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Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü 
(OMCT) ortaklığıyla oluşturulan İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi, 
Türkiye’deki aşağıda belirtilen durum konusunda müdahalenizi talep etmektedir. 
 
Durum Açıklaması: 

Gözlemev&, 12 Mayıs 2021 tar&h&nde Konya'da ırkçı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Kürt 
Dedeoğlu a&les&n& savunması neden&yle &nsan hakları avukatı Abdurrahman Karabulut'a 
yönel&k tehd&t ve tac&zler hakkında b&lg&lend&r&lm&şt&r. 30 Temmuz 2021 tar&h&nde a&leden dördü 
erkek, üçü kadın yed& k&ş& öldürülmüş ve evler& ateşe ver&lm&şt&r. 

C&nayetler& tak&p eden günlerde, 12 Mayıs saldırısıyla &lg&l& davada Dedeoğlu a&les&n& tems&l 
eden Abdurrahman Karabulut, Tw&tter üzer&nden çok sayıda açıklama yaparak müvekk&ller&n&n 
Kürt halkına yönel&k ırkçılığa dayalı b&r nefret suçunun mağduru olduğunu bel&rtm&şt&r1. Sonuç 
olarak, katl&amın ardından, Avukat Karabulut hedef alınarak tac&ze maruz bırakılmış ve 
Karabulut’un açıklamaları üzer&ne Konya Barosu’ndan “harekete geçmes&n&” talep eden sosyal 
medya kullanıcıları tarafından “provokasyon” &le suçlanmıştır. 

30 Temmuz 2021 tar&h&nde, İç&şler& Bakanı Süleyman Soylu, c&nayetler&n ardından sosyal 
medyada göster&len tepk& üzer&ne, saldırının k&ş&sel b&r husumet sonucu olduğunu ve nefret 
suçu olarak sınıflandırılmasının “provokasyon” olduğunu bel&rtt&. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı 
İlet&ş&m Başkanı Fahrett&n Altun, Tw&tter'dan yaptığı açıklamada, "Bu c&nayet&n, bu vahş& 
katl&amın &deoloj&k sa&klerle &şlend&ğ& propagandası tam anlamıyla b&r provokasyondur, 
yalandır." ded&. 31 Temmuz 2021 tar&h&nde, Konya Cumhur&yet Başsavcılığı "Eylem&n ırkçı 
nefret sa&k& &le &şlend&ğ&ne da&r &dd&alar gerçeğ& yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı. 

3 Ağustos 2021 tar&h&nde, Abdurrahman Karabulut’un müvekk&ller&n&n cenazes&ne katıldığı 
sırada, hukuk bürosu k&ml&ğ& bel&rs&z b&r k&ş& tarafından telefonla aranarak tehd&t ed&ld&.  
Karabulut'un as&stanı &le telefonda konuşan k&ş&, yakında Karabulut’un karşısına çıkıp kend&s&n& 

 

1 Abdurrahman Karabulut'un Twitter'da yayınladığı mesajlar: “Alçaklar müvekkillerimi katlettiler, defalarca uyardık. 
Üçü kadın 7 kişiyi katlettiler”, 30 Temmuz 2021, https://twitter.com/avkrblt/status/1421158156697223169 
 
“Konya'da katledilen müvekkillerim Dedeoğlu ailesinin cenazeleri bugün ikindi namazına müteakiben Saraçoğlu 
Mezarlığı’nda defnedilecektir.  Bu ırkçı katliama karşı olan tüm halklarımızı bekliyoruz.”, 31 Temmuz 2021,  
https://twitter.com/avkrblt/status/1421329593026465796 
 
“Amacımız olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek değildir.  Serpil, Sibel, Metin, Barış ve Yaşar Dedeoğulları'nın 
12 Mayıs’ta saldırıya uğradıklarında verdikleri ifadeler, saldırının ırkçı saikle yapıldığının en somut delilidir. Aksini 
söylemek katillerin avukatlığını yapmaktır.”, 2 Ağustos 2021,  
https://twitter.com/avkrblt/status/1422199538530521090   
 
“Katliamı yapanın yalnız olmadığı, 12 Mayıs’ta Dedeoğulları ailesine yapılan saldırıdan sonra saldırgan ailenin 
Whatsapp grubu kurarak organizeli bir şekilde tasarlayarak katliamı yaptıkları ortaya çıktı.”, 4 Ağustos 2021, 
https://twitter.com/avkrblt/status/1422881849852956674   
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tanıtacağını söyleyerek as&stan aramayı sonlandırmadan önce “şerefs&z, faş&st köpekler” d&ye 
bağırdı. 

Abdurrahman Karabulut, 9 Ağustos 2021'de kamu görev&n& yer&ne get&rmes& neden&yle hakaret 
ve tehd&de uğradığı &dd&asıyla Konya Cumhur&yet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 
Bu Ac&l Eylem çağrısının yayınlandığı tar&hte, bu müracaat kapsamında henüz herhang& b&r 
soruşturma başlatılmamıştı. 11 Ağustos 2021 tar&h&nde Abdurrahman Karabulut ayrıca Konya 
Val&l&ğ&'nden yakın koruma tedb&r& uygulanması taleb&nde bulundu ancak bu talep  başlangıçta 
redded&ld&. Karabulut Val&l&k kararına &t&raz ett&, Val&l&k ancak 18 Ağustos 2021 tar&h&nden &t&baren 
kend&s&ne yakın koruma sağladı. 

Gözlemevi, Abdurrahman Karabulut'a yönelik tehdit ve taciz eylemlerini kınamakta ve Türkiye 
yetkililerine bu tehditler hakkında bir soruşturma yürütmeleri ve Karabulut ile birlikte 
Türkiye'deki tüm insan hakları savunucularının bedensel ve ruhsal bütünlüklerinin korunmasını 
sağlamaları konusunda çağrıda bulunmaktadır. 

İstenen eylemler: 
 
Lütfen aşağıdaki talepler doğrultusunda Türkiye yetkililerine yazınız: 
 
i. Abdurrahman Karabulut ile birlikte, özellikle Kürt meselesi üzerine çalışanlara odaklanarak 
başta azınlık hakları savunucuları olmak üzere, Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının 
bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunmasının her koşulda teminat altına alınması; 

&&. Sorumluların tesp&t ed&lmes& amacıyla Abdurrahman Karabulut'a yönel&k tehd&tlere &l&şk&n 
bağımsız, kapsamlı, tarafsız ve şeffaf b&r soruşturma yürütülmes& ve bu k&ş&lere hukuka uygun 
şek&lde yaptırım uygulanması; 

&&&. Abdurrahman Karabulut'a ve Türk&ye'dek& tüm &nsan hakları savunucularına yönel&k her türlü 
tac&z eylem&ne son ver&lmes&n&n ve her koşulda faal&yetler&n& herhang& b&r engelleme veya 
m&s&lleme korkusu olmadan yürüteb&lmeler&n&n sağlanması; 

&v. Ülkede azınlık haklarına saygı göster&lmes&n&n ve bu hakların uygulanmasının sağlanması 
&le başta Kürt halkına karşı olanlar olmak üzere her türlü ırkçı ve ayrımcı saldırıya son vermek 
&ç&n gerekl& tüm önlemler&n alınması. 

Adresler: 
 
• Türk&ye Cumhur&yet& Cumhurbaşkanı Recep Tayy&p Erdoğan. e-posta: con-
tact@tccb.gov.tr  
• Adalet Bakanı Abdülham&t Gül. e-posta: &nfo@adalet.gov.tr 
• İç&şler& Bakanı Süleyman Soylu. e-posta: d&ab@&c&sler&.gov.tr; st&@&c&sler&.gov.tr 
• Büyükelç& Mehmet Kemal Bozay, Türk&ye Cumhur&yet& Avrupa B&rl&ğ& Da&m& Tems&lc&l&ğ&, 
Brüksel, Belç&ka. e-posta: &nfo@turkdeleg.org; tr- delegat&on.eu@mfa.gov.tr 
• Büyükelç& Sadık Arslan, BM Cenevre Of&s& nezd&nde Türk&ye Da&m& Tems&lc&l&ğ&, İsv&çre. e-
posta: turkey.unog@mfa.gov.tr 
 
Lütfen ülkenizdeki Türkiye büyükelçiliği ya da diplomatik misyonlarına da yazınız. 
 
*** 
Paris-Cenevre, 20 Ağustos 2021 
 
Yanıtınızda atılan adımlar hakkında bu başvurunun kodunu belirterek bizi bilgilendirmenizi rica 



 

ederiz.  

İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi (Gözlemevi) 1997’de Uluslararası 
İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkenceyle Müdahale Örgütü (OMCT) tarafından 
kurulmuştur. Bu programın amacı, insan hakları savunucularına karşı baskıyı engellemek veya 
bu durumlara çözüm üretmek üzere müdahale etmektir. FIDH ve OMCT, uluslararası sivil 
toplum tarafından hayata geçirilen bir Avrupa Birliği İnsan Hakları Savunucuları Mekanizması 
olan ProtectDefenders.eu üyesidir. 

Gözlemevi ile irtibata geçmek için acil durum hattını arayınız: 

• E-posta: Appeals@f&dh-omct.org   
• FIDH Telefon ve faksı: + 33 1 43 55 25 18  
• OMCT Telefon ve faksı: + 41 22 809 49 39  

 


