ons-on-b"communal-
relat"ons-"n-cyprus/
5  Truth Now’un hazırladı%ı yetk# belges# öner#s# #ç#n bkz. http://
www.truthnowcyprus.org/"ndex.php/en/a-truth-comm"ss"on-for-cyprus/
"tem/27-proposal-for-amend"ng-the-terms-of-reference-of-cmp

Z!YARET ETT!#!M!Z KURUMLAR

!ki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Sava$ Kurbanları Örgütü 
B!RL!KTE BA"ARAB!L!R!Z.
Home for Cooperat#on [Dayanı$ma Ev#]: http://www.
home4cooperat"on."nfo/
Cyprus PRIO [PRIO Kıbrıs]: https://cyprus.pr"o.org/
Truth Now [Hak#kat "#md#]: http://www.truthnowcyprus.org/
Comm#ttee on M#ss#ng Persons [Kayıp "ahıslar Kom#tes#]: 
http://www.cmp-cyprus.org
Assoc#at#on for H#stor#cal D#alogue and Research [Tar#hsel 
D#yalog ve Ara$tırma Merkez#] https://www.ahdr."nfo/
Cyprus D#alogue Forum [Kıbrıs D#yalog Forumu] https://
www.cyd"alogue.org/
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TÜRK!YE’DE HAFIZALA#TIRMA
Hafıza g!r!$!mler!n!n manzarasına yönel!k de"!$en oda"ımızı öne çıkaracak $ek!lde 2019 
yılında, Türk!ye’de Hafızala$tırma web s!tes!ne on !k! yen! çalı$ma ekled!k.

Türkiye’de Hafızala$tırma, son yüz yıl içerisinde, 
Osmanlı !mparatorlu%u’nun son döneminde ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulu$undan bu yana a%ır insan 
hakları ihlallerine u%rayan birçok grup ve bireyle ilgili 
olu$turulan hafızala$tırma örneklerinin altını çizen bir 
proje olarak, World Policy Institute [Dünya Politika 
Geli$tirme Enstitüsü], Fetzer Institute [Fetzer Enstitüsü] 
ve !stanbul merkezli Hafıza Merkezi’nin i$birli%iyle 
2013 yılında ba$ladı. Derleme )kri ilk olarak Hafıza 
Merkezi’nin Aralık 2011’de düzenledi%i bir atölyeye 
katılan Belinda Cooper (World Policy Institute) 
tarafından önerildi. Projenin amacı, Türkiye’de dı$layıcı, 
milliyetçi, tek boyutlu bir ulusal hafızanın egemen 
oldu%u hafıza sahasının demokratikle$mesine katkı 
sunmak amacıyla, farklı aktörler tarafından hayata 
geçirilen hafızala$tırma çabalarını derlemekti. 

Bu ilk atölye çalı$masını, "ubat 2013’te, Mardin’de 
farklı politik, etnik ve dini gruplardan hafızala$tırma 
ile ilgilenen Türkiyeli katılımcıları bir araya getiren 
ikinci bir atölye takip etti. Atölyelerde çe$itli siyasi 
giri$imlerden, farklı etnik ve dini kimlikleri temsil eden 
ve aktif bir biçimde hafızala$tırma çalı$maları yürüten 
bir katılımcı grubu bir araya geldi. Zor ve tartı$malı 
tarihsel süreçlerle ba$ etmeye çalı$an üç ülkeden, 
Almanya, !srail ve Bosna’dan hafızala$tırma çalı$maları 
gerçekle$tirmi$ sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla 
yürütülen çalı$maların sonucunda, Türk#ye’de 
Hafızala!tırma web sitesi ortaya çıktı.

Sitenin 2013’te yayına giren ilk sürümünde, geçmi$te 
ya$anmı$ ve bugün inkâr edilen, bastırılan veya yanlı$ 
yorumlanan zulümlerle ilgili yirmi altı çalı$ma yer 
alıyordu. Bu giri$imler ço%unlukla daha geleneksel 
hafızala$tırma biçimleri olan heykeller, ibadet yerleri, 
parklar, anıtlar ve müzele$tirilmi$ eski cezaevleri gibi 
)ziksel anmalardı. Takip eden yıllarda, Hafıza Merkezi 
hafızala$tırma çalı$malarının yeni teknolojiler ve yaratıcı 
yöntemlerle ili$kilenmesi alanında da çalı$malar yürüttü. 
Oyun, sanal gerçeklik gibi mecraların a%ır insan hakları 
ile yüzle$me için sunabilece%i imkanlar üzerine paneller 
düzenledik. Hâlâ insan hakları örgütleri ile yaratıcı 
disiplinler arasında ortak i$ yapma pratikleri kurarak 
insan hakları alanının yaratıcılık ve hikâye anlatıcılı%ı 

Özcan Alper - Kav"l: Yıkıntılar Arasında
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kapasitelerini geli$tirmeye çalı$ıyoruz. Böylece 2018-
2019 yıllarında hafızala$tırma alanına yönelik oda%ımız 
geni$ledi. Bu ba%lamda Türk#ye’de Hafızala!tırma 
sitesini de güncellemeye ve siteye yeni içerikler eklemeye 
karar verdik. Hafıza giri$imlerinin manzarasına yönelik 
de%i$en oda%ımızı öne çıkaracak $ekilde, 2019 yılında, 
siteye on iki yeni çalı$ma ekledik. Böylece site, otuz yedi 
hafızala$tırma çalı$ması hakkında bilgi bulabilece%iniz 
bugünkü halini aldı.

Sitenin bu güncellenmi$ sürümüne dahil olan 
hafızala$tırma çalı$maları, “80’lerde Lubunya Olmak” 
ve “90’larda Lubunya Olmak” kitapları, Anıt Sayaç: 
"iddetten Ölen Kadınlar !çin Dijital Anıt, Bak.ma: 
Özgürlük Mücadelelerinin Dijital Medya Ar$ivi, Cins 
Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyü$leri, Barı$ 
Portreleri: 10 Ekim 2015’te Kaybetti%imiz Ya$amlara Bir 

Bakı$, Hafıza Kaydı: Ortak Hikayenin Pe$inde, Karakutu 
Hafıza Yürüyü$leri, Kavil: Yıkıntılar Arasında, Türkiye 
Kültür Varlıkları Haritası, Umut Ar$ivi, 23,5 Hrant 
Dink Hafıza Mekanı ile Vicdan ve Adalet Nöbeti oldu.

Hakikat, adalet ve hafıza mücadelesinde toplumun geni$ 
kesimlerinin geçmi$teki hatalardan ö%renme sürecine 
dâhil edilmesi, “Bir daha asla” mottosunun hayat 
bulması için son derece önemli. Bu sitede listelenen 
farklı hafızala$tırma çalı$malarının pek ço%u, acılı bir 
geçmi$le yüzle$me pratikleri olarak dijital, kalıcı veya 
dönemsel çalı$malar $eklinde okunabilir. Bir seçki 
formundaki bu sitenin, insan hakları ve geçmi$te 
ya$anmı$ adaletsizliklerle ilgili merak, anlama ve 
sorgulama becerilerinin geli$mesinde anma faaliyetlerinin 
nasıl bir rol üstlenebilece%ine dair olan önemli tartı$maya 
katkı sunaca%ını umuyoruz. 

Ahtamar K"l"ses"

12 Eylül Utanç Müzes"
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Toplumsal hafızanın iktidarlar tarafından 
birçok kez kesintiye u%ratıldı%ı 
Türkiye’de, bir süredir, Türkiye’de sanat 
alanıyla insan hakları hareketini bir araya 
getiren projeler tasarlıyor, yürütüyoruz. 
Türk#ye’de Hafıza ve Sanat çalı$malarına 
da bu kapsamda, toplumsal hafızanın 
sanattaki yansımasını incelemek ve 
tartı$maya açmak üzere ba$ladık. 

Çalı$ma kapsamında 2000-2019 
yılları arasında, #nsan hakları sorunsalı 
kapsamında, toplumsal hafıza üzerine 
üretilmi$ ve Türkiye’de sergilenmi$/
göster#me g#rm#$ sanat yapıtlarını 
tarayarak bir seçki olu$turmayı; bu 
ara$tırma üzerinden bir kamusal 
konu$ma programı ve kitap yayınlamayı; 
sivil toplum, akademi ve sanat 
çevrelerinin bir araya gelerek bu 
eksende tartı$abilecekleri alanlar açmayı 
hede&edik. Toplumsal hafıza, hak 
mücadelesi ve sanat alanında çalı$an 
ki$ileri bu çerçevede bulu$turmanın, 
farklı alanların birbirinden beslenerek 
yeni bir dil olu$turmasına, yaratıcı 
tartı$ma olanaklarının ara$tırılmasına 
ve hafızaya dair üretimlerin farklı sınıf 
ve katmanlarda görünür kılınmasına 
katkıda bulunmasını hede&#yoruz. 
Aynı zamanda sanat yapıtlarının içinde 
üretildikleri ya da konu edindikleri 
toplumsal, politik ve sanatsal ba%lamın 
günümüzde yeniden yorumlanması ile 
Türkiye’de devam eden hak ihlallerinin 
sistematikle$mesinin, kolektif hafızamıza 
olan etkilerini anlamaya katkıda 
bulunmayı umuyoruz. 2018 yılı b#terken 
ba$ladı%ımız ara$tırma ve 2020 boyunca 
süren derleme ve konu$malar, 2021’#n 
#lk aylarında projen#n sonuçları #çeren 
b#r k#tap hal#n# alacak.

Ara$tırmanın bu #lk evres#nde, ara$tırma 
ek#b#n# olu$turan Ay$e !d#l !dil, Eylem 
Ertürk ve Sev#m Sancaktar y#rm# 
yıllık gen#$ b#r dönem#n taranması ve 
kurumların b#rço%unun hal#hazırda 

TÜRK!YE’DE HAFIZA VE SANAT
Türk!ye’de Hafıza ve Sanat çalı$malarına, toplumsal hafızanın sanattak! yansımasını !ncelemek 
ve tartı$maya açmak üzere ba$ladık.
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ar$#vler#n#n bulunmaması sebeb#yle öncel#kl# olarak 
bel#rled#%#m#z kırk kurum, mekân, fest#val ve #n#s#yat#f#n, 
2000 yılından ber# yaptı%ı tüm serg# ve göster#lerdek# 
sanat eserler#n#n #çer#kler#n# taradı. B#enaller, müzeler, 
fest#valler, performans ve göster# mekânları, galer#ler ve 
sanat #n#s#yat#&er#n#n kend# web s#teler#, basılı bro$ür ve 
katalogları asıl kaynak olarak alınırken derg#ler ve farklı 
yayınlarda yapıtlar hakkında çıkmı$ yazılar ya da b#reb#r 
görü$melerde alınan b#lg#ler, #k#nc#l kaynak olarak seçk#ye 
dah#l ed#ld#. Toplam kırk kurum/#n#s#yat#ften b#n 670 
serg# ve göster#m taranarak, çerçeveye g#ren 400’den fazla 
sanat yapıtının b#lg#ler# l#stelend#.

!kinci adımda ise Türk#ye’n#n son y#rm# yılda geç#rd#%# 
dönü$üme paralel olarak, sanat ve toplumsal hafıza 
arasındak# #l#$k# ve etk#le$#mler# daha #y# anlamak 

amacıyla seçk#y# yorumlamalara açtık. Bu do%rultuda 
Eylül–Aralık 2020 dönem#nde, s#v#l toplum, sanat ve 
akadem# dünyasından davet ett#%#m#z on be$ k#$#yle 
be$ farklı çalı$ma grubunda, bell# temalar altında 
seçk#y# #nceled#k, de%erlend#rd#k ve farklı yorumlama 
olasılıklarını tartı$tık.

Chrest Vakfı’nın deste%#yle hayata geçen çalı$maların 
kamuya açılan üçüncü adımında, her konu$macının 
yürütülen tartı$maların ardından hazırladı%ı b#r sunumu 
payla$tı%ı b#r konu$ma ser#s# düzenled#k. 16-25 Aralık 
tar#hler# arasında pandem# ko$ullarında çevrimiçi olarak 
düzenlenen konu$ma ser#s#nde yapılan sunu$lar, b#r 
k#tapta toplanarak yayımlanmaya hazırlanıyor.
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ADALET ARAYI#INDA A#!KÂR SIRLARI KONU#MAK

1990’larda devlet görevlilerinin dahliyle yaygın ve sistematik olarak i$lenen hukuk dı$ı infaz 
ve zorla kaybetmelere ili$kin davalarla ba$ladı"ımız izleme çalı$malarının kapsamı, son iki yıl 
içinde geni$ledi. 

Yakın geçmi$te ya$anan a%ır insan hakları ihlallerine 
dair yürütülen ceza yargılaması süreçleri izlenerek 
derlenen bilgiler, Faili Belli ba$lıklı bir dijital ar$ivde 
derleniyor. Hafıza Merkezi’nin özellikle hukuk alanında 
sürdürdü%ü çalı$maların bir ürünü olarak sunulan ve 
internet üzerinden eri$ilen ar$ivde, davalarla ilgili arka 
plan bilgisi, yayınlanan haberlerin derlemesi ve izleme 
raporlarının yanı sıra analiz yazıları, makale çevirileri ve 
hukuki kaynaklar  kamunun eri$imine sunuluyor. Hafıza 
Merkezi’nin, 1990’larda devlet görevlilerinin dahliyle 
yaygın ve sistematik olarak i$lenen hukuk dı$ı infaz ve 
zorla kaybetmelere ili$kin davalarla ba$ladı%ı izleme 
çalı$masının kapsamı, son iki yıl içinde geni$ledi. 

2000’li yıllarda, güvenlik güçlerinin orantısız ölümcül 
güç kullanımından kaynaklanan ya$am hakkı ihlallerine 
ili$kin yürütülen yargı süreçleri de dava izleme 
çalı$masına dahil edildi. Toplantı ve gösteriler sırasında 
ya da özellikle çatı$ma bölgelerinde olmak üzere 
gündelik hayatta, bu nedenle meydana gelen ölümlerle 
ilgili açılan kritik davalar, failibelli.org kapsamında 
yer almaya ba$ladı. !ki farklı dönemde meydana gelen 
benzer ihlallerle ilgili yargının tutumunun izlenmesi, 
faillere tanınan cezasızlık zırhının nasıl sürdürüldü%ünü 
anlama ve if$a etmeye imkân tanıyor.

Türkiye’de yıllarca J!TEM diye bir yapılanmanın varlı%ı 
reddedildi. Geçmi$le yüzle$iyoruz iddiasıyla ba$layan 
ve Ergenekon yargılamalarıyla devam eden süreçte, 
J!TEM’in varlı%ı iktidar tarafından kabul edildi ve 
Kızıltepe J!TEM Davası’nda oldu%u gibi, daha önce 
varlı%ı inkâr edilen J!TEM’in te$kilatlanma yapısı, devlet 
içindeki yeri, illegal faaliyetlerine dair detaylı bilgiler 
içeren iddianameler, mahkemelerce kabul edilerek 
yargılama süreçleri ba$ladı. Yıllarca sürüncemede 
bırakılan soru$turmaların canlandırılması ve “umut 
verici” iddianamelerle açılan bu davalar, ma%dur 
yakınları için adaletin tecelli edebilece%i beklentisi 
do%urdu.

2018 yılına gelindi%inde, geçmi$le hesapla$ma zemini 
sunması beklenen bu davaların dördü, beraat kararıyla 

sonuçlanmı$ ve devam eden davalarla ilgili karamsarlık 
artmaya ba$lamı$tı. Hafıza Merkezi olarak biz de bu 
gündemde, üyesi oldu%umuz Cezasızlıkla Mücadelede 
Güçbirli%i A%ı’yla birlikte bir dizi söyle$i gerçekle$tirerek 
sorduk: Madem J!TEM var ama a%ır insan hakları 
ihlallerinde rolü yok; peki a%ır insan hakları ihlallerini 
kim i$ledi?

90’LI YILLARDA J!TEM OLGUSU VE YARGILAMALAR

Söyle$i dizisinin ilki, Kızıltepe J!TEM Davası’nın 09 
Eylül 2019’da cezasızlıkla sonuçlanmasının ardından; 
Mardin Barosu’ndan Av. Erdal Kuzu, Ankara 
Barosu’ndan Av. Nuray Özdo%an ile gazeteciler !rfan 
Aktan ve Gökçer Tahincio%lu’nun katılımıyla gerçekle$ti. 
Ankara Barosu E%itim Merkezi’nde düzenlenen 
söyle$ide, Kızıltepe J!TEM davası bütün boyutlarıyla ele 
alındı.

“90’lı Yıllarda J!TEM Olgusu ve Adalet Arayı$ı” adlı 
söyle$inin 20 Eylül 2019’da, Mülkiyeliler Birli%i’nin ev 
sahipli%inde gerçekle$en ikinci oturumunda, moderatör 
olarak yer alan gazeteci Gökçer Tahincio%lu’na 
meslekta$ı Ay$egül Do%an e$lik ederken konu$macılar; 
Av. Eren Baskın, Av. Sertaç Ekinci, Av. Selim Okçuo%lu 
ve Av. Yunus Muratakan idi.

KAYIP VE MÜCADELE: ADALET! ARAMAK

Ankara J!TEM Davası’nın karar duru$ması öncesinde, 
13 Aralık 2019’da, Mülkiye Kültür Merkezi konferans 
salonunda, bu kez panele kayıp yakınlarından da 
konu$macılar katıldı. Gazeteci Ayça Söylemez’in 
moderatörlü%ünde Begüm Erdo%an ve Leyla 
Yıldırım’ın konu$tu%u ilk oturumu, Filiz Gazi’nin 
moderatörlü%ünde Rah$an Anter, Eren Aysan, Alaz 
Erdost ve Zeynep Altıok’un söz aldı%ı ikinci bir oturum 
izledi. 

Adalet arayı$ı süreçlerinin zorluklarını birlikte 
tartı$ırken mücadelenin yarattı%ı cesaret ve dayanı$mayı 
güçlendirmeyi hede&edik. 
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YÜZLE#ME DAVALARI KAPATILIRKEN: #PEK!FA!LK!M?
10-17 Aralık #nsan Hakları Haftası’nı Türk!ye’n!n ac!l yüzle$mes! gereken bu dönem!ne da!r 
açılmı$ az sayıdak! davanın muhasebes!ne ayırdık.

#failibelli
#PekiFailKim?

1990

2002

2008

2009

2013

1996

2015

NA!M 
KURT 
DAVASI

2014
Dava Van’dan 
Mu!’a nakled"ld".

2014
Sanıklar del"l 
yeters"zl"#"nden 
beraat ett".

2013
$dd"aname 
düzenlend".

KIZILTEPE 
J!TEM 
DAVASI

2019
Sanıkların b"r 
kısım suçlardan 
beraat"ne, 
b"r kısım 
suçlardan "se 
davanın zaman 
a!ımından 
dü!ürülmes"ne 
karar ver"ld".

2014
$dd"aname 
düzenlend".

MUSA 
ANTER " 
AYTEN 
ÖZTÜRK " 
J!TEM 
ANA 
DAVASI

2010
$dd"aname 
düzenlend". 
(J$TEM ana 
davası)

2013
$dd"aname 
düzenlend". 
(Musa Anter 
davası)

2019
$dd"aname 
düzenlend". 
(Ayten Öztürk 
davası)

VART!N!S 
DAVASI

2016
Sanıklar del"l 
yeters"zl"#"nden 
beraat ett".

2013
$dd"aname 
düzenlend".

MUSA 
Ç!T!L 
DAVASI

2013
Dava Mard"n’den 
Çorum’a 
nakled"ld".

2014
Sanık del"l 
yeters"zl"#"nden 
beraat ett".

2012
$dd"aname 
düzenlend".

ANKARA 
J!TEM 
DAVASI

2013
(Mehmet A#ar’ın 
da bulundu#u)
$dd"aname 
düzenlend". 

DAVA DEVAM 
ED$YOR

DAVA DEVAM 
ED$YOR

DAVA DEVAM 
ED$YOR

2011
$dd"aname 
düzenlend".

2002
A$HM 
mahkum"yet

2004
A$HM 
mahkum"yet

2006
A$HM 
mahkum"yet

TEM!ZÖZ 
VE 
D!#ERLER! 
DAVASI

2009
$dd"aname 
düzenlend".

2003
A$HM 
mahkum"yet

2005
A$HM 
mahkum"yet

2007
A$HM 
mahkum"yet

L!CE 
DAVASI

2014
Dava sırasıyla 
Esk"!eh"r’e, 
D"yarbakır’a 
ve $zm"r’e 
nakled"ld".

2013
$dd"aname 
düzenlend".

2004
A$HM 
mahkum"yet

METE 
SAYAR  
$GÖRÜMLÜ% 
DAVASI

2015
Sanıklar del"l 
yeters"zl"#"nden 
beraat ett".

2013
$dd"aname 
düzenlend".

2014
A$HM 
mahkum"yet

NEZ!R 
TEKÇ! 
DAVASI

2011
Dava 
Hakkar"’den 
Esk"!eh"r’e 
nakled"ld".

2014
Dava %ırnak’tan 
Esk"!eh"r’e 
nakled"ld".

2015
Sanıklar del"l 
yeters"zl"#"nden 
beraat ett".

5 KASIM 2015
Sanıkların b"r 
kısım suçlardan 
beraat"ne, 
b"r kısım 
suçlardan "se 
davanın zaman 
a!ımından 
dü!ürülmes"ne 
karar ver"ld".

2011
$dd"aname 
düzenlend".

2013
A$HM 
mahkum"yet

DARGEÇ!T 
J!TEM 
DAVASI

2014
1. "dd"aname 
düzenlend".

2015
2. "dd"aname 
düzenlend".

2004
A$HM 
mahkum"yet
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YAVUZ 
ERTÜRK 
(KULP) 
DAVASI

2001
A$HM 
mahkum"yet

2013
$dd"aname 
düzenlend".

2014
Dava 
D"yarbakır’dan 
Ankara’ya 
nakled"ld".

2018
Sanı#ın b"r 
kısım suçlardan 
beraat"ne, 
b"r kısım 
suçlardan "se 
davanın zaman 
a!ımından 
dü!ürülmes"ne 
karar ver"ld".

2018
Sanıklar del"l 
yeters"zl"#"nden 
beraat ett".

!DD!ANAME HAZIRLANMASI 
NE ANLAMA GEL!YOR?

ZORLA KAYBETMELER VE YARGI

YARGILAMAYI GEÇ!&T!RMEK !Ç!N KULLANILAN YÖNTEMLER BERAAT KARARLARI: 
DEL!LLER YETERS!Z M!YD!?

Davalar ara-
sında ba#lan-
tı kurulmadı, 
kaybetmeler ve 
"nfazlar münfe-
r"t vakalarmı! 
g"b" de#erlen-
d"r"ld". 

Mahkeme he-
yet" üyeler" 
dava dosyala-
rına hak"m ol-
malarına "mkan 
vermeyecek b"r 
sıklıkta sürekl" 
de#"!t"r"ld". 

Suçlamaların 
a#ırlı#ına ra#-
men, yalnızca 
b"r davada (Te-
m"zöz ve d"#er-
ler") yargılanan 
sanıklardan 
bazıları b"r sü-
rel"#"ne tutuk-
lu kaldı. D"#er 
tüm davalarda 
sanıklar tutuk-
suz yargılandı. 

Yalnızca görev 
suçlarında söz 
konusu olma-
sına ra#men, 
mahkemeler 
2 davada sa-
nıkların yar-
gılanması "ç"n 
o dönemk" 
Hak"mler ve 
Savcılar Yük-
sek Kurulu’na 
ba!vurarak 
"z"n "sted". $z"n 
alınmasına ge-
rek olmadı#ına 
karar ver"ld". 

2009-2014 
yılları arasında 
zorla kaybet-
melerle "lg"l" 
açılan 12 da-
vadan 8’" “gü-
venl"k gerekçe-
s"yle” suçların 
"!lend"#" yer-
lerden ba!ka 
!eh"rlere nak-
led"ld". Hukuk 
dı!ı "nfazlarla 
"lg"l" açılan 2 
dava da aynı 
!ek"lde nakle-
d"ld". 

Zorla kaybetmelerle "lg"l" hazırlanan 
"dd"anameler mahkemelerce kabul ed"ld". 
Bu da yargı kurumunun bu suçlarla "lg"l" 
yeterl" del"ller"n mevcut oldu#unu kabul 
ett"#" anlamına gel"yor. Bu "dd"anameler, 
bu suçların fa"l" olarak gösterd"#" J$TEM’"n 
te!k"lat yapısı ve suçların nasıl "!lend"#"ne 
da"r son derece detaylı bet"mlemeler 
"çer"yordu. Dolayısıyla hayır, del!ller 
yeters!z de"!ld!. Buna kar!ın 2009-2014 
yılları arasında açılan 12 davadan 9’unda 
ya sanıkların beraat"ne ya da davanın 
zamana!ımından dolayı dü!mes"ne karar 
ver"ld". 3 dava halen devam ed"yor. 1 davada 
ver"len beraat kararını Yargıtay onadı. D"#er 
kararlar kes"nle!mem"! olup halen Yargıtay 
tarafından "ncelen"yor.

Savcı, b"r suçun "!lend"#" "zlen"m"n" 
veren b"r durum ö#ren"r ö#renmez 
soru!turma açmak zorundadır. 
Suçun "!lend"#"ne da"r yeterl" 
!üphe olu!turan del"ller"n 
bulundu#u hallerde "se "dd"aname 
hazırlar ve dava açılması "ç"n 
mahkemeye gönder"r.

$!te tam da yeterl" del"l 
bulundu#undan hareketle 
savcılıklar, 2009-2014 yılları 
arasında kaybed"len 78 k!#!yle !lg!l! 
12 dava açtı. Bu davalar yalnızca 
kaybed"len de#"l, aynı zamanda 
hukuk dı!ı "nfaz ed"len k"!"lerle de 
"lg"l"yd".

363
1990’larda OHAL 

bölges"nde yaygın ve 
s"stemat"k b"r !ek"lde 
zorla kaybetmeler ve 

hukuk dı!ı "nfazlar 
gerçekle!t"r"ld". Hafıza 

Merkez" zorla kaybed"len 
363 k"!"yle "lg"l" yürütülen 

hukuk" süreçlere "l"!k"n 
ver"ye ula!tı. 

81
kaybed"len k"!"yle "lg"l" 
bugüne dek toplam 15 
dava açıldı. 

282 
kaybed"len k"!"yle "lg"l" 
açılan soru!turmalar 
"se sürüncemede 
bırakıldı ve kovu!turma 
a!amasına ta!ınamadı.

73 ba!vurudan 7’s" 
dostane çözümle 
sonuçlanırken, 
12’s" kabul ed"lmez 
bulundu. Kalan 
54 ba!vuruda 
Türk"ye’n"n ba#ta 
ya#am hakkı olmak 
üzere Avrupa $nsan 
Hakları Sözle!mes"’n" 
"hlal ett"#"ne karar 
ver"ld".

A$HM’ye 
148 k"!"n"n zorla 
kaybed"lmes"ne 
"l"!k"n 73 ba!vuru 

yapıldı. 

A$HM SÜREC$7

12

54

1993 yılında 
yakılarak bo-
#altılan Mu#’un 
Kızıla"aç köyüne 
e#yaları nı alma-
ya g!denler, Kızı-
la"aç Jandar ma 
Komutanlı"ı ta-
rafından gözal-
tına alındı. 
Köylülerden ba-
zıları daha sonra 
serbest bırakı-
lırken, Mahmut 
Acar, Al! Can 
Öner, Yakup 
Tet!k ve Meh-
met Em!n B!n-
göl bırakılmadı. 
Kasım 1993’te 
komutanlık c!va-
rında cenazele r! 
bulundu.

1992-1996 
yıllarında Mar-
d!n’!n Kızıltepe 
!lçes!nde 22 k!#! 
hukuk dı#ı !nfaz 
ed!ld! veya zorla 
kaybed!ld!. 

J%TEM !s!m-
l! örgüt çatısı 
altında devlet 
destekl! c!nayet, 
kundaklama 
ve bombalama 
eylem! gerçek-
le#t!r!ld!"! !dd!a-
sıyla dava açıldı. 
Dava daha sonra 
Gazetec! yazar 
Musa Anter’!n 
Eylül 1992’de 
D!yarbakır’da 
vurularak öldü-
rülmes!yle !lg!l! 
davayla b!rle#t!-
r!ld!. B!rle#t!r!len 
davalar arası-
na son olarak 
Ayten Öztürk’ün 
1994’te Der-
s!m’de kaçırılıp 
!#kenceyle öldü-
rülmes!yle !lg!l! 
dava eklend!.

Ek!m 1993’te 
tar!h!nde Mu#’a 
ba"lı Vart!n!s 
Beldes!nde 7’s! 
çocuk 9 k!#!n!n 
bulundu"u ev 
bölge güvenl!k 
güçler! tara-
fından ate#e 
ver!ld!. Yangı-
na müdahale 
etmek !steyen-
ler askerlerce 
engellen!rken, 
evden yalnızca 
b!r k!#! kurtula-
b!ld!.

1992-1994 yılla-
rında Mard!n’!n 
Der!k !lçes!nde 
bazısı yol çe-
v!rme, bazısı 
köy baskınları 
sırasında 13 k!#! 
zorla kaybed!ld! 
ya da hukuk dı#ı 
!nfaz ed!ld!.

1993-1996 yılla-
rında Ankara’da 
Altında" Nüfus 
Müdürü Abdül-
mec!t Baskın’ın 
da bulundu"u 19 
k!#! zorla kaybe-
d!ld! veya hukuk 
dı#ı !nfaz ed!ld!. 

1993 yılında 
C!zre %lçe Jan-
darma Komu-
tanı olan Cemal 
Tem!zöz tara-
fından kurulan 
köy korucusu 
ve jandarma 
mensuplarından 
olu#an s!v!l b!r 
sorgu/!nfaz t!m! 
21 k!#!y! terörle 
mücadele adı al-
tında !#kenceyle 
sorguladı, zorla 
kaybett! ya da 
öldürdü.

1993 yılında 
D!yarbakır’ın 
L!ce !lçes!nde 
Jandar ma Alay 
Komu tanı emek-
l! Albay E#ref 
Hat!po"lu’nun 
yönett!"! asker! 
operasyon so-
nucu Jandarma 
Bölge Komuta-
nı Tu"gena ral 
Baht!yar Ay-
dın, Jandarma 
Uzman Çavu# 
Yüksel Bayar 
!le 14 vatanda# 
ya#amını y!t!rd!; 
b!rçok !# yer! ve 
konut zarar gör-
dü; yüzlerce k!#! 
göçe zorlandı.

1993 yılında $ır-
nak’ın Görümlü 
köyü yakınların-
da çıkan çatı#-
manın ardından 
asker! ope-
rasyonlar dü-
zenlend!. Köye 
gelen askerler 
bütün köylüler! 
köy meydanında 
topladı ve köy-
dek! bazı evler! 
yaktı. Köyden 
asker! ara ca b!n-
d!rerek Gö rümlü 
Taburunda 
gözaltına aldık-
ları 6 k!#!den 
b!r daha haber 
alınamadı.

N!san 1995’te 
koyunlarına 
bakmak !ç!n b!r 
köyden d!"er b!r 
köye g!tmekte 
olan 24 ya#ın-
dak! çoban Nez!r 
Tekç!, Hakka-
r!’n!n Yüksekova 
%lçes! Yukarı 
Ölçek Mezra-
sı’nda konakla-
dı"ı sırada köye 
gelen askerler 
tarafından gö-
zaltına alındı. Bu 
tar!hten sonra 
b!r daha ken-
d!s!nden haber 
alınamadı.

1995-1996 yılla-
rında !k! ö"ret-
men ve Amara 
köyü ba# koru-
cusunun o"lu-
nun PKK tarafın-
dan kaçırılması 
ve ertes! gün sa-
bah cenazele-
r!n!n bulunması 
üzer!ne Mard!n 
Dargeç!t’te 
gözaltılar ba#-
ladı. Operasyon 
kapsamında 29 
Ek!m 1995 !le 8 
Mart 1996 tar!h-
ler! arasında b!r! 
uzman çavu#, 
üçü çocuk sek!z 
k!#! zorla kaybe-
d!ld!. 

Ek!m 1993’te 
tar!hler!nde 
D!yarbakır’ın 
Kulp !lçes!ne 
ba"lı Alaca köyü 
ve Mu#’a ba"-
lı Kayalısü köyü 
c!varında Gene-
ral Yavuz Ertürk 
ko mutasındak! 
Bolu Tuga-
yı tarafından 
yürütülen asker! 
operasyonlarda 
gözaltı na alı-
nan 11 k!#!den 
b!r daha haber 
alınamadı.

Türk"ye’de 1990’lı yıllarda s"v"llere yönel"k fa"l" meçhul c"nayetler ve zorla kaybetmeler s"stemat"k b"r devlet pol"t"kası olarak uygulandı. 
Bu pol"t"ka "le yüzle!me olasılı#ı sunan az sayıda dava "se bugün teker teker kapatılıyor. Kısa süre önces"ne kadar haklarında güçlü 

"dd"anameler hazırlanan ve a#ır hap"s cezaları talep ed"len komutanların bugün teker teker aklandı#ını görüyoruz. Bu durum kar!ısında, 
adalet arayı!ındak" a"leler ve "nsan hakları savunucuları olarak !u haklı soruyu soruyoruz:

2013
Dava %ırnak’tan 
Ankara’ya 
nakled"ld". 2013

Dava Mu!’tan 
Kırıkkale’ye 
nakled"ld".

2015
Dava M"dyat’tan 
Adıyaman’a 
nakled"ld".

2014
Dava Mard"n’den 
Ankara’ya 
nakled"ld".
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Türk#ye’de, 1990’lı yıllarda, s#v#llere yönel#k fa#l# meçhul 
c#nayet ve zorla kaybetmeler s#stemat#k b#r devlet 
pol#t#kası olarak uygulandı. Bu pol#t#ka #le yüzle$me 
olasılı%ı sunan, açılmı$ az sayıda dava #se son yıllarda 
b#rer b#rer kapatılıyor. !$te bu s#yas# ba%lamda, 10-
17 Aralık !nsan Hakları Haftası’nı, Türk#ye’n#n ac#l 
yüzle$mes# gereken bu dönem#ne da#r açılmı$ az sayıdak# 
davanın muhasebes#ne ayırdık.

B#rle$m#$ M#lletler’#n !nsan Hakları Evrensel 
Beyannames#’n# kabul tar#h# olan 10 Aralık, her yıl !nsan 
Hakları Günü olarak kutlanıyor. B#z de Türk#ye’dek# 
d#%er hak savunucularıyla b#rl#kte, çalı$malarımızı 
görünür kılmak #ç#n bu tar#hte ve tak#p eden hafta 
boyunca çe$#tl# etk#nl#kler yapıyoruz. 2019 yılında bu 
amaçla b#r #nfograf#k hazırladık. 90’lı yıllarda #$lenm#$ 
a%ır #nsan hakları #hlaller#n# konu alan ve #nsan hakları 
davaları #zleme s#tes# Faili Belli üzerinden takip etti%imiz 
on iki davanın bilgileri, bu #nfograf#k’te b#r araya gelm#$ 
oldu.

Bu davalarda suçlanan fa#ller hakkında, b#r süre önces#ne 
kadar #dd#anameler hazırlanmı$ ve haklarında a%ır 

hap#s cezaları talep ed#lm#$t#. Bugün bu dosyalarda, 
del#l yeters#zl#%# gerekçe göster#lerek beraat kararları 
ver#l#yor. Pek# gerçekten del#ller yeters#z m#yd#? 
Hazırlanan #dd#anamelere baktı%ımızda bunun tam 
ters#n# görüyoruz. Bu #dd#anameler, suçların fa#l# olarak 
gösterd#%# Jandarma !st#hbarat ve Terörle Mücadele’n#n 
(J!TEM) te$k#lat yapısı ve suçların nasıl #$lend#%#ne da#r, 
son derece detaylı bet#mlemeler #çer#yor. Dolayısıyla 
hayır, del#ller yeters#z de%#l.

Hazırladı%ımız #nfograf#kle, b#ze b#r dönem#n karanlık 
suçlarıyla yüzle$me #mkânı sunan; ancak sundu%u 
bu #mkânı h#çb#r zaman yer#ne get#rmeyen yargılama 
süreçler#ne da#r b#r muhasebe sunuyoruz. Çalı$ma, tak#p 
ett#%#m#z on #k# davanın kr#t#k e$#kler#n#, Türk#ye’de 
ya$adı%ımız öneml# s#yas# gel#$melerle #l#$k# #ç#nde 
sunuyor.

Haklarında kısa b#r süre önces#ne kadar a%ır suç #snatları 
yapılan komutanların, bugün teker teker aklandı%ı 
b#r ortamda, b#z de adalet arayı$ındak# a#leler ve #nsan 
hakları savunucuları olarak $u haklı soruyu soruyoruz: 
Del#ller yeters#zse #Pek#Fa#lK#m?

#failibelli
#PekiFailKim?

1990

2002

2008

2009

2013

1996

2015

NA!M 
KURT 
DAVASI

2014
Dava Van’dan 
Mu!’a nakled"ld".

2014
Sanıklar del"l 
yeters"zl"#"nden 
beraat ett".

2013
$dd"aname 
düzenlend".

KIZILTEPE 
J!TEM 
DAVASI

2019
Sanıkların b"r 
kısım suçlardan 
beraat"ne, 
b"r kısım 
suçlardan "se 
davanın zaman 
a!ımından 
dü!ürülmes"ne 
karar ver"ld".

2014
$dd"aname 
düzenlend".

MUSA 
ANTER " 
AYTEN 
ÖZTÜRK " 
J!TEM 
ANA 
DAVASI

2010
$dd"aname 
düzenlend". 
(J$TEM ana 
davası)

2013
$dd"aname 
düzenlend". 
(Musa Anter 
davası)

2019
$dd"aname 
düzenlend". 
(Ayten Öztürk 
davası)

VART!N!S 
DAVASI

2016
Sanıklar del"l 
yeters"zl"#"nden 
beraat ett".

2013
$dd"aname 
düzenlend".

MUSA 
Ç!T!L 
DAVASI

2013
Dava Mard"n’den 
Çorum’a 
nakled"ld".

2014
Sanık del"l 
yeters"zl"#"nden 
beraat ett".

2012
$dd"aname 
düzenlend".

ANKARA 
J!TEM 
DAVASI

2013
(Mehmet A#ar’ın 
da bulundu#u)
$dd"aname 
düzenlend". 

DAVA DEVAM 
ED$YOR

DAVA DEVAM 
ED$YOR

DAVA DEVAM 
ED$YOR

2011
$dd"aname 
düzenlend".

2002
A$HM 
mahkum"yet

2004
A$HM 
mahkum"yet

2006
A$HM 
mahkum"yet

TEM!ZÖZ 
VE 
D!#ERLER! 
DAVASI

2009
$dd"aname 
düzenlend".

2003
A$HM 
mahkum"yet

2005
A$HM 
mahkum"yet

2007
A$HM 
mahkum"yet

L!CE 
DAVASI

2014
Dava sırasıyla 
Esk"!eh"r’e, 
D"yarbakır’a 
ve $zm"r’e 
nakled"ld".

2013
$dd"aname 
düzenlend".

2004
A$HM 
mahkum"yet

METE 
SAYAR  
$GÖRÜMLÜ% 
DAVASI

2015
Sanıklar del"l 
yeters"zl"#"nden 
beraat ett".

2013
$dd"aname 
düzenlend".

2014
A$HM 
mahkum"yet

NEZ!R 
TEKÇ! 
DAVASI

2011
Dava 
Hakkar"’den 
Esk"!eh"r’e 
nakled"ld".

2014
Dava %ırnak’tan 
Esk"!eh"r’e 
nakled"ld".

2015
Sanıklar del"l 
yeters"zl"#"nden 
beraat ett".

5 KASIM 2015
Sanıkların b"r 
kısım suçlardan 
beraat"ne, 
b"r kısım 
suçlardan "se 
davanın zaman 
a!ımından 
dü!ürülmes"ne 
karar ver"ld".

2011
$dd"aname 
düzenlend".

2013
A$HM 
mahkum"yet

DARGEÇ!T 
J!TEM 
DAVASI

2014
1. "dd"aname 
düzenlend".

2015
2. "dd"aname 
düzenlend".

2004
A$HM 
mahkum"yet
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YAVUZ 
ERTÜRK 
(KULP) 
DAVASI

2001
A$HM 
mahkum"yet

2013
$dd"aname 
düzenlend".

2014
Dava 
D"yarbakır’dan 
Ankara’ya 
nakled"ld".

2018
Sanı#ın b"r 
kısım suçlardan 
beraat"ne, 
b"r kısım 
suçlardan "se 
davanın zaman 
a!ımından 
dü!ürülmes"ne 
karar ver"ld".

2018
Sanıklar del"l 
yeters"zl"#"nden 
beraat ett".

!DD!ANAME HAZIRLANMASI 
NE ANLAMA GEL!YOR?

ZORLA KAYBETMELER VE YARGI

YARGILAMAYI GEÇ!&T!RMEK !Ç!N KULLANILAN YÖNTEMLER BERAAT KARARLARI: 
DEL!LLER YETERS!Z M!YD!?

Davalar ara-
sında ba#lan-
tı kurulmadı, 
kaybetmeler ve 
"nfazlar münfe-
r"t vakalarmı! 
g"b" de#erlen-
d"r"ld". 

Mahkeme he-
yet" üyeler" 
dava dosyala-
rına hak"m ol-
malarına "mkan 
vermeyecek b"r 
sıklıkta sürekl" 
de#"!t"r"ld". 

Suçlamaların 
a#ırlı#ına ra#-
men, yalnızca 
b"r davada (Te-
m"zöz ve d"#er-
ler") yargılanan 
sanıklardan 
bazıları b"r sü-
rel"#"ne tutuk-
lu kaldı. D"#er 
tüm davalarda 
sanıklar tutuk-
suz yargılandı. 

Yalnızca görev 
suçlarında söz 
konusu olma-
sına ra#men, 
mahkemeler 
2 davada sa-
nıkların yar-
gılanması "ç"n 
o dönemk" 
Hak"mler ve 
Savcılar Yük-
sek Kurulu’na 
ba!vurarak 
"z"n "sted". $z"n 
alınmasına ge-
rek olmadı#ına 
karar ver"ld". 

2009-2014 
yılları arasında 
zorla kaybet-
melerle "lg"l" 
açılan 12 da-
vadan 8’" “gü-
venl"k gerekçe-
s"yle” suçların 
"!lend"#" yer-
lerden ba!ka 
!eh"rlere nak-
led"ld". Hukuk 
dı!ı "nfazlarla 
"lg"l" açılan 2 
dava da aynı 
!ek"lde nakle-
d"ld". 

Zorla kaybetmelerle "lg"l" hazırlanan 
"dd"anameler mahkemelerce kabul ed"ld". 
Bu da yargı kurumunun bu suçlarla "lg"l" 
yeterl" del"ller"n mevcut oldu#unu kabul 
ett"#" anlamına gel"yor. Bu "dd"anameler, 
bu suçların fa"l" olarak gösterd"#" J$TEM’"n 
te!k"lat yapısı ve suçların nasıl "!lend"#"ne 
da"r son derece detaylı bet"mlemeler 
"çer"yordu. Dolayısıyla hayır, del!ller 
yeters!z de"!ld!. Buna kar!ın 2009-2014 
yılları arasında açılan 12 davadan 9’unda 
ya sanıkların beraat"ne ya da davanın 
zamana!ımından dolayı dü!mes"ne karar 
ver"ld". 3 dava halen devam ed"yor. 1 davada 
ver"len beraat kararını Yargıtay onadı. D"#er 
kararlar kes"nle!mem"! olup halen Yargıtay 
tarafından "ncelen"yor.

Savcı, b"r suçun "!lend"#" "zlen"m"n" 
veren b"r durum ö#ren"r ö#renmez 
soru!turma açmak zorundadır. 
Suçun "!lend"#"ne da"r yeterl" 
!üphe olu!turan del"ller"n 
bulundu#u hallerde "se "dd"aname 
hazırlar ve dava açılması "ç"n 
mahkemeye gönder"r.

$!te tam da yeterl" del"l 
bulundu#undan hareketle 
savcılıklar, 2009-2014 yılları 
arasında kaybed"len 78 k!#!yle !lg!l! 
12 dava açtı. Bu davalar yalnızca 
kaybed"len de#"l, aynı zamanda 
hukuk dı!ı "nfaz ed"len k"!"lerle de 
"lg"l"yd".

363
1990’larda OHAL 

bölges"nde yaygın ve 
s"stemat"k b"r !ek"lde 
zorla kaybetmeler ve 

hukuk dı!ı "nfazlar 
gerçekle!t"r"ld". Hafıza 

Merkez" zorla kaybed"len 
363 k"!"yle "lg"l" yürütülen 

hukuk" süreçlere "l"!k"n 
ver"ye ula!tı. 

81
kaybed"len k"!"yle "lg"l" 
bugüne dek toplam 15 
dava açıldı. 

282 
kaybed"len k"!"yle "lg"l" 
açılan soru!turmalar 
"se sürüncemede 
bırakıldı ve kovu!turma 
a!amasına ta!ınamadı.

73 ba!vurudan 7’s" 
dostane çözümle 
sonuçlanırken, 
12’s" kabul ed"lmez 
bulundu. Kalan 
54 ba!vuruda 
Türk"ye’n"n ba#ta 
ya#am hakkı olmak 
üzere Avrupa $nsan 
Hakları Sözle!mes"’n" 
"hlal ett"#"ne karar 
ver"ld".

A$HM’ye 
148 k"!"n"n zorla 
kaybed"lmes"ne 
"l"!k"n 73 ba!vuru 

yapıldı. 
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1993 yılında 
yakılarak bo-
#altılan Mu#’un 
Kızıla"aç köyüne 
e#yaları nı alma-
ya g!denler, Kızı-
la"aç Jandar ma 
Komutanlı"ı ta-
rafından gözal-
tına alındı. 
Köylülerden ba-
zıları daha sonra 
serbest bırakı-
lırken, Mahmut 
Acar, Al! Can 
Öner, Yakup 
Tet!k ve Meh-
met Em!n B!n-
göl bırakılmadı. 
Kasım 1993’te 
komutanlık c!va-
rında cenazele r! 
bulundu.

1992-1996 
yıllarında Mar-
d!n’!n Kızıltepe 
!lçes!nde 22 k!#! 
hukuk dı#ı !nfaz 
ed!ld! veya zorla 
kaybed!ld!. 

J%TEM !s!m-
l! örgüt çatısı 
altında devlet 
destekl! c!nayet, 
kundaklama 
ve bombalama 
eylem! gerçek-
le#t!r!ld!"! !dd!a-
sıyla dava açıldı. 
Dava daha sonra 
Gazetec! yazar 
Musa Anter’!n 
Eylül 1992’de 
D!yarbakır’da 
vurularak öldü-
rülmes!yle !lg!l! 
davayla b!rle#t!-
r!ld!. B!rle#t!r!len 
davalar arası-
na son olarak 
Ayten Öztürk’ün 
1994’te Der-
s!m’de kaçırılıp 
!#kenceyle öldü-
rülmes!yle !lg!l! 
dava eklend!.

Ek!m 1993’te 
tar!h!nde Mu#’a 
ba"lı Vart!n!s 
Beldes!nde 7’s! 
çocuk 9 k!#!n!n 
bulundu"u ev 
bölge güvenl!k 
güçler! tara-
fından ate#e 
ver!ld!. Yangı-
na müdahale 
etmek !steyen-
ler askerlerce 
engellen!rken, 
evden yalnızca 
b!r k!#! kurtula-
b!ld!.

1992-1994 yılla-
rında Mard!n’!n 
Der!k !lçes!nde 
bazısı yol çe-
v!rme, bazısı 
köy baskınları 
sırasında 13 k!#! 
zorla kaybed!ld! 
ya da hukuk dı#ı 
!nfaz ed!ld!.

1993-1996 yılla-
rında Ankara’da 
Altında" Nüfus 
Müdürü Abdül-
mec!t Baskın’ın 
da bulundu"u 19 
k!#! zorla kaybe-
d!ld! veya hukuk 
dı#ı !nfaz ed!ld!. 

1993 yılında 
C!zre %lçe Jan-
darma Komu-
tanı olan Cemal 
Tem!zöz tara-
fından kurulan 
köy korucusu 
ve jandarma 
mensuplarından 
olu#an s!v!l b!r 
sorgu/!nfaz t!m! 
21 k!#!y! terörle 
mücadele adı al-
tında !#kenceyle 
sorguladı, zorla 
kaybett! ya da 
öldürdü.

1993 yılında 
D!yarbakır’ın 
L!ce !lçes!nde 
Jandar ma Alay 
Komu tanı emek-
l! Albay E#ref 
Hat!po"lu’nun 
yönett!"! asker! 
operasyon so-
nucu Jandarma 
Bölge Komuta-
nı Tu"gena ral 
Baht!yar Ay-
dın, Jandarma 
Uzman Çavu# 
Yüksel Bayar 
!le 14 vatanda# 
ya#amını y!t!rd!; 
b!rçok !# yer! ve 
konut zarar gör-
dü; yüzlerce k!#! 
göçe zorlandı.

1993 yılında $ır-
nak’ın Görümlü 
köyü yakınların-
da çıkan çatı#-
manın ardından 
asker! ope-
rasyonlar dü-
zenlend!. Köye 
gelen askerler 
bütün köylüler! 
köy meydanında 
topladı ve köy-
dek! bazı evler! 
yaktı. Köyden 
asker! ara ca b!n-
d!rerek Gö rümlü 
Taburunda 
gözaltına aldık-
ları 6 k!#!den 
b!r daha haber 
alınamadı.

N!san 1995’te 
koyunlarına 
bakmak !ç!n b!r 
köyden d!"er b!r 
köye g!tmekte 
olan 24 ya#ın-
dak! çoban Nez!r 
Tekç!, Hakka-
r!’n!n Yüksekova 
%lçes! Yukarı 
Ölçek Mezra-
sı’nda konakla-
dı"ı sırada köye 
gelen askerler 
tarafından gö-
zaltına alındı. Bu 
tar!hten sonra 
b!r daha ken-
d!s!nden haber 
alınamadı.

1995-1996 yılla-
rında !k! ö"ret-
men ve Amara 
köyü ba# koru-
cusunun o"lu-
nun PKK tarafın-
dan kaçırılması 
ve ertes! gün sa-
bah cenazele-
r!n!n bulunması 
üzer!ne Mard!n 
Dargeç!t’te 
gözaltılar ba#-
ladı. Operasyon 
kapsamında 29 
Ek!m 1995 !le 8 
Mart 1996 tar!h-
ler! arasında b!r! 
uzman çavu#, 
üçü çocuk sek!z 
k!#! zorla kaybe-
d!ld!. 

Ek!m 1993’te 
tar!hler!nde 
D!yarbakır’ın 
Kulp !lçes!ne 
ba"lı Alaca köyü 
ve Mu#’a ba"-
lı Kayalısü köyü 
c!varında Gene-
ral Yavuz Ertürk 
ko mutasındak! 
Bolu Tuga-
yı tarafından 
yürütülen asker! 
operasyonlarda 
gözaltı na alı-
nan 11 k!#!den 
b!r daha haber 
alınamadı.

Türk"ye’de 1990’lı yıllarda s"v"llere yönel"k fa"l" meçhul c"nayetler ve zorla kaybetmeler s"stemat"k b"r devlet pol"t"kası olarak uygulandı. 
Bu pol"t"ka "le yüzle!me olasılı#ı sunan az sayıda dava "se bugün teker teker kapatılıyor. Kısa süre önces"ne kadar haklarında güçlü 

"dd"anameler hazırlanan ve a#ır hap"s cezaları talep ed"len komutanların bugün teker teker aklandı#ını görüyoruz. Bu durum kar!ısında, 
adalet arayı!ındak" a"leler ve "nsan hakları savunucuları olarak !u haklı soruyu soruyoruz:

2013
Dava %ırnak’tan 
Ankara’ya 
nakled"ld". 2013

Dava Mu!’tan 
Kırıkkale’ye 
nakled"ld".

2015
Dava M"dyat’tan 
Adıyaman’a 
nakled"ld".

2014
Dava Mard"n’den 
Ankara’ya 
nakled"ld".
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KURAL 9.2 BA#VURUSU NED!R? 
A#HM kararlarının zamanında ve etk!l! b!r $ek!lde uygulanmasının sa"lanması !ç!n bazı 
mekan!zmalar olu$turulmu$ durumda ve o mekan!zmasından b!r! de 9/2 ba$vurusu. 

Avrupa Konsey#ne (AK) üye ve Avrupa !nsan Hakları 
Sözle$mes#’ne (A!HS) taraf devletler#n Sözle$me’n#n 
#hlal ed#ld#%#n#n saptandı%ı A!HM kararlarına uyma 
yükümlülü%ü var. (A!HS md 46)

Bu ba%lamda AK’ne üye kırk yed# devlet#n hükümet 
tems#lc#s#nden olu$an AK Bakanlar Kom#tes# (Kom#te), 
A!HM kararlarının uygulanmasını gözetmekle 
yetk#lend#r#lm#$ ve görevlend#r#lm#$ organ. (A!HS md. 46 
ve 39/4 Mhk !çtüzü%ü md. 43 gere%i)

Kom#te Mart, Haz#ran ve Eylül aylarında denet#m altında 
bulunan kararların uygulanmasına #l#$k#n gel#$meler# 
de%erlend#rd#%# gen#$ #nsan hakları toplantıları yapıyor 
ve taraf devletler#n denetlenen mahkeme kararları 
ba%lamında sundu%u eylem planlarını de%erlend#rerek 
öner#ler, tal#matlar veya kaygıların #let#ld#%# kararlar/
ara kararlar alıyor. Bu toplantılar kapalı, zarar gören 
ba$vurucu tara&arın veya STÖ’ler#n bu toplantılara 
katılması mümkün de%#l.

!$te denetleme sürecinde Komite’nin sadece devletlerin 
eylem planları ve açıklamaları ile sınırlı de%erlendirme 
yapmasının önüne geçmek için STÖ’lerin, zarar gören 
tara&arın ve bunların hukuk danı$manlarının, Komite 
karar uygulama sürecine katılması ve A!HM kararlarının 
zamanında ve etkili bir $ekilde uygulanmasının 
sa%lanması için bazı mekanizmalar olu$turulmu$ 
durumda ve o mekanizmasından biri de 9/2 ba$vurusu. 

Bakanlar Kom#tes# !çtüzü%ü’nün 9. maddes# uyarınca 
zarar gören tara&ar (md.9.1 uyarınca) ve STÖ’ler 
(md.9/2 uyarınca) uygulama sürec#ne yardımcı olmak 
üzere, Kom#te’ye b#ld#r#mde bulunarak denetlenen 
karararla #lg#l# de%erlend#rme ve öner# sunab#l#yor.

Kural 9.2 neden önemli? (Yarattı"ı de"i!im)
Ço%u zaman insan hakları ihlalleri sözkonusu oldu%unda, 
herkes#n d#%er ülkelerle #lg#l# her $ey# b#ld#%#n# 
varsayıyoruz ama aslında durum pek öyle de%#l ve s#stem 
de böyle #$lem#yor. Spes#f#k b#lg#ler, anal#t#k çalı$malar 
olmadan genel geçer söylemler hukuksal alanda pek #$e 
yaramıyor. Bu nedenle STÖ’ler#n A!HM kararlarının 
denet#m süreçler#nde müdah#l olması, Kom#te’y# 
güvenilir ve somut bilgilerle beslemeleri son derece 
önemli.

A!HM kararlarının uygulanması sürec#nde STÖ ve zarar 
gören tara&ar görü$ sunamadı%ında, her $eyden önce, 
de%erlend#rmelerde Kom#te tek tara&ı olarak sadece 
devlet#n bakı$ açısını d#nlem#$ oluyor. Özell#kle Türk#ye, 
Azerbaycan, Rusya, Ukrayna g#b# A!HM kararlarını 
zamanında ve eks#ks#z uygulamaya ayak d#reyen 

ülkelerde, s#v#l topluma bu açıdan daha çok görev 
dü$üyor.

!kinci önemli yanı ise ihlalin giderilmesi, önlenmesi 
ve tekrarlanmaması için alınacak bireysel ve genel 
önlemlere dair süreçlere müdahil olmaya ili$kin. Ba$ta 
da söz etti%imiz gibi A!HS uyarınca, üye devletler 
A!HM tarafından tespit edilen ihlalleri giderme hukuki 
yükümlülü%ü altında. Uygulamada bu yükümlülük 
#k# $ek#lde yer#ne get#r#l#yor: Zarar gören ba$vurucu 
özel#ndek# b#reysel ve genel tedb#rler. B#reysel tedb#rler 
tamamen g#der#m sa%lamayı amaçlar. Ad#l tatm#n 
ba%lamında madd# ya da manev# zararların g#der#lmes# 
#ç#n ba$vurucuya tazm#nat ödenmes#, ad#l olmayan 
ceza yargılamalarının yen#lenmes#, malvarlı%ının #ades#, 
yerel mahkeme kararlarının uygulanması, haksız olarak 
tutuklanan k#$#n#n serbest bırakılması, k#$#n#n esk# #$#ne 
ger# alınması vb.

Genel önlemler #se devletler#n gelecekte benzer #hlallere 
yol açma olasılı%ını önley#c# pol#t#kalar, yargısal 
uygulamalar ya da mevzuat düzenlemeler# gel#$t#rmeler#n# 
hede&er. S#v#l toplum örgütler# hazırlayacakları 9/2 
ba$vurularıyla bu açılardan, devlet pol#t#kalarına 
Kom#te tavs#yeler# üzer#nden etk#de bulunma #mkânına 
sah#pt#r. Devlet#n eylem planları ve benzer# konularda 
de%erlend#rme sunmaları, #nsan hakları pol#t#kalarının 
gel#$t#r#lmes# #ç#n müdah#l olmaları ve Kom#te tarafından 
devlete yönelt#lecek öner# ve talepler bel#rlen#rken etk#de 
bulunmaları bu nedenle son derece öneml#.

Kural 9.2 ba!vuruları yapmamız nasıl bir ihtiyaçtan 
do"du? (Aksoy grubunun kapatılması ve EIN 
üyeli"imiz)
Türk#ye ço%u kararda b#l#yoruz k# b#reysel ya da genel 
önlemlere #l#$k#n karar gerekler# ve Kom#te tavs#yeler#n# 
yer#ne get#rm#yor. Böyle b#r süreçte, Hafıza Merkez#’n#n 
çalı$ma alanı olan 90’lı yıllar zorla kaybetmeler# #le 
#lg#l# #zlenen kararların yo%unla$tı%ı Aksoy grubuna 9/2 
ba$vurusu sunmaya karar verd#k. 

Kom#te’n#n “Türk#ye’de Güvenl#k Güçler#’n#n Eylemler#” 
ba$lı%ı kapsamında denetled#%# #lg#l# kararlar dört grup 
altında toplanmı$tı: Aksoy, Batı ve d"#erler", Erdo#an ve 
d"#erler" ve Kasa grupları.

Aksoy grubunda (standart #zleme) güvenl#k güçler# 
mensuplarının a$ırı güç kullanımından kaynaklanan 
ölümler, ya$am hakkının korunmasında yeters#z 
kalınması, ölümler ve/veya kaybetmeler, kötü muamele, 
mala zarar verme, etk#l# b#r #ç hukuk yolunun eks#kl#%# 
sebeb#yle A!HM tarafından Sözle$me’n#n çok sayıda 
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#hlal#n#n tesp#t ed#ld#%# 175 karar yer alıyor. Bu 
kararlardan kırk #k#s#, güvenl#k güçler#nce #$lend#%# #dd#a 
ed#len zorla kaybetmelerle #lg#l#.

N#speten yakın tar#hl# b#rkaç kararın #cra süreçler# 
#se, Batı ve d"#erler" grubu davaları (altmı$ sek#z 
davadan #k#s#) altında #zlen#yordu. !çler#nde bazı zorla 
kaybetmelerle #lg#l# davaların da yer aldı%ı Erdo#an ve 
d"#erler" grubu davaları (dokuz davadan altısı) ve Kasa 
grubu davaları (yed# davadan b#r#) kapsamında gel#$m#$ 
denetleme usulü #le #zlenmekteyd#.

Hazırladı%ımız ayrıntılı #zleme raporu Kom#te’ye, 
A!HM’n#n Aksoy, Batı ve d"#erler", Erdo#an ve d"#erler" ve 
Kasa grupları #çer#s#nde zorla kaybetmelerle #lg#l# verm#$ 
oldu%u kararların uygulanma sürec#ne da#r öner#ler 
#çer#yordu fakat ne yazık k# sonucu de%#$t#remed#k. 
Aksoy grubu #ç#nde olup Türk#ye’de yargı sürec# henüz 
tamamlanmamı$ olan bazı davalar, Mahmut Kaya grubu 
altında toplandı ve Aksoy grubu sorun ba$lıkları kapatıldı. 
Kapatılan ba$lıklar $unlardı: Gözaltında bulunan k#$#lere 
usul# güvencelerin sa%lanmasına ili$kin yasal çerçevenin 
yetersiz ve etkisiz olması, ba$vuranların yakınlarının 
ya$amını korumada ba$arısız olunması, güvenl#k güçler# 
mensuplarının genel tavır ve uygulamaları #le ö%ren#m 
ve e%#t#m s#stemler#ndek# sorunlar, ayrıca bunların 
faal#yetler#ne #l#$k#n yasal çerçeven#n yeters#zl#%#, 
A!HS gerekl#l#kler#n#n #ç hukuka do%rudan etk#s#n#n 
sa%lanması, zarara u%rayanların ma%dur#yetler#n#n 
g#der#lmes#ndek# yeters#zl#kler ba%lamında Terör ve 
Terörle Mücadeleden Do%an Zararların kar$ılanması 
Hakkında Kanun’un hızlı ve etk#l# $ek#lde uygulanması, 
hak#m ve savcıların e%#t#m#.

Bu ba$lıkların kapatılması, Aksoy grubu altındak# 
kararların #$aret ett#%# yukarıdak# sorun alanları #le #lg#l# 
Türk#ye’n#n tatm#n ed#c# adımları atmakta oldu%unu, 
Kom#te’n#n bu yüzden bu ba$lıklar altında #zleme 
yapmaya devam etmeyece%# anlamında gel#yordu. 

Bu tab## k# çok ele$t#r#lecek b#r karardı ve bu nedenle 
b#z, #lg#l# d#%er gruplara da el#m#zden geld#%# kadar 9/2 
raporları sunmayı sürdürüyoruz. Sundu%umuz yen# 

#zleme raporlarında, yapılan reformlara ra%men kapanan 
bu ba$lıklarla #lg#l# yen# b#ç#m ve yöntemlerle devam eden 
güncel sorunlara d#kkat çek#yor ve Kom#te’n#n yapması 
gereken #zlemeye da#r tavs#yeler#m#z# bel#rt#yoruz.

Hafıza Merkez#, bu süreçlerde A!HM kararlarının 
uygulanması ba%lamında çalı$malar yürüten European 
Implementat"on Network a%ına üye. Ba$vuru hazırlama 
süreçler#nde bu kurumdan çok büyük destek aldık.

Nasıl bir deneyimdi? (Belgelemenin ve süreci ba!ından 
takip etmenin önemi, Batı ve di"erleri grubunda ara 
karar alınacak olması) 
Bu alandaki çalı$malar uzun erimli bilgi ve belge 
toplamayı, belgeleri analitik bir gözle hukuksal 
standartlar ba%lamında de%erlendirmeyi ve i$lemeyi 
gerektiriyor. Mücadeleyi ısrarla sürdürmek ve 
güçbirlikleri kurmak zamanla mutlaka fark yaratıyor.
Mesela T!HV ve !HD ile birlikte sundu%umuz ve 
yine EIN’in destek verdi%i Batı ve di#erleri grubundaki 
kararların izlenmesine ili$kin olarak, son iki yıl zarfında 
yaptı%ımız Kural 9.2 sunumları ile CPT raporlarını 
de%erlendiren Komite, sunumumuzda i$aret etti%imiz 
sorunlara ili$kin Türkiye’nin sonuç odaklı adımlar 
atmasına ve bu grubun izlenmesine devam edilmesine 
karar verdi.

Bu kapsamda sivil toplum kurulu!ları ne yapabilir?
A!HM’nin verdi%i kararlar, saptanan ihlallerin nasıl 
düzeltilmesi gerekti%ine dair farklı detaylarda tespitler ve 
yönlendirmeler içerir. Bunun yanında Komite, izlenen 
karar sayısı arttıkça, bunların i$aret etti%i “sistematik ve 
yapısal” sorunları gözlemek için benzer davaları belli 
gruplandırmalara tabi tutar. Bu $ekilde, kararların icra 
süreçlerini yapılması gereken düzenlemeler ve genel 
reform ba$lıkları üzerinden izlemek mümkün olur. Her 
kurum kendi çalı$ma alanına göre, bu izleme ba$lıklarını 
de%erlendirerek dökümantasyon ve analizlere dayalı 9/2 
ba$vuruları yapabilse zaman içinde, Komite nezdinde 
insan hakları alanının mevzuat ve uygulamaya dair 
sorunlarının ortaya konulmasında muazzam bir fark 
yaratılabilir.
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TÜRK!YE’DE GEÇ!# DÖNEM! ADALET!: DÖNÜ#EN 
ÖZNELER, YÖNTEMLER VE ARAÇLAR
“Türk!ye’de Geç!$ Dönem! Adalet!: Dönü$en Özneler, Yöntemler ve Araçlar” sempozyumunda 
farklı d!s!pl!nlerden akadem!syenler, yüksek l!sans ve doktora ö"renc!ler!, ba"ımsız 
ara$tırmacılar, hak savunucuları, akt!v!stler ve s!v!l toplum kurulu$u çalı$anlarıyla bu 
çerçevede b!r araya geld!k.

Türkiye’de geçi$ dönemi adaleti tartı$maları, akademi ve 
sivil toplum alanlarında, 2000’li yıllarda ya$anan kritik 
yargısal ve siyasal geli$melerin ı$ı%ında ivme kazandı. 
2008 yılı sonrası açılan yüksek pro)lli ceza davaları ve 
canlandırılan soru$turmalar, cezasızlık zırhının kısmen 
kırılaca%ına, inkâr edilen hakikatlerin aydınlatılaca%ına 
dair temkinli bir umut do%urdu. 2015’te $iddetin daha 
da tırmandı%ı çatı$ma dönemine girilmesi, 2016’daki 
darbe giri$imi sonrası olu$an baskı ortamında sivil 
alanın ifade özgürlü%üne yer bırakmayacak biçimde 
ciddi boyutlarda daraltılması ve yargıdaki dönü$ümü de 
içeren rejim de%i$ikli%i, bu tartı$malarını zayı&ayarak 
neredeyse silinmesine yol açtı. Dünya çapında tanık 
oldu%umuz ‘yükselen popülizm, milliyetçilik, a$ırı sa%’ ve 
‘hakikat sonrası dönem’ tartı$maları etrafında konu$ulan 
demokrasi krizi, pandemi ko$ullarıyla daha da derinle$ti. 
Bu durum, devlet $iddeti, kurumsal ırkçılık, cezasızlık 
pratiklerine itiraz eden yeni ve güçlü eylemlilikler 
örne%inde gördü%ümüz gibi, adalet ve hakikat nosyonları 
üzerine dü$ündürten yeni dinamikleri de beraberinde 
getirdi.

Baskı ve çatı$ma ortamlarında $iddete maruz bırakılanlar, 
tekil bir adaletsizli%in bireysel kurbanları olan, homojen 
ve edilgen bir grup olmadı%ı gibi, $iddetin etki alanı 
da bu ki$ilerle sınırlı kalmıyor. Devletin negatif ve 
pozitif yükümlülü%ünü ihlal ederek sorumlusu oldu%u 
$iddet, derin yapısal e$itsizlikler ve sosyal dı$lanma 

biçimleriyle yakından ili$kili. Bu nedenle, sadece devlet 
görevlilerinin fail oldu%u $iddet biçimlerini de%il, 
devletin farklı yükümlülüklerini yerine getirmeyerek 
güçlendirdi%i veya göz yumdu%u farklı $iddet biçimlerini 
ve bu $iddet biçimlerine kar$ı yürütülen toplumsal 
mücadele pratiklerini de de%erlendirmek istiyoruz. 
Kurumsalla$tırılmı$ bu iktidar ili$kilerini, tabandan 
geli$tirilen, toplumsal hareketlerle $ekillenen, biri 
di%erinin bir alternati) olmayan, hem yargısal, yarı-
yargısal hem de hukuk dı$ı mücadele pratiklerini içeren 
kesi$imsel bir bakı$la sorgulamaksızın, $iddet faillerinin 
cezasız kalmadı%ı bir duruma geçi$i sa%lamak da 
mümkün de%il.

Bu mercekten bakarak düzenledi%imiz sempozyumla 
geçi$ dönemi adaleti alanını geni$ bir perspekti&e ele alıp 
bu alanı, Türkiye’deki $iddet biçimlerine kar$ı mücadele 
eden farklı grupların deneyimleri, pratikleri ve adalet 
taleplerini de içine alan disiplinler arası ve ele$tirel bir 
çerçevede de%erlendirmeyi hede&edik.

27, 28, 29 Kasım 2020 tarihlerinde “Türkiye’de 
Geçi$ Dönemi Adaleti: Dönü$en Özneler, Yöntemler 
ve Araçlar” sempozyumunda farklı disiplinlerden 
akademisyenler, yüksek lisans ve doktora ö%rencileri, 
ba%ımsız ara$tırmacılar, hak savunucuları, aktivistler 
ve sivil toplum kurulu$u çalı$anlarıyla bu çerçevede bir 
araya geldik. 
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27 KASIM 2020 
1. Oturum - Ceza 
Yargılamalarında Hakikat ve 
Adalet 
J!TEM Davaları I$ı%ında Geçi$ 
Dönemi Adaletini Tartı$mak 
Konu!macılar: Özlem Has

Failin Sözü Bize Ne Söyler? 
Türkiye’de Siyasal "iddetin Failleri, 
!f$aatları ve !tira&arı  
Konu!macılar: Ye$im Yaprak Yıldız

!$ Cinayetleri Alanındaki 
Cezasızlıkla Hukuki Mücadele Emek 
Örgütlenmesinin Asli Unsurlarından 
Biri Haline Gelebilir Mi? 
Konu!macılar: Eylem Can, Berrin 
Demir, Aslı Odman, Tu%çe Tezer

2. Oturum - Sivil Hakikat Arayı$ı, 
Dönü$en Özneler ve Mücadele 
Deneyimleri
Yakın Türkiye Tarihinde Ermeni 
Toplumunun Hakikat Arayı$ı 
Konu!macılar: Aslı Ece Koçak , Zelal 
Pelin Do%an

12 Eylül Kadınları: Cunta 
Gölgesinde Sevgi, De%i$im ve Kar$ı 
Eylemlilik 
Konu!macı: Göksu Özahıshalı

Bir Feminist Mücadele Prati%i 
Olarak Uluslararası Sözle$meler 
Etrafından Geli$tirilen 
Mobilizasyonlar 
Konu!macı: Elif Ege

28 KASIM 2020
1. Oturum - Çatı$an Hafızalar ve 
Hakikat Anlatıları 
Bir Kar$ı-Anıt Olarak 10 Ekim Anıt 
A%açları 
Konu!macı: Hanife Kardelen I$ık

Bir Hafızala$tırma Örne%i Olarak 
Ulucanlar Cezaevi Müzesi: Kimin 
Hafızası, Hangi Geçmi$le Yüzle$me? 
Konu!macı: Esin Gülsen

Tarih ve Hafıza Arasında Gençlik: 
Geçmi$le Kurulan !li$kilere 
Kavramsal Bir Sorgulama 
Konu!macı: Elif Can 

2. Oturum - Mekan, %iddet Ve 
Hafıza
Toplumsal Belle%i ‘Restore’ Etmek: 
Dersim Askeri Kı$lasının Müzeye 
Dönü$ümü 
Konu!macı: Mehtap Tosun 

!ki "ehrin Hikayesi: Sur’un Öncesi 
ve Sonrası 
Konu!macılar: !dil Önen, Göksu 
Özahıshalı 

Kamusal Alanın Çatı$ma Belle%i 
Olmaktan Çıkarılması ve Okul 
Adlarının Barı$çıl Kılınması 
Konu!macı: Serdar De%irmencio%lu 

29 KASIM 2020
1. Oturum - Hakikat Arayı$ında 
Yeni Medya Araçları ve Dijital 
#mkanlar
Unutu$a Kar$ı Direni$; Yeni 
Medyanın Olanakları ve Sınırlılıkları 
Konu!macı: Gaye Kuas 

Görsel Kayıtlar Hesap Sorabilir Mi? 
!nsan Hakları Ar$ivleri ve Geçi$ 
Dönemi Adaleti 
Konu$macılar: Sidar Bayram , 
Duygu Do%an 

2. Oturum - Hafızala$tırma Aracı 
Olarak Sinema
Hakikat ve Adalet Arayı$ında Bir 
!mkan Olarak Kürt Sineması 
Konu!macı: Tebessüm Yılmaz 

Belgesel Sinemada Ki$isel Olandan 
Toplumsal Belle%e Geçmi$le 
Yüzle$me: Saroyan Ülkesi 
Konu!macı: Onur Aytaç 

2021 YILINDA K!TAPLA"TIRILARAK YAYIMLANMASI HEDEFLENEN TEBL!# PROGRAMI VE KONU"MACILAR:
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Hackathon: Sekiz STK ve on sekiz 
yaratıcı sektör çalı$anının katılımıyla 
“!nsan Hakları ve Yaratıcı !leti$im” 
ba$lıklı bir hackathon düzenledik. 
Etkinlik boyunca yaratıcı ekipler ve 
hak savunucuları birlikte çalı$arak her 
kurum için, kuruma özgü bir ileti$im 
projesi geli$tirdi. 3-4 "ubat 2019. 

Konferans: Ankara Barosu ile birlikte 
hazırladı%ımız “Anayasa Mahkemesi ve 
A%ır !nsan Hakları !hlalleri” konferansı 
düzenlendi. Mayıs 2019

Panel: Hakikat için Umut Var mı? 
ba$lıklı yayınımızın ardından Lübnan, 
Kıbrıs, Türkiye, !ran ve Rusya’dan STK 
temsilcilerinin katıldı%ı bir tanıtım 
toplantısı gerçekle$tirildi. 
17 Mayıs 2019.

Serg#: Kar$ı Sanat’ın ev sahipli%inde 
A!ikâr Sır sergisi ziyarete açıldı. 
Sergide Anıl Olcan’ın yanı sıra Asya 
Leman, Hacer Foggo, Mert Kaya’nın 
çalı$maları sergilendi. 
10-21 Mayıs 2019.

Panel: Hafıza Merkezi’nin de 
aralarında oldu%u on insan hakları 
örgütü “Gezi !ddianamesi: Hedefteki 
Sivil Toplum” ba$lıklı bir panel 
düzenledi. 19 Haziran 2019.

Toplantı: !nsan hakları örgütlerine 
kurumsal hibe ve kapasite geli$tirme 
deste%i verdi%imiz, Haklara Destek 
programının tanıtımı için !stanbul, 
Ankara, !zmir, Diyarbakır ve Adana’da 
bilgilendirme toplantıları düzenlendi. 
Eylül 2019

Panel/Atölye: “!nsan Hakları 
!leti$iminin Gelece%i” ba$lıklı%ıyla 
kamuya açık bir konu$ma programı, 
ertesi gün de “Umut Temelli !leti$im” 
üzerine kapalı bir atölye düzenledik. 
Konu$ma programı ve atölyeye sivil 
toplum ve yaratıcı sektör alanından 
uzmanlar katıldı. 20-21 Eylül 2019.

Söyle!#: Kızıltepe J!TEM ve Ankara 
J!TEM davaları öncesinde maktul 

yakınlarının katılımıyla “A$ikar 
Sırlar: 90’lı Yıllarda J!TEM Olgusu” 
üst ba$lı%ı ile yargılama süreçleri ve 
adalet arayı$ına odaklanan iki söyle$i 
düzenlendi. 9 ve 19 Eylül 2019.

A": Hafıza Merkezi’nin kurucuları 
arasında yer aldı%ı !nsan Hakları 
Savunucuları Dayanı$ma A%ı !HSDA 
kuruldu. Aralık 2019

Söyle!#: Ankara J!TEM Davası 
karar duru$ması öncesinde, maktul 
yakınları ile “Kayıp ve Mücadele: 
Adaleti Aramak” ba$lıklı bir söyle$i 
düzenlendi. 6 Aralık 2019.

Panel: Hafıza Merkezi ve E$it Haklar 
!çin !zleme Derne%i’nin Hollanda 
Helsinki Komitesi deste%iyle 
düzenledi%i “Daralan Demokratik 
Alan ve Uluslararası Dayanı$ma” 
ba$lıklı online panel serisinin ilki, 
“Covid-19 Günlerinde Sivil Alanı 
Geni$letmek” ba$lı%ıyla gerçekle$ti. 
Hafıza Merkezi E$ Direktörü Murat 
Çelikkan’ın moderasyonu yaptı%ı 
etkinli%e, Kolombiyalı hukukçu, 
sosyolog ve insan hakları savunucusu 
César Rodríguez-Garavito konuk oldu. 
15 Ekim 2020

Atölye: Hafıza Merkezi ve E$it 
Haklar !çin !zleme Derne%i’nin 
birlikte düzenledi%i !nsan Hakları 
Savunucuları Dayanı$ma A%ı 
bile$enlerinin katılımıyla be$ hafta 
sürecek “Kampanya Atölyesi” 
gerçekle$tirildi. 3 Kasım-1 Aralık 2020 

Atölye: Haklara Destek Programı 
kapsamında “STÖler için Finansal 
Yönetim” e%itimi gerçekle$tirildi. 20-
27 Ekim 2020

Panel: Hafıza Merkezi ve E$it Haklar 
!çin !zleme Derne%i’nin Hollanda 
Helsinki Komitesi deste%iyle 
düzenledi%i “Daralan Demokratik 
Alan ve Uluslararası Dayanı$ma” 
ba$lıklı online panel serisinin ikincisi, 
“Özgürlük ve Gözetim Sarkacında 
Dijital Haklar” ba$lı%ıyla gerçekle$ti. 

Etkinli%e Pakistanlı hak savunucusu 
Nighat Dad ve Ankara Barosu !nsan 
Hakları Merkezi Ba$kanı Kerem 
Altıparmak konuk oldu. 5 Kasım 2020

Panel: Hafıza Merkezi ve E$it 
Haklar !çin !zleme Derne%i’nin 
Hollanda Helsinki Komitesi 
deste%iyle düzenledi%i “Daralan 
Demokratik Alan ve Uluslararası 
Dayanı$ma” ba$lıklı online panel 
serisinin üçüncüsü, “Türkiye ve 
Polonya’da LGBT!+ Hakları” ba$lı%ıyla 
gerçekle$ti. Etkinli%e konuk olarak 
Polonya’dan Kampania Przeciw 
Homofobii (Homofobi Kar$ıtı 
Kampanya-KPH) Genel Koordinatörü 
Karolina Gierdal ve Kaos Gey ve 
Lezbiyen Kültürel Ara$tırma ve 
Dayanı$ma Derne%i (Kaos GL) 
Akademik ve Kültürel Çalı$malar 
Program Koordinatörü Aylime Aslı 
Demir katıldı. 18 Kasım 2020

Atölye: Haklara Destek Programı 
kapsamında “STÖler için Finansal 
Yönetim” e%itiminin ikinci aya%ı 
gerçekle$tirildi. 12-23 Kasım 2020

Atölye: Haklara Destek Programı 
kapsamında “Dijital !leti$im” atölyesi 
gerçekle$tirildi. 9-30 Kasım 2020. 

Atölye: !HSDA üyelerine yönelik 
altı oturumluk bir kampanyacılık 
e%itimi düzenlendi. E%itimi Hafıza 
Merkezi’nden Kerem Çiftçio%lu ve 
Pikan Ajans’tan Pınar !lkiz yürüttü. 10 
Kasım - 1 Aralık 2020.

Panel: Hafıza Merkezi ve E$it Haklar 
!çin !zleme Derne%i’nin Hollanda 
Helsinki Komitesi deste%iyle 
düzenledi%i “Daralan Demokratik 
Alan ve Uluslararası Dayanı$ma” 
ba$lıklı online panel serisinin 
dördüncüsü, “Türkiye ve Brezilya’da 
Kent, Katılım ve Aktivizm” ba$lı%ıyla 
gerçekle$ti. Etkinli%e konuk olarak 
Brezilya’da bir sosyal aktivizm a%ı 
olan ve Portekizce “Bizim” manasına 
gelen Nossas‘ın Direktörü Alessandra 
Oro)no ile kent ve kırsal kesimde daha 

DÜZENLED!"!M!Z ETK!NL!KLER
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KATILDI"IMIZ ETK!NL!KLER

Helsinki’de, Avrupa Konseyi !nsan 
Hakları Komiseri ev sahipli%inde 
düzenlenen yuvarlak masa toplantısına, 
Hafıza Merkezi’ni temsilen katılan 
Murat Çelikkan, küresel boyutta 
daralan sivil alana ili$kin yerel 
tecrübelere dair Türkiye örne%ini 
anlatan bir sunum yaptı. Ocak 2019

Londra’da, 24 Ocak Risk Altındaki 
Avukatlar Günü’nde, Law Society 
ve International Bar Association 
ile Cenevre’de hazırlanan ve BM 
Avukatlar ve Hakimler Özel 
Raportörü’ne sunulan raporun 
duyurusunda, Hafıza Merkezi de 
yer alarak Türkiye’deki savunma 
hakkına ili$kin sorunları tartı$maya 
açtı. Sunum sonrasında rapor, Özel 
Raportör tarafından rapor BM’ye 
sunuldu. Ocak 2019

Cezasızlıkla Mücadele için 
Güçbirli%i’nin Ankara’da düzenlenen 
toplantısına, Emel Ataktürk ve Burcu 
Bingöllü katıldı.  9-10 "ubat 2019

Civil Rights Defenders tarafından 
düzenlenen, BM !nsan Hakları 
Savunucularının Durumu Özel 
Raportörü Michel Forst ile hak 
savunucularının biraraya geldi%i 
toplantıya, Murat Çelikkan ve Burcu 
Bingöllü katıldı. 4-5 "ubat 2019

Hükümetin ikinci yüz günlük eylem 
planı kapsamında, “Yeni Bir !nsan 
Hakları Eylem Planının Hazırlanması” 
alt ba$lı%ıyla düzenlenen çalı$ma 
toplantısında, öneriler sunmak ve 
de%erlendirme yapmak üzere katılan 
sivil toplum kurulu$ları ve insan 
hakları örgütleri arasında Hafıza 

Merkezi de yer aldı. 14 "ubat 2019

Hrant Dink Vakfı’nın USC Shoah 
Vakfı i$birli%iyle düzenledi%i, 
“Akademiden Topluma: Exploring 
the Visual History Archive (VHA)” 
ve “Tanıklık ve Teknoloji Aracılı%ıyla 
Ö%retimin En !yi Uygulamaları” 
ba$lıklı iki interaktif atölyeye Koray 
Löker katıldı. Mart 2019

Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirli%i 
A%ı’nın Ankara’da düzenlenen 
toplantısına, Emel Ataktürk ve Burcu 
Bingöllü katıldı. 13-14 Nisan 2019

Avrupa Birli%i Güvenlik ve !$birli%i 
Te$kilatı Demokratik Kurumlar ve 
!nsan Hakları O)si'nin insan hakları 
savunucularını desteklemeye yönelik 
yeni teknolojileri kullanarak geli$tirdi%i 
araçlara dair Atina’da düzenledi%i test 
toplantısına, Hafıza Merkezi de katıldı. 
27-30 Nisan 2019.

“Gelecekte Sivil Toplum” temasıyla 
Ankara’da gerçekle$en 3. Sivil Dü$ün 
Forumu’na katılan Kerem Çiftçio%lu 
ve Zeynep Ekmekçi yaratıcı ileti$im 
üzerine bir atölye yaptı. 
2-3 Mayıs 2019. 

Cezasızlıkla Mücadele için Güçbirli%i 
A%ıı’nın Diyarbakır’da düzenlenen 
toplantısına, Hafıza Merkezi de katıldı. 
Haziran 2019

Nuremberg’de !nsancıl Hukuk, 
Uluslararası Ceza Hukuku, Evrensel 
Yargılama konularına odaklanan yaz 
okuluna, Hafıza Merkezi’nden Özlem 
Zıngıl katıldı. A%ustos 2019
Almanya merkezli European Hub 

for Civic Engagement tarafından 
Avrupa’dan yirmi üç ülkeden kırk iki 
sivil toplum örgütünün katılımıyla 
düzenlenen ve daralan sivil alan 
kar$ısında Avrupa’daki sivil toplum 
örgütlerinin ihtiyaçlarını belirlemeyi 
hede&eyen atölyeye, Hafıza Merkezi de 
katıldı. Eylül 2019

13-17 Eylül’de Olof Palme 
International Center tarafından 
Stockholm’de düzenlenen Barı$ 
Konferansı’na ve 2019 Progressive 
Alliance toplantısına katıldık. 
13 Eylül 2019

Ya$ama Dair Vakfı’nın Bir Arada 
Ya$am: “Beraber Mümkün” temasıyla 
düzenledi%i toplantıya Kerem 
Çiftçio%lu katıldı. 25 Eylül 2019

Prague Center for Civil Society 
tarafından düzenlenen, sivil toplum 
aktivistlerine yönelik kampanya ve 
ileti$im konularına odaklanan forum 
bulu$ması CampCamp 2019’a, Burcu 
Bingöllü ve Kerem Çiftçio%lu katıldı. 
24-27 Ekim 2019

TÜSEV’in düzenledi%i ve Catherine 
Herrold’un konu$macı oldu%u 
“Güncel Hibe Verme Modelleri 
ve Gelecekteki E%ilimler” ba$lıklı 
yuvarlak masa toplantısına, Hafıza 
Merkezi de katıldı. 30 Ekim 2019

Medya ve Hukuk Çalı$maları Derne%i 
(MLSA) ile Almanya merkezli 
Özgürlük !çin Friedrich Naumann 
Vakfı’nın düzenledi%i, “Türkiyeli ve 
Rus Gazeteciler Diyalog Programı” 
(TRUSD) Moskova’da gerçekle$tirildi. 
Ba%ımsız gazeteciler, sivil toplum 

adil, demokratik ve ekolojik süreçler 
in$a etmek için çalı$an Mekanda Adalet 
Derne%i‘nin (MAD) Direktörü Ya$ar 
Adanalı katıldı. 21 Aralık 2020

Etk#nl#k: Hafıza ve Sanat Konu$maları 
on be$ akademisyen, ele$tirmen ve 
sanatçının katıldı%ı be$ oturumluk 
konu$ma programı ile düzenlendi.   

16-25 Aralık 2020.

Atölye: Haklara Destek Programı 
kapsamında “Proje Uyguluma ve 
Tasarlama” atölyesi gerçekle$tirildi. 10-
23 Aralık 2020. 

Web#nar: Haklara Destek Programı 
yararlanıcısı kurumlarla “Hak Temelli 

Yakla$ımı Politika Belgeleriyle 
Güçlendirme” konusunda sanal 
yuvarlak masa toplantısı yapıldı. 
18 Aralık 2020

Atölye: Haklara Destek 
Programı kapsamında “Finansal 
Sürdürülebilirlik” e%itimi 
gerçekle$tirildi. 21-28 Aralık 2020.
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(01.01.2019  -  31.12.2019 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU  
HAKİKAT ADALET HAFIZA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Sayfa No :  1 / 1

AÇIKLAMA CARİ DÖNEM (2019)
A - BRÜT SATIŞLAR 8.112.227,89
   1 - Yurtiçi Satışlar
   3 - Diğer Gelirler 8.112.227,89

C - NET SATIŞLAR 8.112.227,89
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (3.431.092,42)
   3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-) (3.431.092,42)

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 4.681.135,47
E - FAALİYET GİDERLERİ (-) (1.031.479,05)
   3 - Genel Yönetim Giderleri (-) (1.031.479,05)

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 3.649.656,42
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 465.295,99
   3 - Faiz Gelirleri 6.502,64
   7 - Kambiyo Karları 458.793,35

G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-) (19.185,82)
   4 - Kambiyo Zararları (-) (19.185,82)

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 4.095.766,59
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 60.518,43
   2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 60.518,43

J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (0,02)
   3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (0,02)

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 4.156.285,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 4.156.285,00

31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLAN O 
HAKİKAT ADALET HAFIZA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Sayfa No :  1 / 1

AÇIKLAMA CARİ DÖNEM (2019)

AKTİF ( ARLIKLAR)

AÇIKLAMA CARİ DÖNEM (2019)

ASİF (KAYNAKLAR)

I - DÖNEN VARLIKLAR I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
 A -  D 5.564.045,42  B - T  B 17.358,15
   1 - Kasa 931,75    1 - Satı ılar 17.358,15

   3 - an alar 5.563.113,67  C - D  B 6.135,45
 C - T  A 537,00    4 - er onele orçlar 1.626,75

   5 - erilen De ozito ve eminatlar 537,00    5 - Diğer eşitli orçlar 4.508,70

 E - S 643,24  F - Ö  V   D  Y 128.247,39
   7 - erilen Si ariş Avan ları 643,24    1 - Ödene e  er i ve Fonlar 66.992,14

  - D  D  V 0,01    2 - Ödene e  So yal G venli  Ke intileri 61.255,25

   5 - İş Avan ları 0,01 KISA VADELİ YABANCI KAY. TO LAMI 151.740,99
DÖNEN VARLIKLAR TO LAMI 5.565.225,67 II - Z N VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
II - DURAN VARLIKLAR Z N VADELİ YABANCI KAY. TO LAMI
D RAN VARLIKLAR TO LAMI III - ÖZKAYNAKLAR
AKTİF (VARLIKLAR) TO LAMI 5.565.225,67  D - G  Y  K 1.392.425,67
III - NAZIM ESA LAR    1 - Geçmiş Yıllar Karları 1.392.425,67

NAZIM ESA LAR TO LAMI  E - G  Y  Z  (-) (135.225,99)
GENEL TO LAM 5.565.225,67    1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-) (135.225,99)

 F - D  N  K  (Z ) 4.156.285,00
   1 - Dönem Net Karı 4.156.285,00

   2 - Dönem Net Zararı

ÖZKAYNAKLAR TO LAMI 5.413.484,68
ASİF (KAYNAKLAR) TO LAMI 5.565.225,67

IV - NAZIM ESA LAR
NAZIM ESA LAR TO LAMI
GENEL TO LAM 5.565.225,67

örgütü yöneticileri, akademisyenler, 
toplumsal hafıza üzerine çalı$an 
kurumlar, muhalefet parti üyeleri 
ve yabancı gazetecilerle yapılan 
toplantılara, Murat Çelikkan katıldı. 
10-14 Kasım 2019

Civil Rights Defenders tarafından 
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birli%i 
ve ba%lantılı kurumlar nezdinde 
düzenlenen Brüksel ziyaretine, Özlem 
Zıngıl katıldı. 11-15 Kasım 2019

Hrant Dink Vakfı’nın “Ayrımcılıkla 
Mücadele ve Birarada Ya$am !çin Sivil 
Toplum Kurulu$larını Güçlendirme 
Projesi” kapsamında düzenlenen, “Sivil 
Toplumda Ortak Sorunlar ve !yi Olma 

Hali (Wellbeing)” ba$lıklı panele Burcu 
Bingöllü katıldı. 25 Kasım 2019 

ProtectDefenders.eu tarafından 
Türkiye’de hak savunucuları ve insan 
hakları örgütlerine yönelik ba$latılan 
hibe programının tanıtım toplantısına, 
Burcu Bingöllü katıldı. 26 Kasım 2019 

Civil Rights Defenders’ın düzenledi%i 
“Defending European Values in the 
Accession Process” ba$lıklı konferansa, 
Murat Çelikkan ve Kerem Çiftçio%lu 
katıldı. 2-3 Aralık 2019. 

Etkiniz hibe programının 16. 
yönlendirme toplantısına Olcay Özer 
katıldı. Aralık 2019

Sivil Dü$ün tarafından düzenlenen 
“!$ Dünyası ve !nsan Hakları” ba$lıklı 
Foruma, Banu Tuna katıldı. 
15-16 Ocak 2020

!nsan Hakları Derne%i, Euromed 
Rights ve Yurtta$lık Derne%i’nin ortak 
yürüttükleri dava gözlem projesinin 
kapanı$ etkinli%i olarak “!nsan Hakları 
Savunucuları ve Adil Yargılanma 
!lkelerini Korumak” ba$lıklı toplantıya, 
Burcu Bingöllü katıldı. 
24-25 Ocak 2020

TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
"ubesi’nin düzenledi%i, 10 Ekim Anıt 
Meydan Projesi yarı$masında birincilik 
ödülü alan projenin tanıtımının 

MAL! TABLOLAR
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31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLAN O 
HAKİKAT ADALET HAFIZA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Sayfa No :  1 / 1

AÇIKLAMA CARİ DÖNEM (2020)

AKTİF ( ARLIKLAR)

AÇIKLAMA CARİ DÖNEM (2020)

ASİF (KAYNAKLAR)

I - DÖNEN VARLIKLAR I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
 A -  D 12.306.976,16  B - T  B 22.652,46
   1 - Kasa 890,47    1 - Satı ılar 22.652,46

   3 - an alar 12.306.085,69  C - D  B 87.972,85
 C - T  A 537,00    4 - er onele orçlar 15.588,91

   5 - erilen De ozito ve eminatlar 537,00    5 - Diğer eşitli orçlar 72.383,94

 D - D  A 52.027,92  F - Ö  V   D  Y 265.336,00
   5 - Diğer eşitli Ala a lar 52.027,92    1 - Ödene e  er i ve Fonlar 151.213,39

 E - S    2 - Ödene e  So yal G venli  Ke intileri 112.829,11

   7 - erilen Si ariş Avan ları    4 - Ödene e  Diğer Y ml l ler 1.293,50

  - D  D  V (571,05) KISA VADELİ YABANCI KAY. TO LAMI 375.961,31
   4 - eşin Ödenen er iler ve Fonlar 918,55 II - Z N VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
   5 - İş Avan ları (1.489,60) Z N VADELİ YABANCI KAY. TO LAMI
DÖNEN VARLIKLAR TO LAMI 12.358.970,03 III - ÖZKAYNAKLAR
II - DURAN VARLIKLAR  D - G  Y  K 1.392.425,67
D RAN VARLIKLAR TO LAMI    1 - Geçmiş Yıllar Karları 1.392.425,67

AKTİF (VARLIKLAR) TO LAMI 12.358.970,03  E - G  Y  Z  (-) (135.225,99)
III - NAZIM ESA LAR    1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-) (135.225,99)

NAZIM ESA LAR TO LAMI  F - D  N  K  (Z ) 10.725.809,03
GENEL TO LAM 12.358.970,03    1 - Dönem Net Karı 10.725.809,03

ÖZKAYNAKLAR TO LAMI 11.983.008,71
ASİF (KAYNAKLAR) TO LAMI 12.358.970,02

IV - NAZIM ESA LAR
NAZIM ESA LAR TO LAMI
GENEL TO LAM 12.358.970,02

(01.01.2020  -  31.12.2020 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU  
HAKİKAT ADALET HAFIZA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

Sayfa No :  1 / 1

AÇIKLAMA CARİ DÖNEM (2020)
A - BRÜT SATIŞLAR 16.547.153,91
   1 - Yurtiçi Satışlar
   3 - Diğer Gelirler 16.547.153,91

C - NET SATIŞLAR 16.547.153,91
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (11.616.864,31)
   3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-) (11.616.864,31)

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 4.930.289,60
E - FAALİYET GİDERLERİ (-) (965.564,55)
   3 - Genel Yönetim Giderleri (-) (965.564,55)

FAALİYET KARI VEYA ZARARI 3.964.725,05
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 2.589.517,38
   3 - Faiz Gelirleri 6.123,67
   7 - Kambiyo Karları 2.583.393,71

G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-) (81.738,50)
   4 - Kambiyo Zararları (-) (81.738,50)

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 6.472.503,93
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 116.202,15
   2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 116.202,15

J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (19.182,04)
   3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (19.182,04)

DÖNEM KARI VEYA ZARARI 6.569.524,04
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 6.569.524,04

yapıldı%ı Webinara, Burcu Bingöllü 
katıldı. 14 Mayıs 2020

TÜSEV’in düzenledi%i “COVID-19 
Salgını Hibe Veren Kurulu$ları, Hibe 
Pratiklerini ve STK’larla !li$kilerini 
Nasıl Etkiliyor?” toplantısına Olcay 
Özer, Haklara Destek programı 
deneyimlerini payla$mak için katıldı. 
15 Mayıs 2020 

TÜSEV tarafından olu$turulan 
Türkiye’de sivil toplum örgütlerine, 
aktivistlere, platform ve insiyati&ere 
hibe veren kurum temsilcilerinini bir 
araya getiren “Hibe Veren Kurumlar” 
çalı$ma grubu toplantısına, Haklara 
Destek adına Olcay Özer katıldı. 

21 Mayıs 2020

EU TACSO Türkiye tarafından 
düzenlenen  “Batı Balkanlar ve Türkiye 
!htiyaç Analizi Raporu” (Consultation 
and Validation Meeting: EU TACSO 
3 Needs Assessment Report of Civil 
Society of the Western Balkans and 
Turkey) danı$ma kurulu toplantısına 
Haklara Destek Programı adına, Olcay 
Özer katıldı. Temmuz 2020

Sivil Sayfalar’ın “Pandeminin Sivil 
Topluma Etkileri” ba$lı%ıyla düzenledi%i 
online çalı$taya, Hafıza Merkezi adına 
Burcu Bingöllü katıldı. 19 Ekim 2020
Medya ve Hukuk Derne%i (MLSA) 
evsahipli%inde çevrimiçi olarak 

düzenlenen, “Faili meçhul III: 
Cezasızlıkla Mücadele” ba$lıklı panele, 
Emel Ataktürk konu$macı olarak 
katıldı. 17 Aralık 2020

Sivil Sayfalar’ın “Pandemi, Özgürlükler 
ve Reform Tartı$maları” ba$lı%ıyla 
düzenledi%i online çalı$taya, Burcu 
Bingöllü katıldı. 
24 Aralık 2020

EU TACSO Türkiye tarafından 
düzenlenen 2022-2025 Sivil 
Toplum Strateji Belgesini tartı$mak 
üzere düzenelenen danı$ma kurulu 
toplantısına Olcay Özer katıldı. 
17 Aralık 2020




