TÜRKİYE TRİBÜNALİ RESMİ BAĞIMSIZ GÖZLEMCİLERİNİN BİLDİRİSİ

Gözlemcilerin Gözlemleri

20-24 Eylül 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilen Türkiye Tribünali eksiksiz ve kapsamlı bir
biçimde hazırlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Raportörlerin uzmanlığı, deneyimi ve bağımsızlığı net biçimde görülmüştür ve raporların niteliği son
derece yüksek standartlarda olmuştur. Bildirilen gerçekler ve olgulara ilişkin atıflar ve belgeler
dikkatli biçimde sunulmuş ve sağlanmıştır.
İnsan hakları ihlallerine maruz kalan geniş ve temsil niteliği yüksek bir dizi grubun temsilcisinin
tanıklıkları dinlenmiştir: Gülen hareketi, Kürt siviller ve gazeteciler, sosyalist aktivistler, LGBTQI+
topluluğu, yargı ve basın. Ayrıca, duruşmalar boyunca, amacın tanıkların masumiyeti ya da
suçluluğunu değerlendirmek değil, maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini ve adaletsizliği
soruşturmak olduğu da net biçimde ortaya konmuştur.
Türkiye yetkili makamlarından hiçbir temsilcinin katılmadığı oturumlarda, hakimler kritik sorular
sormuşlardır. Materyallerin ve davetiyenin, yanıt verilmesi için yeterli imkanı sağlamak üzere bu
makamlara sunulduğu da net biçimde ifade edilmiştir.
Organizatörler tüm katılımcıların, yalnızca seyahat ve konaklama masrafları karşılanmak üzere, bir
karşılık beklemeksizin bu etkinliğe katıldıklarını belirtmektedirler. Gerekli kaynaklar
'crowdfunding' (topluluk fonlaması) yoluyla toplanmış, 200'den fazla bağışçı katkı sağlamıştır. Bu
bağışçıların kimlerden oluştuğu kaydedilmemiştir. Tribünali düzenleyen gönüllülerin çoğunun
kendilerini Hizmet/Gülen Hareketi'nin bir üyesi olarak tanımladıkları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle,
fon kaynaklarının büyük kısmının bu hareketin destekçilerin gelmiş olması son derece olasıdır.
Bununla birlikte, hakimlerin, katiplerin, raportörlerin ve gözlemcilerin tarafsızlığı vurgulanmış ve iyi
biçimde belgelendirilmiştir. Belirtildiği üzere, Tribünal bildirilen ve dinlenen dosyalarda suçluluk ve
masumiyet ile ilgili bir değerlendirmede bulunmamıştır. Tribünal Türkiye'de işkence, zorla kaçırma,
basın özgürlüğünün sınırlanması, cezasızlık ve yargının bağımsızlığı ile adalete erişimdeki sınırlamalara
ilişkin kanıtları soruşturmuştur. Bu soruşturmalar tanıklıklara ve kanıtlara ilişkin sağlam raporlara ve
eleştirel bir incelemeye dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.
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