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    Hırvatistan sivil toplum kuruluşlarından Türkiye aktivistlerine destek mektubu 

Zagreb 5 Haziran 2013 – Hırvatistan sivil toplum kuruluşları Türkiye'de uzun zaman 

süregelen ve yakın zamanda medya yasağıya endişe verici boyutlara ulaşan  baskıdan 

kaynaklanan  kaygılarını ifade ediyorlar. Ayrıca, insan ve işçi hakları, demokratikleşmesi, 

çevre ve kamu kaynaklarının  korunmasını savunan aktivistleri olarak bizler Türkiye'de halkı 

ve aktivistleriyle dayanışma içindeyiz ve onların demokratik bir Türkiye için verdiği 

mücadeleyi destekliyoruz.  

Hırvatistan halkı, Türkiye yetkilileri tarafından aktivist ve gazetecilik işlerinden dolayı uzun 

süreli hapis cezası ile cezalandırılmış iki Türk vatandaşının Başak Şahin Duman ve Vicdan 

Sahin Özerdem'in durumuna tanıdıktır. Ki Hırvatistan Cumhuriyeti bu iki gazetecinin birkaç 

ay süren gözaltından sonra  Türkiye'ye teslim edilmesini reddetti. Maalesef, bu gibi durumlar 

nadir değildir; birkaç senedir Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi 

öncülüğündeki Türkiye hükümeti medya, akademik topluluk, siyasi muhalefet ve aktivistler 

gelen eleştirileri ortbaş etmek için acımasız yöntemler kullanıyor. Ifade, toplanma ve gösteri 

yapma, sendikalaşma ve örgütlenme özgürlüğü  gibi demokrasi için aşgali ve vazgeçilmez ön 

koşulları oluşturan temel siyasi  hakklar Türkiye'de yıllarca açıkça bir şekilde 

sınırlandırılmıştır. Hükümeti açıkça eleştirenler sıklıkla cezalandırılmış ve yeterli delil 

olmadığı halde uzun-dönem hapis cezalarına carptırılmış. 

Ancak son günlerde, Türkiye hükümeti, İstanbul merkezindeki Gezi parkında kamusal alanın 

yağmalanması ve özelleştirmesine karşı başlayan protestoları durdurmak amacıyla toplanan 

vatandaşlarına yönelik daha fazla baskı ve şiddet uygulamaya başlamıştır. Bu protestoları 

hükümetinin baskısına karşı geniş halk hareketleri haline dönüştürmüş, Ankara, Izmir ve 

Adana gibi ülkenin başka büyük şehirlerine de yayılmıştır. Protestocuları kontrol altına almak 

için polis bir dizi ciddi şiddet yöntemi kullanmış – sis bombası, biber gazı, tazyıklı su hatta bir 

çok kez ateşli silahlar. Yaralı vatandaşların sayısı dört haneli rakamlara ulaştı, hayatlarını 

kaybedenlerinde olduğunu bildirilmiştir. Dolayısıyla, Türkiye'nin her tarafında 

protestocularının sayısı her geçen gün arttıyor ve baskıcı Erdoğan hükümetine karşı halk 

hareketlerine dönüşüyor. Bir dönüm noktasında Türkiye, büyük toplumsal değişimlere gebe 

bir yol ayrımında.  

Vatandaşlarına karşı açık bir savaş ilanı olduğu kanaatinde olduğumuz Erdoğan hükümetinin 

faaliyetleri, yönetiminin yasallığı ve meşruiyetini sorgulanır hale getirmiştir. Bu nedenle, 

dünya çapında çok sayıda aktivistin yaptığı gibi, demokrasi ve kamu yararına yönelik açık 

müdafaalarında kendilerini güçlü bir şekilde desteklediğimiz mesajını Türk vatandaşlarına 

gönderiyoruz. Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümetinden Turkiye'deki şiddet ve baskıyı sona 

erdirme cabalarına katkı vermesini, bunun yanı sıra Türk halkının haklı mücadelesi için 



uluslararası desteği göz önüne alarak Erdoğan hükümetinin anti demokratik tutumlarına karşı 

açık ve net tutum takınmasını bekliyoruz. 

 

Dayanışma içinde: 

1. Akademska solidarnost (Academic Solidarity) 

2. Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (Organization for Workers’ Initiative 

and Democratization) 

3. B.a.B.e. 

4. Brodsko ekološko društvo – BED (Brod's Environmental Society - BED) 

5. Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI – Centre for Education, 

Counselling and Research)  

6. Centar za građanske inicijative Poreč (Centre for Civic Initiatives Poreč) 

7. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek (Centre for Peace, Non-violence and 

Human Rights Osijek) 

8. Centar za mirovne studije (Centre for Peace Studies) 

9. Centar za radničke studije (Centre for Worker’s Studies) 

10. Centar za ženske studije (Centre for Women's Studies) 

11. Cenzura Plus  

12. Direktna demokracija u školi (Direct Democracy in School) 

13. Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću (Documenta- Centre for Dealing with 

the Past) 

14. Ekološko društvo Pan – Karlovac (Environmental Society Pan-Karlovac) 

15. Eko - Zadar 

16. GONG 

17. Hrvatsko debatno društvo (Croatian Debate Society) 

18. Info zona – Split (Info zone- Split) 

19. JEF Hrvatska  (JEF Croatia) 

20. Klub studenata Fakulteta političkih znanosti (Students’ Club of the Faculty of Political 

Sciences) 

21. Kuća ljudskih prava (Human Rights House) 

22. Mirovna grupa Oaza (Peace Group Oasis) 

23. Mladi antifašisti Zagreba (Young Anti-fascists of Zagreb) 

24. Mreža mladih Hrvatske (Croatian Youth Network) 

25. Multimedijalni institut MaMa (MaMa – Multimedia Institute) 

26. Pravo na grad (Right to the City) 

27. Subversive Forum  

28. Udruga za nezavisnu medijsku kulturu (Independent Media Culture Association) 

29. Udruga „Protagora“ (Association “Protagora“) 

30. Zelena akcija (Green Action) 

31. Zeleni Osijek (Green Osijek) 

 


