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Yayınlarımızla küresel sistemin dünya üzerinde
gerçekleştirdiği ve hayatın her alanına yayılan
ihlallerini belgelemeye çalıştık.

In addition, we attempted to document the
violations committed worldwide by global system and that spread to all areas of life.

Yayımlanan ve hazırlıkları devam eden çalışmalarımızla, yeni bir mücadele alanı ve hesap
sorma biçimi geliştirmeye çalışıyoruz.

Thus, we are aiming to develop a new field of
struggle and way of asking for an account via
our published and ongoing works.

Biz geleceğimizi korumak için çalışıyoruz.

We are working to protect our future!

HİM olarak yola çıktığımız günden bu
yana kitap, rapor ve broşür formatında
onlarca yayını kamuoyuna kazandırdık,
Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren ihlallere ilişkin yüzlerce basın açıklaması gerçekleştirdik.

ince the day we started off as UHIM, we
have brought public opinion tens of publications in format of book, report and brochure. We also put through hundreds of press
briefings regarding violations that concern Turkey’s and world’s agenda.

YILLIK RAPORLAR
ANNUAL REPORTS

Çalışmalarımıza başladığımız
2010 yılından bu yana düzenli olarak yayımlanan “Dünya
Hak İhlalleri Raporu” başlıklı
süreli yayınımız, Siyaset, Kültür-Sanat, Eğitim, Ekonomi,
Çevre, Sağlık, Medya ve Toplum başlıkları altında, yıl içerisinde gerçekleşen uluslararası
boyutlu ihlallere ilişkin genel
bir çerçeve sunmaktadır.
Since our work has started
in 2010, our periodic publication titled “World Violation
of Rights’ Report” provides a
general framework regarding
international violations throughout the year under the headings of Politics, Culture-Art,
Education, Economics, Environment, Health, Media and
Society.
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DÜNYA HAK İHLALLERİ RAPORU

WORLD VIOLATION OF RIGHTS’ REPORT

Hak ihlallerinin artması kadar, belki
daha da tehlikeli olan; ihlallerin savaş bölgelerinde yaşananlardan ve
özgürlük alanlarına dair kimi hukuk
dışı uygulamalardan ibaret olarak algılanmasıdır. Bugün hak ihlallerine
dair zihinlerde yerleşen bu algının da,
aslında başlı başına bir ihlal olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu eksik ve yanlış
anlaşılmanın doğal bir sonucu olarak,
insan yaşamını ilgilendiren hemen her
alanda gerçeklesen ve tahrip gücü çok
daha yüksek ihlaller gereğince tartışılmamakta ve bu alanlarla ilgili bir
mücadele biçimi geliştirilmemektedir.
Siyasetten hukuğa, sağlıktan eğitime,
medyadan çevreye, ekonomiden kültür-sanata uzanan bu ihlal dalgasının
nelere mâl olduğunu tesbit edebilmek
için öncelikle söz konusu alanlarda
yaşananlara bu perspektiften bakmak ve olayların arkasındaki nedenleri irdelemek gerekmektedir. Her yıl
düzenli olarak yayımladığımız “Dünya
Hak İhlalleri Raporu”, dünya üzerinde
yaşanan ihlalleri bu gözle ele almayı
amaçlamaktadır.

The thing which is equally dangerous
to, maybe even more dangerous than,
the growth of violation of rights is the
perception that violations are limited
to what is happening in war zones and
some unlawful practices about areas
of freedom. It can easily be said that
this perception imprinted on minds today is actually a violation in itself. As
a natural result of this deficient and
mis-understanding, violations taking
place in almost every areas of human
life and whose destructive power
is much higher cannot be discussed
enough, and thus a form of struggle
cannot be developed in such areas. In
order to identify the costs of such a
violation wave expanding from politics to law, health to education, media
to environment, economy to culture
and art, firstly, it is necessary to look
at the experiences in aforementioned
areas from such a perspective, and
also to examine the reasons behind
these experiences. “World Violation
of Rigths’ Report” that we publish
regularly every year aims at handling
worldwide violations with such a point of view.
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RAPORLAR
REPORTS

Kapsamlı saha çalışmaları, yerinde gözlem faaliyetleri ve detaylı literatür taramalarına dayanan raporlarımız Suriye’den
Arakan’a, Mısır’dan Hindistan’a
kadar çok geniş bir coğrafyayı,
İslamofobiden soykırım tarihine, yoksulluktan mülteciliğe
kadar çok geniş bir konu ağını kapsamaktadır. Soruşturma
dosyalarımız ise, sanatçı, siyasetçi, akademisyen, STK ve
medya temsilcilerinin kanaatleri alınarak hazırlanmaktadır.
Our reports based on far-reaching fieldworks, on-site
observation activities and detailed literature reviews cover a very large geographical
area extending from Syria to
Arakan, Egypt to India, and
a very large subject set from
Islamophobia to history of genocide, poverty to immigration. On the other hand, our investigation files are prepared
via asking opinions of artists,
politicians, academicians, and
representatives of non-governmental organizations (NGOs)
and media.
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AVRUPA’DA YÜKSELEN AYRIMCILIK INCREASING DISCRIMINATION IN
NEFRET, İSLAMOFOBİ ve IRKÇILIK
EUROPE ISLAMOPHOBIA
Bugün Avrupa’da yaşayan göçmenler nasıl muamele görüyorlar? Can ve
mal güvenlikleri sağlanıyor mu? Diğer vatandaşlarla eşit haklara, yeterli
siyasi temsile sahipler mi? Eğitim imkanlarından eşit ölçüde faydalanabiliyorlar mı? Bilgi ve becerileri ölçeğinde istihdam edilebiliyorlar mı? Dini
ve kültürel farklılıklarını yaşamalarına
izin veriliyor mu?... Bu ve benzeri soruların pesine düşerek hazırladığımız
rapor çalışmamız esnasında pek çok
Avrupa ülkesine ziyaretler gerçekleştirdik. Siyasiler, STK’lar, akademisyenler ve göçmenlerle görüştük.
Raporumuzu hazırlarken bu ziyaretlerimiz esnasında elde ettiğimiz bilgi,
belge ve gözlemlerimizden istifade
ettik. Ayrıca daha önce yayımlanmış
uluslararası pek çok rapordan yararlandık.

How do immigrants who live in Europe today are treated there? Is their
safety of life and property provided?
Do they have equal rights as other
citizens, and do they have enough
political representation? Can they
equally benefit from education opportunities? Can they be employed
according to their knowledge and
talents? Are they allowed to practice their religious and cultural differences?... During our report-work
prepared by taking off after these
and similar questions, we have visited many European countries. And,
we met with politicians, NGOs, academicians and immigrants. While
preparing our report, we utilized information, document and our observations that we gathered from these
visits. Moreover, we benefited from
many international reports published
before.
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KÜRESEL KÜLTÜR
ENDÜSTRİSİ SORUŞTURMASI

INVESTIGATION OF GLOBAL
CULTURE INDUSTRY

Sanat, akademi, medya, sivil toplum
ve siyaset dünyasından isimlerin
görüşleriyle oluşturulan soruşturma dosyamızda, “Küresel kültür
endüstrisinin millî kültürler üzerindeki etkileri” irdelenmektedir.

In our investigation folder composed
by the ideas of different people from
the world of art, academy, media,
civil society and politics, “the effect
of global culture industy on national
cultures” is addressed.
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SOSYAL MEDYA
SORUŞTURMASI

INVESTIGATION OF
SOCIAL MEDIA

Sanat, akademi, medya, sivil toplum
ve siyaset dünyasından isimlerin
görüşleriyle oluşturulan soruşturma dosyamızda, sosyal medyayı en
çok kullanan ülkelerden biri olmasına karşın, Türkiye’nin bu mecrada
bir kültür üretimi gerçekleştirememiş olmasının nedenleri irdelenmektedir.

In our investigation folder composed by the ideas of different people from the world of art, academy,
media, civil society and politics, the
reasons of why Turkey could not
make a culture production in this
course despite that it is one of the
countries that uses social media the
most are addressed.
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MANİPÜLASYONLARIN
KISKACINDA İSLAM

ISLAM IN THE GRIP OF
MANIPULATIONS

İslam medeniyetini oluşturan tüm
unsurlar çeşitli manipülasyonlara
maruz kalmaktadır. Bu manipülatif
süreçte, İslam’ın kutsal değerleri,
kavramları, inanç dünyasını şekillendiren semboller, kabuller, uygulamalar, kısacası bir Müslümanın
hayatını şekillendiren maddi-manevi her şeyin hedef alınarak yıpratılmaya çalışıldığı görülmektedir.
Bu yıpratma süreçleri ile birlikte
toplumlar manipülasyona yatkın ve
aldatılmaya hazır hale getirilmektedir.

All aspects of constituting Islamic
civilization are exposed to manipulations. In this manipulative process, it is seen that sacred values
of Islam, its concepts, symbols
shaping its world of faith, acceptances, practices, shortly everything (either material or non-material) shaping the life of a Muslim
are targeted and attempted to
be worn out. With these attrition
processes, societies are made inclined to manipulation and ready for
being deceived.

AVRUPA’NIN SURİYELİ
MÜLTECİLERLE İMTİHANI

EXAMINATION OF EUROPE
WITH SYRIAN REFUGEES

Çalışmamız, Suriyeli mültecilerin
Avrupa’ya göç sürecinde ve sonrasında maruz kaldıkları sorunları
ele almaktadır. Konu ile ilgili olarak başta Avrupa medyası olmak
üzere, ulusal ve uluslararası yayın
organlarında yer alan haberlerden
hareketle mültecilerin karşı karşıya
kaldıkları sorunlar on farklı başlık altında toplanmış ve her bir başlıkta
temsil gücü yüksek haberler tercih
edilerek bir seçki oluşturulmuştur

Our work deals with the problems
that Syrian refugees face with
during their migration process to
Europe and afterwards. Regarding
the subject, the problems that refugees face with are listed under ten
different headings with reference
to the news taken place firstly at
European media, and national and
international media organs. Under
each heading, news that have high
representation power are selected
and an anthology is prepared from
them.
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KAYIP NESİL SORUŞTURMASI
SURİYELİ MÜLTECİLER

INVESTIGATION OF LOST
GENERATION: SYRIAN REFUGEES

İşgal ve iç savaşlar sebebiyle milyonlarca çocuk ve genç, özellikle
Avrupa’da fuhuş ve organ çetelerinin hedefi haline gelme, çocuk
yaşta çalışmaya mecbur bırakılma,
eğitim olanaklarından yararlanamama, yaşadıkları travmalar sebebiyle kendi kültür ve geleneklerinden
uzaklaşma gibi sorunlarla karşı
karşıya kalmakta, her türlü zararlı
alışkanlığa ve şiddet eğilimine de
açık hale gelmektedirler. Soruşturmamızda, siyaset, akademi,
medya, sivil toplum ve kültür-sanat
dünyasından pek çok şahıs ve kurumun görüşlerine müracaat edilmiş,
sorunun sebep ve sonuçları irdelenmiş, çözüm önerileri üzerinde
durulmuştur.

Due to occupation and civil wars,
millions of children and youth face
with problems such as becoming
target for prostitution and organ
gangs in Europe, being obliged to
work at young age, cannot benefit
from education opportunities, becoming distant to their own culture
and traditions because of traumas
that they experienced, and they
also become open for tendency to
violence. In our investigation, we
have referred to the opinions of different people and institutions from
the world of politics, academy,
media, civil society and culture-art.
Moreover, reasons and results of
the problem have analyzed, and
we have elaborated solution proposals.

GEZİ PARKI’NIN AĞAÇLARINI
KİM SULUYOR?

WHO WATERS THE TREES
OF GEZI PARK?

Gezi Parkı’nda hayata geçirilmesi
düşünülen projeye karsı bir protesto olarak başlayan ve ilerleyen günlerde tüm Türkiye’ye yayılan olaylar, iç ve dış saikleri açısından farklı
dinamikleri barındırmaktadır. Konu
ile ilgili olarak heyetimizin gözlem
ve araştırmalarından hareketle hazırlanan rapor süreci farklı yönleriyle ele almaya çalışmaktadır.

Events that started as protest
against a project planned to be
put into practice in Gezi Park, and
that spread all around Turkey in the
following days reserve different
dynamics in terms of internal and
external motives. The report prepared in result of the observation
and researches of our committee
related to the subject attempts to
tackle the process from different
angles.
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KÜRESEL AKTÖRLERİN
KISKACINDA LÜBNAN

LEBANON IN THE GRIP OF
GLOBAL ACTORS

Lübnan, önce Fransız mandası, ardından iç savaş sebebiyle oldukça
sıkıntılı bir süreçten geçmiş, 90’lı
yıllarda başlayan yeniden yapılanma süreci de zaafa uğratılmıştır.
İsrail’in Ortadoğu’da şiddeti körükleyen uygulamaları ve bölgedeki
gelişmeler de Lübnan’ı direkt olarak
etkilemektedir. Bu durumun yansımalarını görmek ve ülkeyi bekleyen sürece dair ipuçları yakalamak
adına bölgeye bir ziyaret gerçekleştirilmiş, Müslüman ve Hristiyan
din adamlarının yanısıra, Hizbullah
temsilcileriyle de temaslarda bulunulmuştur.

Lebanon became first a French
mandate, then it passed through
an adversity due to civil war, and,
reconstruction process that started in 90s also has been debilitated. Violence-inducing practices of
Israel in the Middle East and developments in the region also affect
Lebanon directly. In order to see
the reflections of this situation and
to find a clue regarding the process
waiting for the country, a visit was
made to the region. In that regard,
contacts have been made with
Muslim and Christian reverends,
and representatives of Hezbollah.

SÖMÜRGEDEN SOYKIRIMA
ARAKAN

ARAKAN:
FROM COLONY TO GENOCIDE

Bu rapor, tarihin en büyük soykırımlarından birine maruz kalan Myanmar’daki Arakanlıların içinde bulunduğu durumu yerinde tespit etmek,
yaşadıklarını kayıt altına almak ve
uluslararası hukuk nezdinde gerekli
girişimlerde bulunmak üzere, bölgeye giden heyetimizin, görüşme
notları ve tesbitleri doğrultusunda
hazırlanmıştır.

This report is prepared in accordance with interview notes and
detections of our committee which
visited the region in order to make
on-site monitoring of the situation
that Arakanese (who are exposed
to one of the biggest genocides
of history) from Myanmar are in,
to report their experiences, and to
take necessary steps at international law.
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ANAYASA REFERANDUMU
SÜRECİNDE MISIR

EGYPT IN THE PROCESS OF
CONSTITUTIONAL REFERANDUM

Mısır’da 2013 yılındaki askerî darbe
öncesinde gerçekleşen anayasa referandumu sürecinde bölgede bulunan ve gelişmeleri yerinde takip
eden heyetimizin gözlem, tesbit ve
görüşme notları ışığında hazırlanan
rapor, M. Mursi döneminde yaşanan sürecin genel bir fotoğrafını
ortaya koymaktadır.

This report that is prepared in accordance with observation, designation and interview notes of our
committee which was in the region during the process of constitutional referandum taken place just
before coup d’etat in 2013 in Egypt
and which was following the developments on-site, draws a general
picture of the process experienced
during M. Mursi’s period.

Basım Yılı: 2012 / 32 Sayfa
Ebat: 19.5x25.5 cm. / Türkçe-İngilizce
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SOMALİ’DEKİ AÇLIK KADER Mİ?
SÖMÜRGE Mİ?

FAMINE IN SOMALIA:
FATE OR COLONIZATION

Bu rapor, bugün Somali’nin içinde
bulunduğu durumun nedenlerini
araştırmak üzere başkent Mogadişu ve Kenya sınırları içinde bulunan Dadaab mülteci kampında
incelemelerde bulunan heyetimizin
gözlem, görüşme notları ve tesbitleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Çalışma kapsamında Somali ve
Kenya’daki çeşitli kurumlar, üst
düzey devlet yetkilileri ve STK’larla
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

This report is prepared in accordance with observation, interview
notes and detections of our committee which visited Dadaab refugee camp in Mogadishu and Kenya
in order to investigate the reasons
of the current situation of Somalia
today. In this context, we have
organized meetings with different
institutions from Somalia and Kenya, top government officials and
NGOs.
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BU DEVLETLERİN
YARGILANMASINI İSTİYORUM

I WANT THE PROSECUTION
OF THESE STATES

6-8 Nisan 2012 tarihleri arasında
Taksim Metro Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen etkinlikte, BMGK
Daimi Temsilcisi beş devletin dünya üzerindeki işgal ve soykırımları masaya yatırılmıştır. Etkinlikte
Aytunç Altındal, Prof. Dr. Mustafa
Şentop, Prof. Dr. Abdurrahman
Eren, Yrd. Doç. Dr. Hasan Kösebalaban, Prof. Dr. Doğu Ergil gibi
isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, ayrıca fotoğraf sergisi
ve imza kampanyası gerçekleştirilmiştir. Raporumuzda panelistlerin
konuşma metinleri ve söz konusu
işgal ve katliamlar yer almaktadır.

At the event organized at Taksim
Metro Culture Center between the
dates of 6-8 April 2012, worldwide
occupation and genocides of five
permanent member countries of
the United Nations Security Council were discussed in detail. During
the event where names such as
Aytunç Altundal, Prof. Dr. Mustafa Şentop, Prof. Dr. Abdurrahman
Eren, Assist Prof. Dr. Hasan Kösebalaban, Prof. Dr. Doğru Ergil took
place as speakers, also a photo
exhibition and signature campaign
were achieved. Text of speeches
of the panelists and the aforementioned occupation and genocides
are taken place in the report.

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ
SORUŞTURMASI

AN INVESTIGATION OF
SOCIAL NETWORKING SITES

Sosyal paylaşım siteleri; ahlaki değerlerin yitirilmesine zemin hazırladığı, güvenlik sorunlarına yol açtığı,
bireysel ilişkileri olumsuz etkilediği
gibi iddialarla sorgulanıyor. Biz de
ABD’li biliminsanı Rowland Miller’ın
sosyal paylaşım sitelerinin utanmayı unutturduğunu iddiasından
hareketle, bu mecraların olumlu/
olumsuz yönleri üzerine bir soruşturma gerçekleştirdik ve çeşitli
meslek grubu temsilcilerine, akademisyenlere, STK temsilcilerine,
gazeteci-yazar ve televizyonculara
sorularımızı yönelttik.

Social networking sites are questioned with accusations that
they prepare ground for erosion of
moral values, they cause security
problems, and influence individual
relations negatively. Starting from
the argument of American scientist Rowland Miller that social
networking sites cause to forget
the feeling of being eshamed, we
made an investigation on positive/
negative sides of such channels
and asked questions to representatives of various professional
groups, academicians, NGO representatives, journalist-writes and
broadcasters.
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YOKSULLUĞA SEBEP OLAN ve
KALKINMAYI ENGELLEYEN
İHLALLER

VIOLATIONS THAT CAUSE
POVERTY AND PREVENT
DEVELOPMENT

4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Sivil
Toplum Forumu kapsamında sunulan bu rapor, dünya üzerinde “En
Az Gelişmiş” olarak tanımlanan
50’den fazla ülkenin, içinde bulundukları durumun asıl müsebbiplerini deşifre etmeye ve bu ülkelerde
yoksullukla mücadele ettiği izlenimi
veren Batılı küresel sistemin, aslında mevcut şartların hazırlayıcısı
olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.

In this report prepared in the context of the Civil Society Forum
at Fourth United Nations (UN)
Conference on the Least Developed Countries, it is attempted to
uncover the real responsibles of
the situation that more than 50
countries described as “The Least
Developed” are in, and to show
that Western global system which
gives the impression of struggling
against poverty in these countries
is actually the preparer of the current conditions.

TOPHANE ÖRNEĞİNDE
SANAT ALGISI ve
KENTSEL DÖNÜŞÜM

PERCEPTION OF ART AND
URBAN TRANSFORMATION IN
THE EXAMPLE OF TOPHANE

Bir zamanlar “varoş” nitelemesiyle
yok sayılan ve göç yoluyla şehre
intikal etmiş vatandaşlarımızın yerleşimine terk edilen birçok semt,
son yıllarda adeta yeniden keşfedilmektedir. Yeniden yapılandırılma
sürecine giren semtler, sanat adı
altında yerleşik halkın sosyo-kültürel yapısı görmezden gelinerek,
yeni yerleşimcilerin istediği biçime
sokulmaktadır. Raporumuz taraflı bir yaklaşımla gündeme gelen
“Tophane Olayı”nı eleştirel bir yaklaşımla ele almaktadır.

Many districts that had been ignored as “suburb” once upon a time
and left to the settlement of people who migrated to the city have
been simply re-discovered since
last years. Districts going into reconstruction process are knocked
into shape under the name of art
without taking into account soico-cultural structure of the settled
people. Our report critically deals
with the “Event of Tophane” coming up with a sided approach.
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YENİ SÖMÜRGECİLİĞİN
HAYAT DAMARI
ETNİK MİLLİYETÇİLİK ve
STATÜKO: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ETHNIC NATIONALISM AND
STATUS QUO AS LIFE VESSELS
OF NEW COLONIALISM:
CASE OF TURKEY

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana küresel sistem tarafından sergilenen oyunun sahnelerinden biri olmuştur. Toplumsal yapıyı
bozacak her türlü yol denenmiş,
etnik köken, dünya görüşü, mezhep
farklılıkları körüklenerek ülke kaosa
sürüklenmiştir. Bu süreçlerde küresel güçlerin en büyük destekçileri,
statükocu yönetimler olmuştur.
Raporda, küresel aktörlerin ülkemize müdahaleleri ve statükonun
bu müdahalelerdeki payı üzerinde
durulmuştur.

Since its establishment, Turkish
Republic has been one of the stages for the game played by the global system. In this context, every
possible options have been tried
to ruin social structure, and the
country has dragged into chaos via
fuelling ethnic origin, world view
and denominational differences.
The biggest supporters of global
powers in these processes have
been status quo governments. In
the report, interventions of global
actors on our country and the share of statuq quo in such interventions are elaborated.

KÜRESEL SERMAYE ve
DOMUZ GRİBİ

GLOBAL CAPITAL AND
SWINE INFLUENZA

Salgın hastalık nedir ve şartları nelerdir? Domuz gribi gerçekten bir
salgın hastalık mıdır? WHO tarafından neden salgın hastalık olarak
ilân edilmiştir? Domuz gribi aşısı
başka hastalıklara yol açacak yan
etkilere mi sahiptir? Tüm bu süreçlerde ilaç şirketlerinin rolü nedir?
Çalışmamızda “domuz gribi” örneğinden hareketle ilaç endüstrisinin
salgın hastalık söylemi üzerinden
sürdürdüğü manipülasyonlar ele
alınmıştır.

What is an epidemic and what are
the conditions for it? Is swine flu
really an epidemic? Why was it announced as an epidemic by World
Health Organization (WHO)? Does
swine flu vaccine have side effects
that can cause other sicknesses?
What is the role of medicine industry in all these processes? In
our work, starting from the example of “swine flu,” manipulations run
by medicine industry through the
expression of epidemic are dealt
with.

KİTAPLAR
BOOKS

Basım Yılı: 2013
280 Sayfa
Ebat: 14x23 cm.

Date of Publication: 2013
280 Pages
Size: 14x23 cm.

NELER SÖYLEDİK?

WHAT DID WE SAY?

Çalışmalarımıza başladığımız günden
bugüne kadar, Türkiye ve dünyadaki
olumsuzluklara dikkat çekmek, ihlalleri gündeme taşımak ve sorunların
çözümüne dair öneriler sunmak üzere
çok sayıda basın açıklamasını kamuoyunun dikkatine sunduk. Sivil bir inisiyatifin yaşanan gelişmeler karşısındaki
düşüncelerini yansıtan bu metinlerin,
toplumun sorunlarını çözmekle yükümlü olan siyasî mercîler için bir yol
haritası niteliğinde olduğunu düşünüyoruz. Çalışmada, UHİM’in kuruluşundan bugüne kadar kamuoyuyla paylaştığı yüzden fazla basın açıklaması bu
amaçla bir araya getirilmiştir.

Since we started our works, we
brought many press statements to
the public attention in order to attract notice on problems in Turkey and
world, to bring up violences to the
agenda and to make suggestions for
the solutions of these problems. We
think that these texts reflecting opinions of a civil initiation against experienced developments are providing
a road map or political authorities
responsible for solving the problems
of societies. In this work, more than
hundreds of press statements shared
with public opinion since the establishment of UHIM are put together with
such an aim.

Kitap çalışmalarımızda, dünya
üzerinde yaşanan hak ihlalleri
müstakil başlıklar halinde ele
alınmaktadır. Bu çalışmaların
temel amacı, küresel sistemin
gerçekleştirdiği uluslararası
boyutlu ihlallere ilişkin Türkçe
literatürün oluşmasına katkı
sağlamaktır.

In our books, violence of rights experienced all around
the world are discussed under
separate headings. The main
aim of these works is to make
contribution for the formation
of Turkish literature regarding
international violences committed by the global system.
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YİRMİNCİ YÜZYILDA
SOYKIRIM ve KATLİAMLAR
Dünyada barışın teminatı olduğu iddiasındaki
Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM), “adalet ve
güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği, uluslararasında tüm ülkelere sağlamak”
amacıyla 1945 yılında kurulmuştur. Ancak
dünya, mutlak veto yetkisine sahip Güvenlik
Konseyi Daimi Temsilcisi konumundaki beş
ülke, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya’nın,
bugüne kadar sayısız işgal, katliam ve soykırım
gerçekleştirdiğine şahit olmuştur. Çalışmada,
bu beş devletin BM’nin kuruluşundan bu yana
gerçekleştirdiği işgal, soykırım ve katliamlar
konu alınmaktadır.

Date of Publication: 2012
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GENOCIDES AND MASSACRES
IN THE 20TH CENTURY
The United Nations (UN) claiming to be the
safe guard of peace in the world was estalished in 1945 with aim of “providing justice
and security, economic development and
social euqality to all international countries.”
However, the world has witnessed that five
permanent members of the Security Council
of the UN which have ultimate veto right (the
US, England, France, China and Russia) have
committed many occupation, massacre and
genocide. In this work, occupation, genocide
and massacres of these five countries since
the establishment of the UN are discussed.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE
ÜLKE İHLAL KARNELERİ
COUNTRY REPORTS ON
VIOLATION OF RIGHTS
FROM PAST TO PRESENT

Basım Yılı: 2014
48 Sayfa

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ABD, gerek sömürgecilik döneminde köle taşımacılığı ile kıtaya gelen
milyonlarca Afrikalı, gerekse kıta yerlileri üzerinde soykırım düzeyinde uygulamalar gerçekleştirmiş, 2. Dünya
Savaşı’nın ardından da siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan hegemonik
bir sistem kurmuştur. Soğuk Savaş
döneminde “komünizm tehlikesi”
söylemiyle Sovyetler Birliği ve ona
yakın ülkeleri, 11 Eylül sonrasında ise
“terör tehlikesi” söylemi üzerinden
İslam coğrafyasını hedef almıştır.
Çalışmamız ABD’nin, ekonomiden
hukuğa, siyasetten medyaya, kültür-sanattan sağlığa kadar hayatın
her alanında gerçekleştirdiği ihlalleri
konu almaktadır.

UNITED STATES OF AMERICA
The U.S. has implemented applications at level of genocide both on
millions of Africans who came to the
continent via transportation of slaves during the period of colonization
and also on continental locals. After
the Second World War, the U.S.
has established a global hegemonic
system in terms of politics, economics and culture. During Cold War, it
targeted Soviet Union and countries
close to it via discourse of “danger of
communism.” After September 11,
it targeted this time the geography
of Muslim countries via discourse of
“danger of terrorism.” Our work discusses violences committed by the
U.S. in every aspect of life from economy to law, politics to media and
from culture-art to health.

Hiç şüphesiz hak ihlalleri her
dönemde ve her coğrafyada
yaşanagelmiştir. Ancak “Ülke
İhlal Karneleri” üst başlığını
taşıyan çalışmalarımızın temel amacı; medeniyet, barış
ve özgürlüklerin temsilcisi
olduğu iddiasını taşıyan ve
bugün sınırları dışında etki
gücüne sahip olan devletlerin
söylemlerinin gerçekliğini test
etmek, göz ardı edilen bu alanın tartışmaya açılmasına katkı sağlamaktır.
Undoubtedly, violences of rights have been experienced at
each period in each geography. However, the main aim of
our works having the title of
“Country-based Violence Reports” is to test the expressions of the states claiming to
be respresentatives of civilizations, peace and freedom, and
also having impact power outside their borders. Moreover,
we aim to make contribution
in opening this neglected area
for discussion.
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HOLLANDA

NETHERLANDS

Endonezya’dan Surinam’a kadar
çok geniş bir coğrafyada sömürgecilik faaliyetleri yürüten Hollanda,
günümüzde bir göçmen ülkesi hüviyetindedir. Bugün ülkede yaşayan
Müslümanlar, hayatın her alanında
çetin sorunlarla mücadele etmektedir. Son yıllarda ibadethanelere
saldırılar ve İslamofobik şiddet
artmakta, İslam karşıtlığı siyasette
merkezî bir konum kazanmaktadır.
Çalışmamız, 16. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan süreçte Hollanda devletinin gerçekleştirdiği
ihlalleri konu almaktadır.

The Netherlands that had colonization practices reaching a vast geography from Indonesia to Surinam
is a country of immigrants today.
Muslims who live in the country
today are struggling with various
problems in every area of life. In
recent years, attacks againts sanctuaries and Islamophobic violence
have been increased, and being
againts Islam becomes a central
position in politics. Our work is
about violences practiced by the
Netherlands since the end of the
16th century till today.

ALMANYA

GERMANY

Çalışmamız, İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte gerçekleşen
Nazi uygulamalarından işçi alımları sonrasında uygulamaya konan
entegrasyon politikalarına, Alman
derin devleti bağlantılı Neonazi örgütlerinden Alman vakıflarının farklı
ülkelerdeki şaibeli faaliyetlerine ve
ülkede yaşayan Müslümanların hayatın her alanında yaşadığı ayrımcı
uygulamalara kadar pek çok konuyu ele almaktadır.

Our work discusses many issues
ranging from Nazi practices during
the process leading to the Second
World War to integration policies
put into practice after the recruitment of workers, from Neo-nazi
organisations having connections
with German state within to suspicous activites of German foundations in different countries and discriminatory practices experienced
by Muslims in Germany in every
aspect of life.
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RUSYA

RUSSIA

18. yüzyıldan itibaren Müslüman
coğrafyayı hedef alan Rusya, işgal,
soykırım ve sürgün politikalarıyla
Kırım’dan Orta Asya’ya kadar çok
geniş bir sahada milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine sebep
olmuştur. Çarlık Rusya döneminde
başlayan bu süreç komünist rejim
boyunca da devam etmiş, yakın
dönemde de başta Çeçenistan işgali olmak üzere benzer uygulamalara şahit olunmuştur. Çalışmamız,
Çarlık döneminden günümüze Rusya’nın gerçekleştirdiği ihlalleri konu
almaktadır.

Russia targeting Muslim geography since the 18th century, has caused the loss of lives of millions of
people in a vast area ranging from
Crimea to the Central East via its
occupation, genocide and exile
policies. This process that started
in Tsarist Russia had continued through communist regime, and we
have witnessed similar practices in
recent period especially in Chechnya. Our work deals with violences
practiced by Russia since Tsarist
period till today.

İSRAİL

ISRAEL

İsrail, başta Filistin işgali olmak üzere, işlediği insanlık suçlarına dünyanın gözü önünde devam etmektedir. Küresel aktörler ve uluslararası
kuruluşlar yaşananları görmezden
gelmekte, büyük çoğunluğu Yahudi sermayedarların elinde olan
uluslararası medya ise yaşananları
manipüle etmektedir. Raporumuz,
henüz bir asrı bulmayan kısacık
tarihine, insanlık tarihinin en büyük
soykırım hareketlerinden birini sığdıran İsrail’in gerçekleştirdiği ihlalleri konu almaktadır.

Israel continues its crimes against
humanity –especially via its occupation in Palestine- in front of the
whole world. Global actors and
international institutions ignore
the experiences while international
media, the majority of which is in
the hands of Jewish capitalists,
manipulates the experiences. Our
report is about the violences of
Israel which fit one of the biggest
genocide movements of human
history in its short history that is
not even a hundred years old yet.
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BROŞÜRLER
BROCHURES

Broşürlerimiz, genel olarak,
hazırlamış olduğumuz kapsamlı rapor çalışmalarımızın
bir özeti mahiyetinde olup,
konuyla ilgili kısa bilgilendirici metinlerden ve görsellerden oluşmaktadır. Bu
kapsamda hazırlanan broşürlerimizin dışında kalanlarsa, kurumsal yapımız ve
çalışmalarımıza ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
Our brochures are in general
intended to be summaries of
our detailed reports, and composed of short informative
texts related to the subject,
and images. The ones that are
exceptions to the brochures
prepared in this context aim
to give detailed information
about our institutional structure and works.
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BİZ KİMİZ?

WHO WE ARE?

Batılı devletlerin ihlal karnelerini çıkarıyoruz!
Uluslararası kuruluşların yapılarını ve
uygulamalarını sorguluyoruz!
Küresel sistemi oluşturan devlet,
kurum ve şirketlerin ihlallerini raporluyoruz!
Küresel işgal ve siyasî müdahaleleri
gözlemliyoruz!
Uluslararası kültür-sanat kurumlarının
manipülasyonlarını deşifre ediyoruz!
Afrika’nın neden ve nasıl yoksullaştırıldığını tartışmaya açıyoruz!
İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadele
ediyoruz!
Hak arama bilinci için eğitimler veriyoruz!
Hak ihlalleriyle mücadele edenlere
katkı sunuyoruz!
Yayınlarımızla ihlalleri belgeliyoruz!

We are publishing violence reports
of Western countries!
We are questioning the structures
and practices of international institutions!
We are reporting the violences of
states composing global system and
companies!
We are observing global occupations and political interventions!
We are revealing manipulations of
international culture-art institutions!
We are bringing forth why and how
Africa has been empoverished!
We are struggling with Islamophobia and discrimination!
We are giving educations for the
awareness of searching rights!
We are making contributons to the
ones who sttruggle with violators of
rights!
We are documenting violences!
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SOYKIRIMLARI UNUTMA!

DO NOT FORGET GENOCIDES!

Dünyada adalet, barış ve huzurun
temsilcisi olduğu iddiasındaki devletler, kendi çıkarları için ve “özgürleştirme” bahanesiyle milyonlarca
masum sivilin yaşamını yitirmesine
yol açan işgal ve soykırımlar gerçekleştiriyorlar. Tarihin acı sayfaları
arasında yapılacak bir gezinti, soykırım suçunu işleyenlerin kim olduğunu bize hatırlatmaya yetecektir.

The states claiming that they are
the representatives of justice, peace and serenity in the world are
practicing occupations and genocides causing the loss of lives of
millions of innocent people for their
own benefits but on the ground of
“liberation.” A stroll between the
grief pages of history would be
enough for reminding us who the
ones are that commit genocide
crime.

AVRUPA’DA
YÜKSELEN AYRIMCILIK:
NEFRET-İSLAMOFOBİ-IRKÇILIK

INCREASING DISCRIMINATION
IN EUROPE:
HATRED-ISLAMOPHOBIA-RACISM

Avrupa’da yaşayan başta Müslümanlar olmak üzere farklı etnik ve
dini kimliğe sahip unsurlar, hayatın
her alanında yoğun bir ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Camiler ve
Müslümanların yaşadığı binalar
kundaklanmakta, kadınlar sözlü
ve fiziksel tacize maruz kalmakta,
ölümle sonuçlanan saldırılar gerçekleşmektedir. Avrupa, bu acı
gerçekle yüzleşmez ve gerekli önlemleri almazsa, “bir arada yaşama
kültürü”nün temsilcisi olduğu yönündeki iddiası inandırıcılığını kaybedecektir.

The ones who have different ethnic
and religious identity, especially
Muslims, are exposed to an intense
discrimination in every area of their
lives. Mosques and the buildings
in which Muslims live are instigated, women are exposed to verbal
and physical abuses, and attacks
ending with death are carried out.
If Europe does not face with this
‘awful truth’ and take necessary
precautions, the claim that it is the
representative of “living together”
would loose its plausibility.
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GELECEĞİMİZİ KORUMAK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ

WORKING TO PROTECT
OUR FUTURE

İşgal, iç savaş, yoksulluk ve salgın
hastalıklarla felakete sürüklenen
ülkelerde sürdürülen “insani yardım” kampanyaları, bir “yara sarma” vazifesi görse de, insanları ve
coğrafyaları “yardıma muhtaç” hale
getiren sebepleri ortadan kaldırmaya yetmiyor. İşgal ve katliamlara
maruz kalan coğrafyaları yeniden
ayağa kaldırmak insani bir erdemdir; ancak bu coğrafyaları kaosa sürükleyen uluslararası yapılara karşı
mücadele etmek öncelikli görevimizdir.

Even though “humanitarian aid”
campaings followed in the countries riding for a fall due to occupation, civil war, poverty and epidemics officiate “a wound bandage,”
they are not enough to eliminate
the reasons causing these people
and geographies to become “aidless.” To recrate the geographies
that are exposed to occupation
and massacres is a human virtue;
however, it is our primary duty to
struggle against international structures dragging them into chaos.

KÖTÜLER
DÜNYADA NE YAPAR?

WHAT DO THE WICKED ONES
DO IN THIS WORLD?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler… Daima kendi çıkarlarını
düşünenler… Gözlerini güç, para
ve iktidar hırsı bürümüş olanlar…
İstediklerini elde edebilmek için
diğer insanları tehlikeye atmaktan
sakınmayanlar… Siz onların yalnızca masallarda olduğunu mu sanıyorsunuz?

What do the wicked ones do in this
world? Wicked ones… The ones
who always think their own benefits… The ones who are greedy
for power and money… The ones
who do not abstain from putting
other people into danger in order
to get what they want… Do you
think that they only exist in fairy
tales?
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MANİPÜLASYONLARIN
KISKACINDA İNSANLIK

THE HUMANITY IN THE GRIP OF
MANIPULATIONS

Dünyada adalet, barış ve huzurun
temsilcisi olduğu iddiasındaki devletler, kendi çıkarları için ve “özgürleştirme” bahanesiyle milyonlarca
masum sivilin yaşamını yitirmesine
yol açan işgal ve soykırımlar gerçekleştiriyorlar. Tarihin acı sayfaları
arasında yapılacak bir gezinti, soykırım suçunu işleyenlerin kim olduğunu bize hatırlatmaya yetecektir.

The states claiming to be the representatives of justice, peace and
serenity in the world are practicing
occupation and genocides causing
the loss of lives of millions of innocent civilians in order for their benefits and on the ground for “liberation.” A stroll between the grief
pages of history would be enough
to remind us who the ones are that
commit genocide crime.
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KÜRESEL SİYASET ve
KÜLTÜR

GLOBAL POLITICS AND
CULTURE

Başta Hollywood film endüstrisi,
Oscar ve Nobel ödülleri olmak üzere, küresel sistemin güdümündeki
kültür-sanat organları, küresel sistemin dünya üzerindeki politikalarını meşrulaştırma misyonu ile hareket etmektedir.

Culture-art organs, and especially Hollywood film industry, Oscar
and Nobel prizes that are under
the guidance of global system act
according to mission of legitimizing
the policies of global system over
the world.
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