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Tehlikedeki	Avukatlar	Günü	

2009'dan	bu	yana,	Tehlikedeki	Avukatlar	Günü	24	Ocak	tarihinde	dünya	çapında	birçok	şehir,	
ülke	ve	kıtada	örgütlenmektedir.	Tehlikedeki	Avukatlar	Günü’nün	her	yıl	24	Ocak	 tarihinde	
örgütlenmesi	kararlaştırılmıştır.	Zira	1977	yılında	bu	 tarihte	Calle	Atocha	55	adresinde	dört	
avukat	ve	bir	çalışma	arkadaşları	katledilmiştir.	Bu	olay	Atocha	katliamı	olarak	bilinmektedir.		

Bu	 uluslararası	 günün	 amacı	 belirli	 bir	 ülkedeki	 avukatların	 mesleklerini	 ifa	 ederken	 karşı	
karşıya	 oldukları	 risklere	 ilişkin	 farkındalığı	 güçlendirmek	 adına,	 hükümet	 yetkililerinin,	
uluslararası	 kuruluşların,	 sivil	 toplumun,	 medyanın	 ve	 genel	 anlamda	 kamuoyunun	 bu	
avukatların	durumlarına	yönelik	dikkatlerini	çekmektir.	 	Geride	bıraktığımız	yıllarda	bu	gün,	
Azerbaycan	 (2021),	 Pakistan	 (2020),	 Türkiye	 (2019	 ve	 2012),	 Mısır	 (2018),	 Çin	 (2017),	
Honduras	(2016),	Filipinler	(2015),	Bask	Ülkesi	/	İspanya	(2013)	ve	İran’a	(2010)	adanmıştır.			

2014	yılının	akabinde	bu	yıl	ikinci	kez,	Tehlikedeki	Avukatlar	Günü,	insan	hakları	avukatlarına	
yönelik	zulmün	devam	ettiği	ve	onların	mesleklerini	özgürce,	bağımsız	ve	güvenli	bir	şekilde	
icra	etmelerinin	engellendiği	Kolombiya'ya	odaklanıyor1.			

	 	

																																																													
1	Kolombiya,	2014	yılında	da	odak	ülkeydi.	Bakınız:	https://www.uianet.org/en/actions/january-24-international-day-
endangered-lawyers-call-all-lawyers-support-their-colombian'a	bakın;	https://lawyersforlawyers.org/en/colombia-day-of-
the-endangered-lawyer/		
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1. ULUSAL	BİR	SİLAHLI	ÇATIŞMA	BAĞLAMINDA	AVUKATLARA	UYGULANAN	
ZULÜM		

Kolombiya,	 gelir	 eşitsizliği	 bağlamında	 İktisadi	 İşbirliği	 ve	 Gelişme	 Teşkilatı	 (OECD)	 ülkeleri	
arasında	ilk	sırada	ve	Latin	Amerika	kıtasındaki	ülkeler	arasında	ikinci	sırada	yer	almaktadır2.			

Bölgeler	 arasındaki	 eşitsizlikler,	 ülkede	 istikrarsızlığı	 kristalize	 eden	 sosyal,	 ekonomik	 ve	
kurumsal	bir	krize	yol	açmaktadır.	1964'te	silahlı	çatışmanın	başlangıcından	günümüze	kadar	
uzun	yıllar	çalkantılar	yaşanmıştır.		

On	 yıllardır	 süren	 şiddetli	 ve	 karmaşık	 bir	 yapısı	 olan	 silahlı	 çatışmalar3,	 özellikle	 kırsal	
alanlarda	ve	yerli	topluluklarda	sayısız	cinayet,	yerinden	etme,	zorla	kaybetme,	cinsel	suçlar	
ve	toplumsal	cinsiyete	dayalı	şiddet	dahil	olmak	üzere	yaygın	ve	ağır	insan	hakları	ihlallerine	
neden	oldu.	Örneğin	Şubat	2021'de	JEP	(Jurisdicción	Especial	para	la	Paz	veya	Barış	için	Özel	
Yargı	Yetkisi),	2002	ve	2008	yılları	arasında	en	az	6.402	sivilin	Kolombiya	ordusu	tarafından	
yargısız	infaz	edildiğini	ve	yanlışlıkla	savaş	zayiatı	olarak	tanımlandığını	belirtti	(yani,	“	yanlış	
pozitif”	vakalar)4.	

2016	yılında	imzalanan	Barış	Anlaşması5	hükümet	güçlerini	FARC	(Kolombiya	Devrimci	Silahlı	
Kuvvetleri)	 ile	karşı	karşıya	getiren	uzun	süreli	 iç	silahlı	çatışmayı	sona	erdirdi.	 	Ancak	barış	
süreci	 hala	 devam	 eden	 bir	 çalışmaya	 işaret	 ediyor.	 	 ELN	 gerillalarıyla	müzakereler	 askıya	
alındı	 ve	paramiliter	 güçler	 ve	uyuşturucu	 kaçakçılığı	 grupları	 güçlenmeye	devam	etmekte.	
Çatışmaya	 bağlı	 şiddet	 bu	 nedenle	 Kolombiya'da	 yeni	 biçimler	 aldı	 ve	 ülkenin	 çeşitli	
bölgelerinde,	 özellikle	 tarihsel	 olarak	 sınırlı	 devlet	 varlığı,	 yasadışı	 ekonomiler	 ve	 yüksek	
yoksulluk	seviyeleri6	ile	karakterize	edilen	alanlarda	ciddi	ihlaller	devam	ediyor7.		

Kolombiya,	Latin	Amerika'da	en	fazla	insan	hakları	savunucusu	öldürülen	ülke	olmaya	devam	
ediyor8	 ve	 yalnızca	 2020'de	 65	 kişi	 öldürülerek	 toprak	 ve	 çevre	 savunucularına	 yönelik	 en	
yüksek	 saldırı	 rekoruna	 sahip9.	 Kolombiya'da	 barış	 imzacılarına	 ve	 insan	 hakları	

																																																													
2	World	Bank	Group.	Hacia	la	construcción	de	una	sociedad	equitativa	en	Colombia	2021.	[Kolombiya'da	eşitlikçi	bir	toplumun	inşasına	doğru	2021],	şu	adresten	erişilebilir:	

https://documents1.worldbank.org/curated/en/602591635220506529/pdf/Main-Report.pdf			
3	Yaffe,	Lilian	(1	Temmuz	2011).	"Conflicto	armado	en	Colombia:	análisis	de	las	causas	económicas,	sociales	e	institucionales	de	la	oposición	şiddete"	[Kolombiya'da	silahlı	

çatışma:	şiddetli	muhalefetin	ekonomik,	sosyal	ve	kurumsal	nedenlerini	analiz	etmek]	(PDF),	https://www.	.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/article/view/1133/1496		
4Bakınız:	https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-p%C3%BAblica-la-estrategia-de-priorizaci%C3%B3n-
dentro-del-Caso-	03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx	;	https://news.un.org/en/story/2021/02/1085252	
5	“Acuerdo	Final	para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	Estable	y	Duradera”	[Çatışmanın	
Sonlandırılması	ve	İstikrarlı	ve	Kalıcı	Bir	Barışın	İnşası	için	Nihai	Anlaşma]	(24	Kasım	2016),		
https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx	
6	S/2021/603,	Birleşmiş	Milletler	Kolombiya	Doğrulama	Misyonu,	Genel	Sekreterin	Güvenlik	Konseyi'ne	sunduğu	Rapor	(25	
Haziran	2021),	https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/s-2021	-603.php																										
7		https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/colombia	
8	Bkz.	Birleşmiş	Milletler	İnsan	Hakları	Yüksek	Komiserliği	(OHCHR)	Kolombiya,	
https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/micrositios/homicidios-de-defensoras-y-defensores;	BM	İnsan	
Hakları	Konseyi,	İnsan	hakları	savunucularının	durumuna	ilişkin	Özel	Raportörün	Raporu,	“Kolombiya	Ziyareti”,	UN	Doc.	
A/HRC/43/51/Add.1,	26	Aralık	2019,	https://undocs.org/en/A/HRC/43/51/Add.1		
9	“Son	savunma	hattı:	İklim	krizine	ve	arazi	ve	çevre	savunucularına	yönelik	saldırılara	neden	olan	endüstriler”	(Global	
Witness,	Eylül	2021),	https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/	adresinde	
bulunabilir.		
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savunucularına	yönelik	şiddet,	Barış	Anlaşması'nın	 imzalanmasından	bu	yana	önemli	ölçüde	
arttı	10.	Ayrıca,	yeniden	topluma	kazandırılanlara	ve	toplum	liderlerine	yönelik	cinayetler	de	
devam	ediyor.	Bazı	ilerlemelere	rağmen,	hala	yüksek	düzeyde	bir	cezasızlık	söz	konusu.	

Nisan	 2021'de,	 alt	 ve	 orta	 sınıfları	 dezavantajlı	 hale	 getiren	 vergi	 reformu	 önerisi	 de	 dahil	
olmak	üzere	hükümet	tarafından	alınan	bir	dizi	önlem,	uygulamada	olan	kapanmaya	rağmen	
ülke	genelinde	protestoları	yeniden	ateşledi.	Ulusal	Grev	olarak	bilinen	bir	toplumsal	hareket	
kapsamında,	 vatandaşlar	 iki	 aydan	 fazla	 bir	 süre	 boyunca	 her	 gün	 gerçekleşen	 protesto	
gösterilerine	 kitlesel	 olarak	 katıldılar11.	 Bu	 gösteriler	 devlet	 güçleri	 tarafından	 şiddetle	
bastırıldı	12.		

Devlet	güvenlik	güçleri	ve	organlarının	eylemleri	ulusal	ve	uluslararası	sivil	 toplum	örgütleri	
tarafından	görev	 suistimali	 ve	 keyfi	 gözaltı,	 yetki	 aşımı,	 eylemcilere	 ve	eylemcilerin	barışçıl	
gösteri	 hakkını	 destekleyen	 avukatlar	 da	 dahil	 olmak	 üzere	 insan	 hakları	 savunucularına	
orantısız	güç	kullanmak	iddiaları	kapsamında		sayısız	şikayete	konu	edildi13.		Haziran	2021'de	
Amerikalılar	 Arası	 İnsan	 Hakları	 Komisyonu	 (IACHR),	 Kolombiya'ya	 gerçekleştirdiği	 son	
ziyaretin	 akabinde	 yayınlanan	 "Gözlemler	 ve	 tavsiyeler"	 başlıklı	 metinde	 kamu	 gücünün	
orantısız	kullanımını	kınadı14.	Ulusal	polisin	Eylül	2020'de	 iki	gün	süren	polis	şiddetine	karşı	
düzenlenen	protestoları	ele	alış	biçimine	yönelik	eleştiriler	de	daha	yumuşak	olmadı	15.	

Savunmanlık,	işte	bu	olumsuz	ve	şiddet	içeren	bağlamda	icra	edilmektedir.		 	

																																																													
10	Ülke	Dosyası/Kolombiya:	Bir	zulüm	mekanizması	olarak	adaletin	kullanılması	(International	Observatory	for	Lawyers	in	Danger/Observatorio	Internacional	de	Abogacía	en	

Riesgo,	July	2021),	Şu	adreten	erişilebilir:https://protect-lawyers.org/en/item/country-file-colombia-the-use-of-justice-as-a-persecution-
mechanism/	
11	Genel	olarak	bakın,	örneğin,	Kolombiyalılar	Neden	Protesto	Ediyor?	(New	York	Times,	18	Mayıs	2021/6	Haziran	2021	
tarihinde	güncellendi),	https://www.nytimes.com/2021/05/18/world/americas/colombia-protests-what-to-know.html;	
ayrıca	bkz.	Protestocular	Pandemiden	Mahvolmuş	Ekonomide	Vergileri	Artırma	Planına	Karşı	Kolombiya'da	Yürüyor	(Ulusal	
Halk	Radyosu,	30	Nisan	2021),	erişim	için	https://www.npr.org/2021/04/30/992142575/protesters-march-in-colombia-
against-plan-to-raise-taxes-in-pandemic-wracked-eco	;	Yolsuzluk	ve	ekonomik	sıkıntılar	Kolombiya'da	ölümcül	protestolara	
yol	açtı	(Associated	Press,	7	Mayıs	2021),	şu	adresten	edinilebilir:		
https://apnews.com/article/colombia-shootings-coronavirus-pandemic-business-tax-reform-
6ed35865fbe5487fe8cc36ddffba6a3c;	Kolombiya'da	Neden	Protestolar	Yapılıyor?	(Global	Citizen,	10	Mayıs	2021),	
https://www.globalcitizen.org/en/content/colombia-protests-inequality-explainer/;	Kolombiya'nın	protestoları,	barış	
anlaşması	sonrası	gerçekliğinin	bir	ürünüdür	(Vox,	12	Haziran	2021),	https://www.vox.com/22518904/colombia-protests-
cali-duque-police-brutality;	Kolombiya	Protestoları	2	Aylık	Sosyal	Krizi	İşaret	ediyor	(Voice	of	America	News,	29	Haziran	
2021),	erişim	için:		https://www.voanews.com/a/americas_colombia-protests-mark-2-months-social-crisis/6207599.html;	
Colombia:	Ulusal	Grevin	Başlangıcından	Dört	Ay	Sonra	(CIVICUS	Monitor,	1	Ekim	2021),	
https://monitor.civicus.org/updates/2021/10/01/colombia-four-months-beginning-national-strike/	adresinde	bulunabilir.	
12	“28	Nisan'dan	16	Haziran'a	(2021),	Birleşmiş	Milletler	İnsan	Hakları	Yüksek	Komiserliği	(OHCHR)	protestolar	kapsamında,	
54	sivil	ve	iki	polis	memuru	olmak	üzere	56	kişinin	öldüğü	ve;	yüzlerce	kişi	ise	yaralandığı”	iddialarını	kayıt	altına	aldı.			Bkz.	
S/2021/603,	Kolombiya'daki	Birleşmiş	Milletler	Doğrulama	Misyonu,	Genel	Sekreterin	Güvenlik	Konseyi'ne	sunduğu	Rapor,	
para.	4	(25	Haziran	2021),	erişim	için:	https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/s-2021-603.php		
13	Defend	Freedom	kampanyasından	alınan	verilere	göre:	Ulusal	Grev	sırasında	326	insan	hakları	savunucusu	saldırıya	uğradı	
ve	basına	en	az	260	saldırı	vakası	bildirildi.	Bakınız:	https://www.facebook.com/DefenderLaLibertad/	
14	"IACHR,	ülkenin	çeşitli	bölgelerinde	ve	tekrarlanan	şekilde,	devletin	[protestolar	karşısındaki]	tepkisinin,	çoğu	durumda,	
öldürücü	güç	kullanımı	da	dahil	olmak	üzere,	aşırı	ve	orantısız	güç	kullanımıyla	karakterize	edildiğini	doğrulayabimektedir."	
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf	
15	BM	destekli	müfettişler,	“2020	protestolarında	11	kişinin	katledilmesinden”	Kolombiya	polisinin	sorumlu	olduğu	
sonucuna	varmıştır”	(Washington	Post,	13	Aralık	2021),	Erişim	için:		
https://www.washingtonpost.com/world/2021/12/13/colombia-police-massacre-2020/	
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2. KOLOMBİYALI	AVUKATLARIN	KARŞI	KARŞIYA	OLDUĞU	RİSKLER		

Tarihsel	 olarak	 Kolombiya,	 avukatların	 cinayete	 maruz	 kalma	 oranının	 en	 yüksek	 olduğu	
ülkelerden	birine	işaret	etmektedir	16.		Barış	Anlaşmasına	rağmen,	yolsuzluk,	yasadışı	izleme	
ve	 takip,	 tehditler,	 yargısal	 taciz	 ve	 avukat	 cinayetleri	 yaygınlığını	 sürdürmektedir	 17.	 	 Bu	
zulüm	uygulamaları,	son	zamanlarda	insan	hakları	savunucuları	için	daha	da	artmıştır	18.	

Kolombiya	 Hakimlerle	 Dayanışma	 Fonu'nun	 (FASOL)	 2014	 yıllında	 Hakikati	 Aydınlatma	
Komisyonu'na19	 sunduğu	 rapora	 göre,	 son	 10	 yılda	 700'den	 fazla	 avukat	 öldürüldü	 ve	
4.400'den	 fazla	 avukat	 çeşitli	 saldırılara	 maruz	 kaldı.	 Bu	 verilerin	 her	 durumda	 gerçek	
verilerin	altında	kaldığı	gözetilmelidir20.	Aynı	şekilde	FASOL’un	veri	tabanında	1989	ila	2019	
yılları	 arasında	 1340	 yargı	 çalışanının	 şiddet	mağduru	 olduğu	 ve	Ocak	 2019	 ila	Nisan	 2021	
dönemleri	 arasında	 altı	 yargı	 çalışanının	 cinayete	 kurban	 gittiği,	 yirmi	 altı	 görevlinin	 tehdit	
edildiği,	on	 iki	 çalışanın	 saldırıya	uğradığı,	üç	 çalışanın	haksız	 kovuşturmaya	 tabi	 tutulduğu,	
altı	 çalışanın	 yerinden	 edildiği,	 bir	 kişinin	 sürgün	 olduğu	 ve	 bir	 kişinin	 ise	 cinsel	 saldırıya	
maruz	kaldığı	kayıt	altına	alınmıştır.21	

																																																													
16Genel	Bilgi	İçin	bakınız:	Tehlikedeki	Avukatlar	Günü	2014	Temel	Metin	–	Kolombiya'da	Avukatlar	(2013),	erişim	için:		
https://lawyersforlawyers.org/wp-content/uploads/Basic-text-situation-Colombian-Lawyers.pdf;	Kolombiya,	avukatlar	için	
dünyanın	en	tehlikeli	ülkesi	(Commercial	Dispute	Magazine,	2011),	erişim	için:	https://iclg.com/cdr/people-and-
firms/colombia-the-most-dangerous-country-in-the-world-for-lawyers;ayrıca	bkn.	Gill	Boehringer,	“Avukatlara	yönelik	
saldırılar”	(41(4)	Alt.	L.	J.	290,	2016)	(ilgili	metin	Kolombiya’nın	“uzunca	bir	süredir	Suriye	ve	Irak	ile	birlikte	avukatlar	için	en	
tehlikeli	ülkelerden	biri	olduğunu	tanımlamaktadır).	Erişim	için:	https://www.altlj.org/news-and-
views/downunderallover/duao-vol-41-4/1104-attacks-on-lawyers;	“Bazı	ülkelerde	avukatlar	sadece	mesleklerini	ifa	ettikleri	
için	kayboluyorlar”	(The	Guardian,	3	Haziran	2014)	erişim	için:	https://www.theguardian.com/law/2014/jan/03/alliance-of-
lawyers-at-risk				
17Yolsuzluk	ile	ilgili	olarak	genel	bilgi	için	bkz.	Yolsuzluk,	ekonomik	sıkıntılar	Kolombiya’da	ölümcül	protestolara	yol	açtı	
(Associated	Press,	7	Mayıs	2021),	erişim	için	https://apnews.com/article/colombia-shootings-coronavirus-pandemic-
business-tax-reform-6ed35865fbe5487fe8cc36ddffba6a3c;	Ulusun	Durumu:		Yolsuzluk	(The	Bogotá	Post,	29	Ocak	2020),	
erişim	için	https://thebogotapost.com/state-of-the-nation-corruption/43258/;	Yolsuzluk	Algıları	İndeksi	(CPI)	2020	:	
Kolombiya	(Kolombiya	180	ülke	arasında	92.	sırada	yer	almak)	(Transparency	International,	28	Ocak	2021),	erişim	için		
https://www.transparency.org/en/cpi/2020Algıya	Göre	Yolsuzluğun	En	TYüksek	Olduğu	10	Ülke	(U.S.	News	&	World	Report,	
13	Nisan	2021)	(Kolombiya	İran’dan	hemen	sonra	ikinci	sırada	yer	almaktadır).	Erişim	için:			
https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/10-most-corrupt-countries-ranked-by-perception;		Kolombiya	
Başsavcılığı	Yolsuzluk	ile	Sarsılıyor	(openDemocracy,	15	Aralık	2020).	Erişim	için:	
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/la-fiscal%C3%ADa-general-de-la-nación-en-colombia-devorada-
por-corrupción-en/	“Cübbeli	Kartel”	Kolombiya	Mahkemelerinde	Üst	Düzey	Yolsuzluk	Açığa	Çıkıyor,	(InSight	Crime,	15	Mart	
2021),	erişim	için:	https://insightcrime.org/news/cartel-toga-reveals-high-level-corruption-colombia/	
18	Franklin	Castañeda	–	Siyasi	Mahkumlarla	Dayanışma	Vakfı	Komitesi	Başkanı	ve	Güvenlik	Güvencesi	Ulusal	Komisyonu	
üyesi,	OIAD	ve	OMCT	tarafından	düzenlenen	bir	webinar	alıntısı	için:	
https://www.youtube.com/watch?v=RG0z4Tx62GM&ab_channel=InternationalObservatoryofLawyersinDanger	
19	Hakikati	Aydınlatma	Komisyonu,	silahlı	çatışma	mağdurlarının	haklarını	tanımak	ve	tazmin	etmek	amacıyla	çatışma	
süresince	işlenen	suçların	tespitini	amaçlayan	ve	Barış	Anlaşması	kapsamında	kurulmuş	Kolombiya	devletine	bağlı	bir	tüzel	
kişiliktir.			
20	Reinaldo	Villalba	–	Jose	Alvear	Restrepo	Avukatlar	Kolektifi	Başkanı	ve	Uluslararası	İnsan	Hakları	Federasyonu	Başkan	
Yardımcısı’nın,	OIAD	ve	OMCT	tarafından	düzenlenen	webinardaki	konuşması	için:		
https://www.youtube.com/watch?v=RG0z4Tx62GM&ab_channel=InternationalObservatoryofLawyersinDanger		
21	Hernández,	C.	E.	U.	(Ed.).	(2021).	La	independencia	judicial	en	Colombia,	en	riesgo	por	un	régimen	autoritario	
[Kolombiya'da	Yargı	Bağımsızlığı	Otoriter	Bir	Rejim	Nedeniyle	Riski	Altında],	sayfa	23-26	(Bogota,	DC),	şu	adresten	
ulaşılabilir:	https://coeuropa.org.co/la-independencia-judicial-en-colombia-en-riesgo-por-un-regimen-autoritario/	
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Benzer	şekilde,	Kalkınma	ve	Barış	Araştırmaları	Enstitüsü	(INDEPAZ),	2020'de	310	toplumsal	
lider	ve	insan	hakları	savunucusu	cinayeti	ile	Barış	Anlaşması'nın	imzalandığı	tarihten	5	Ekim	
2021'e	kadar	1.251	cinayet	işlendiğini	bildirdi.			

2019-2020	yılları	 arasında	devlet	 istihbarat	 teşkilatı	organları	 tarafından,	hükümet	 rejimine	
muhalif	olan	kişi	ve	gruplara	hukuki	yardım	sağlayan	çok	sayıda	kişi	ve	insan	hakları	örgütüne	
karşı	teknik	takip	operasyonu	yürüttü	22.		

Bütün	 bunlara	 ek	 olarak,	 insan	 hakları	 avukatları	 faaliyetlerini	 sürdürmelerinin	 önüne	
geçilmesi	 amacıyla	 sıklıkla	 yargısal	 tacize	 maruz	 bırakıldılar.	 Bu	 uygulama,	 tipik	 olarak	
avukatları	 ceza	 kovuşturması	 ile	 tehdit	 etmek	 veya	 onları	 müvekkillerinin	 yargılandığı	
davalarla	 özdeşleştirmek	 şeklinde	 fişleme	 faaliyetlerini	 içermektedir	 23..	 	 Kutuplaşma	 ve	
iktidar	 odaklarının	 bariz	 müdahalesi,	 birçok	 avukatın	 bu	 ve	 başka	 tür	 saldırılara	 maruz	
kalmasına	yol	açmıştır.	

Kolombiya,	 insan	hakları	davalarını	 takip	eden	avukatlara	yönelik	 saldırıları	 ve	 tehditleri	ne	
engellemiş,	ne	soruşturmuş	ne	de	gerektiği	gibi	kovuşturmuştur.	Bazı	avukatlar,	avukatların	
ihbarları	 sonucunda	 başlatılmış	 soruşturmalarda24.ve	 yetkili	 merciler	 tarafından	 yürütülen	
ceza	veya	disiplin	soruşturmasında	herhangi	bir	 ilerleme	kaydedilmediğini	vurgulamaktadır.	
Avukatlar	 ve	 insan	 hakları	 savunucuları,	 çevre	 davaları,	 toprak	 iadesi	 davaları	 ve	 Barış	 için	
Özel	Yargı	Alanı	ile	ilgili	davalar	gibi	hassas	davalarda	müvekkillerini	temsil	ederken	özellikle	
tehlike	altındadır.		

	 	

																																																													
22	Devlet	eliyle	yürütülen	bu	kitlesel	takip	ve	izleme	operasyonu,	Kolombiya	Karavanı	ve	birçok	başka	örgüt	tarafından	23	
Temmuz	2020'de	Kolombiya	Devlet	Başkanı	Ivan	Duque'ye	gönderilen	ortak	bir	mektupta	kınandı.	Erişim	için:		
http://www.colombiancaravana.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/Letter-allegations-of-Illegal-Surveillance_FINAL.pdf		
23	Ülke	Dosyası/Kolombiya:	Bir	zulüm	mekanizması	olarak	adaletin	kullanılması	(International	Observatory	for	Lawyers	in	Danger/Observatorio	Internacional	de	Abogacía	en	

Riesgo,	Temmuz	2021),	Şu	adresten	erişilebilir:https://protect-lawyers.org/en/item/country-file-colombia-the-use-of-justice-as-a-
persecution-mechanism/	
24	dhColombia	örgütünden	Germán	Romero'nun	Uluslararası	Tehlike	Altındaki	Avukatlar	Gözlemevi	(IOLD)	tarafından	
gerçekleştirilen	bir	röportajda	yaptığı	açıklama	
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3. AVUKATLARI	KORUYABİLECEK	BİR	BARO	ÖRGÜTLENMESİNİN		OLMAMASI		

	

Kolombiya'da	avukatların	bağımsızlığını	teşvik	etmek	ve	korumak	veya	genel	olarak	mesleği	
korumak	 için	 kurumsallaşmış	 yerel	 veya	 ulusal	 bir	 baro	 yahut	 hukuk	 topluluğu	 yoktur.	
Kolombiyalı	 avukatlar	 hakkındaki	 bilgileri	 kayıt	 altına	 alan	 ve	muhafaza	 eden	 25ve	 görevin	
hatalı	 ifası	 veya	 görevi	 kötüye	 kullanma	 yaptırımlarını	 uygulayan26	 Ulusal	 Yargı	 Konseyidir	
(Consejo	Superior	de	la	Judicatura).				

Barolar,	 avukatlık	 mesleğinin	 gelişimi	 amacına	 uygun	 çerçevenin	 sağlanabilmesi	 için	 kilit	
öneme	 sahip	 kurumlardır27.	 	 Bu	 nedenle,	 bir	 baro	 veya	 hukuk	 toplululuğunun	 olmaması,	
avukatların	 çıkarlarının	 yerel	 ve	 ulusal	 düzeyde	 kolektif	 düzeyde	 temsil	 edilmesini	
engellemektedir.	

Kolombiya'da,	diğer	birçok	Güney	Amerika	ülkesinde	olduğu	gibi,	avukatlık	yapabilmek	 için	
baroya	üye	olmak	zorunlu	değildir.	Her	ne	kadar	avukatların	kayıt	olabileceği	ve	mesleklerini	
özgürce	 ve	 bağımsız	 olarak	 icra	 etmelerini	 garanti	 altına	 alacak	 resmi	 bir	 kurumsal	 organa	
ihtiyaç	 duyulduğu	 uzun	 süredir	 tartışılıyorsa	 da,	 bu	 henüz	 gerçekleştirilememiştir.	 Bunun	
yerine,	 Kolombiya	 hukuk	 mesleği,	 kurumsal	 olmayan	 dernekler	 ve	 kolektifler	 içerisinde	
örgütlenmeye	devam	etmektedir	28.	

	 	

																																																													
25	Ulusal	Yargı	Konseyi	hakkında	daha	fazla	bilgi	için	bkz.	https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Inicio.aspx	
26	“Mid-term	Report	-	Review	of	the	implementation	of	recommendations	with	respect	to	the	rule	of	law	and	the	role	of	
human	rights	defenders	accepted	by	Colombia	during	the	UPR	in	2018”.	(Lawyers	for	Lawyers,	Lawyers’	Rights	Watch	
Canada	and	Colombian	Caravana,	Sept.	2021),	available	at	https://lawyersforlawyers.org/wp-
content/uploads/2021/09/Midterm-report-Colombia-L4L-LRWC-Caravana-sept-2021.pdf	
27	Birleşmiş	Milletler'in	BM	Avukatların	Rolüne	İlişkin	Temel	Prensipler	belgesinde	de	vurguladığı	üzere.	“Avukatların		
meslek	örgütleri,	mesleki	standartların	ve	meslek	ahlakının		yüceltilmesinde,üyelerinin	baskıya,	haklarının	yersiz	
olarak		kısıtlanmasına	ve	ihlal	edilmesine	karşı	korunmasında,	ihtiyacı	bulunan		herkese	adli	hizmet	
sağlanmasında	ve	hükümet	ve	diğer	kuruluşlarla	işbirliği	yaparak	adaletin	ve	kamu	yararının	daha	fazla	
gerçekleştirilmesinde	hayati	bir	role	sahip[tirler].	Bkz.	Önsöz,	Birleşmiş	Milletler	Avukatların	Rolüne	İlişkin	
Temel	İlkeler	(italikler	eklenmiştir),	erişim	için:	
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx	
28	Kolombiya	Cumhuriyeti'nde	zorunlu	bir	baro	birliğinin	fizibilitesi	ve	bunun	tanıtımı	ve	konsolidasyonu	için	Stratejik	Plan	
hakkında	rapor.	-	Fundación	Abogacía	Española	(Ağustos	2011),	erişim	için:	https://protect-lawyers.org/wp-
content/uploads/INFORME-COLEGIATURA-ABOGADOS-EN-COLOMBIA-	Fundacion.pdf			
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4. TEHLİKE	ALTINDAKİ	AVUKATLAR	VE	AVUKAT	ÖRGÜTLERİNİN	TEMSİLİ	
PROFİLLERİ	

	

Aşağıdaki	 yer	 verilen	 seçilmiş	 vakalar,	 Kolombiya'da	 hukuk	mesleğinin	 karşı	 karşıya	 olduğu	
zorlukları	ve	riskleri	somut	olarak	ortaya	koymakta	ve	örneklemektedir.	

4.1 Kolombiya'da	süregelen	avukat	cinayetleri	
	

Kolombiya'daki	avukatların,	mesleklerini	icra	ederken	ve	görevlerini	yerine	getirdikleri	sırada,	
bazılarının	 yargı	 sistemi	 veya	 kamu	 idaresi	 hizmetinde,	 bazılarının	 ise	 ağır	 insan	 hakları	
ihlallerinin	 mağdurlarını	 temsil	 ederken	 katledilmeye	 devam	 edilmeleri	 derin	 bir	 endişe	
kaynağıdır.			

Örneğin	 2019	 yılında	 avukat	 Paula	 Andrea	 Rosero	 öldürülmüştür.	 Kendisi	 Samaniego	
Belediyesi	Nariño	departmanını	temsil	etmekte	iken,	21	Mayıs	günü	çok	sayıda	kurşun	yarası	
sonucunda	 hayatını	 kaybetmiştir	 29.	 Avukat	 ve	 politik	 aktivist	 Yamile	 Guerra	 20	 Temmuz	
günü	 Floridablanca,	 Santander’de	 katledildi	 30.	 	 21	 Aralık'ta	 Valle	 del	 Cauca'da	 Candelaria	
belediye	 ombudsmanlığına	 aday	 gösterilen	 avukat	Mariano	 Cuero	 Ruiz31,	 29	 Aralık'ta	 ise	
organize	 suçla	mücadele	 ihtisas	 savcısı	 olan	 ve	 Kolombiya’nın	 bahsi	 geçen	 bölgesinde	 suç	
şebekelerine	 karşı	 birçok	 soruşturmayı	 yürüten	 avukat	 Alcibiades	 Libreros	 Varela	 kiralık	
katillerce	öldürüldü32.		

2020	 yılında	 avukat	 ve	 insan	 hakları	 savunucusu	 Pierangelly	 Hugueth	 Henríquez	 Ciénaga	
Magdalena’da	öldürüldü	 33.	 Yine	 24	 Ekim	 tarihinde	 ise	 avukat	 ve	 insan	hakları	 savunucusu	
Arquímedes	Getulio	Centanaro	Carriazo	 	Sucre	departmanında	öldürüldü34.	 	Her	 iki	avukat	
da	 kendi	 bölgelerinde	 toprak	 iadesi	 süreçlerinde	 yer	 almışlardı.	 	 Aynı	 yıl,	 9	 Aralık’ta	

																																																													
29	İnsan	Hakları	Savunucusu	Paula	Rosero	Kolombiya'da	Öldürüldü	(teleSUR,	21	Mayıs	2019),	erişim	için:	
https://www.telesurenglish.net/amp/news/Human-Rights-Defender-Paula-Rosero-Killed-in-Colombia-20190521-	0015.html	
30		Avukat	ve	politik	aktivist	Yamile	Guerra,	Kuzeydoğu	Kolombiya'da	öldürüldü	(Kolombiya	için	Adalet,	22	Temmuz	2019),	
erişim	için:		https://justiceforcolombia.org/news/lawyer-and-policy-activist-yamile-guerra-murdered-over-land-claims/	
31		Doğu	Cali'de	Özel	Dedektif	Aracının	İçinde	Öldürüldü	(El	Pais,	20	Aralık	2019),	erişim	için	
https://www.elpais.com.co/judicial/asesinan-a-investigador-privado-dentro-de-su-vehiculo-en-el-oriente-de-cali.html		
32	Dura	condena	a	los	asesinos	del	Fiscal	Libreros	[Savcı	Libreros'un	katillerinin	sert	şekilde	kınanması]	(Periodico	Palabras	
Mayores,	19	Şubat	2020).	Erişim	için:			
https://periodicopalabrasmayores.com/dura-condena-a-los-asesinos-del-fiscal-libreros/;	ayrıca	bakınız,	örneğin,	Savcı	
Cinayetinden	Sonra	Kolombiya	Suçla	Mücadele	Eden	Haçlılarını	Koruyacak	mı?	(InSight	Crime,	6	Şubat	2020)	(diğerlerinin	
yanı	sıra,	bütçe	kesintileri	nedeniyle	mağdurun	güvenlik	önlemlerinin	birkaç	yıl	önce	iptal	edildiğini	bildiriyor),	erişim	için:		
https://insightcrime.org/news/brief/colombia-protect-crime-crusaders/;		Kolombiya'nın	Cali	Şehri,Savcının	Tutuklanmasının	
Serpintileri	(InSight	Crime,	6	Mayıs	2021),	Erişim	için:		https://insightcrime.org/news/alleged-prosecutorial-misconduct-cali-
casts-doubts-major-cases/					
33	Asesinan	a	abogado	que	se	habria	resistido	a	un	asalto	en	el	Magdalena	[Saldırıya	direnecek	olan	avukat	Magdalena'da	
öldürüldü]	(Caracol,	8	Haziran	2020),	erişim	için:	
https://caracol.com.co/emisora/2020/06/08/santa_marta/1591652811_105710.html		
34	San	Marcos,	Sucre'de	Katliam,	Geride	5	Kurban	Bıraktı	(NewsBeezer,	26	Ekim	2020),	şu	adresten	erişilebilir:		
https://newsbeezer.com/colombiaeng/the-massacre-in-san-marcos-sucre-leaves-5-victims/		
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Ombdusman	Ofisi’nde	ceza	avukatı	olan	Freddy	Agustín	Gonzáles	Barragán,	Cúcuta	-	Norte	
de	Santander	şehrinde	katledildi	35.		
	
Tanınmış	 avukatların	 ve	 insan	 hakları	 savunucularının	 katledilmesi	 2021	 yılında	 da	 devam	
etmiştir.	 Örneğin,	 15	 Ocak	 2021'de	 San	 Palenque	 Belediyesinde	 avukat,	 tarihçi	 ve	 Afrika	
kökenli	 lider	 Fredman	 Arturo	 Herazo	 Padilla	 öldürüldü	 36.8	 Haziran'da	 ise	 Norte	 de	
Santander,	 Tibú	 Belediyesinde	 avukat	 ve	 savcı	 olan	 Esperanza	 Navas	 evinde	 katledilidi37.	
Benzer	şekilde,	16	Temmuz	2020	tarihinde	avukat	Julio	Enrique	González,	tanınmış	eski	bir	
uyuşturucu	kaçakçısı	olan	müvekkili	ile	birlikte	Bogota'da	öldürüldü38.	Sonuç	olarak,	yalnızca	
2020	 ve	 2021	 yıllarında	 Kolombiya’da	 en	 az	 6	 avukat	 mesleklerini	 icra	 ettikleri	 için	
katledildiler.			
	
	

4.2 Tehditler,	damgalama,	mağduriyet	ve	sürgün	
	

Adil	José	Meléndez	Márquez	

Adil	 José	 Meléndez	 Márquez,	 insan	 haklar	 savunucusu	 olarak	 uluslararası	 alanda	 tanınan	
Kolombiyalı	 bir	 avukattır	 39.	 Kendisi	 sembolik	 önemi	 olan	 toprak	 iadesi	 davalarında	 yerli	
topluluklarını	 ve	 köylüleri	 temsil	 etmenin	 yanı	 sıra	 üst	 düzey	 yetkililerin	 yolsuzluğu	 veya	
paramiliter	gruplar,	polis	veya	ordu	tarafından	işlenen	suçların	mağdurlarını	temsil	etmiştir.	
Özellikle,	 2016	 yılındaki	 kuruluşundan	 itibaren	 kendisi	 Barış	 İçin	 Özel	 Yargı	 Alanın	 (JEP)40	
önünde	savunmanlık	rolünü	üstlenmiştir.		2005	yılından	bu	yana,	silahlı	çatışma	mağdurlarını	
savunan	ve	devlet	suçlarında	cezasızlığın	sona	ermesini	savunan	bir	örgütler	koalisyonu	olan	

																																																													
35	Asesinan	con	servicia	al	abogado	penalista	Freddy	Gonzáles	Barragán,	en	Cúcuta	[Ceza	avukatı	Freddy	Gonzáles	Barragán	
Cúcuta'da	görev	sırasında	öldürüldü]	(Oriente	Noticias	Canal	TRO/YouTube,	10	Aralık	2020),	erişim	için:			
https://m.youtube.com/watch?v=yeG5qNMwiEI		
36	Erişim	için:	https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/fredman-herazo-lider-social-afro-fue-asesinado-en-
la-apartada-cordoba-article/	
37	Savcı	Esperanza	Navas’ın	öldürülmesine	ilişkin	kınama	açıklaması,	(Fondo	de	Solidaridad	con	los	Jueces	Colombianos,	9	
Haziran	2021),	erişim	için	
https://corpofasol.org/comunicado/comunicado-rechazo-asesinato-esperanza-navas/	
38	Bogota'da	öldürülen	Narco,	eski	kongre	üyesi	hakkında	bir	açıklama	hazırlığı	içerisindeydi	(Memesita,	19	Temmuz	2021),	
Erişim	için:		https://www.memesita.com/narco-murdered-in-bogota-would-have-been-preparing-a-statement-against-
former-congressman/		
39	Genel	bilgi	için	bkz.	Adil	José	Meléndez	Márquez	(ChannelDraw,	12	Haziran	2021)	(UCPI	İtalyan	Ceza	Avukatları	Derneği	
tarafından	desteklenen	“Tehlikede	Altındaki	Bir	Avukatı	Sahiplen”	projesiyle	bağlantılı	olarak),	
https://www.channeldraw.org	/2021/06/12/adil-jose-melendez-marquez/;	Kolombiya:	Adil	José	Meléndez	Márquez,	
tehditlerle	karşı	karşıya	olan	insan	hakları	avukatı	(Uluslararası	Avukatlar	Gözlemevi),	erişim	için:		https://protect-
lawyers.org/en/item/adil-melendez-marquez-3/	Adil	José	Meléndez	Márquez	(Avukatlar	için	Avukatlar),	erişim	için:		
https://lawyersforlawyers.org/en/lawyers/adil-jose-melendez-marquez/		
40		Jurisdicción	Especial	para	la	Paz	(JEP,	Barış	için	Özel	Yargı	Yetkisi),	Kolombiya	hükümeti	ile	FARC	arasındaki	silahlı	
çatışmaya	son	veren	Barış	Anlaşması	ile	bu	çatışmanın	kurbanlarına	adalet	getirmek	amacıyla	2016	yılında	kuruldu.	Genel	
bilgi	için;	Barış	İçin,	Asla	Savaş	İçin	Değil,	(JEP	kurumunun	İngilizce	dilindeki	resmi	yayımları,	JEP’e	ilişkin	genel	bir	bilgi,	tarihi,	
misyonu,	yapısı	ve	işleyiş	süreçleri).	Erişim	için:			
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents1/What%20is%20the%20Special%20Jurisdiction%20for%20Peace.pdf;				
Açıklama:	Kolombiya'nın	Barış	için	Özel	Yargı	Alanı	(JEP)	(Americas	Society/Council	of	the	Americas,	3	Ağustos	2018),	erişim	
için:	https://www.as-coa.org/articles/explainer-colombias-special-jurisdiction-peace-jep	.	
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Devlet	 Suçları	 Mağdurları	 Hareketi'nin	 (MOVICE)	 üyesidir.	 Ayrıca,	 COVID-19	 ile	 gündeme	
gelen	 sağlık	 krizi	 sürecinde,	 Kolombiya’nın	 bu	 krizden	 en	 fazla	 etkilenen,	 temel	 ihtiyaçlara	
erişimin	dahi	kesintiye	uğradığı	bölgelerine	hukuki	destek	sağlamıştır.			

Sayın	Meléndez,	meslek	hayatı	boyunca	defalarca	önemli	baskı	uygulamalarına	ve	yıldırma	
politikalarına	maruz	bırakılmıştır.	Kendisi	paramiliter	gruplardan	ölüm	tehdidi	ile	karşı	karşıya	
kalmış	 ve	 üç	 ayrı	 suikast	 girişiminden	 sağ	 olarak	 kurtulmuştur.	 	 Aynı	 zamanda	 telefonu	
dinleme	altına	alındı	ve	sürekli	olarak	sokaklarda	teknik	takibe	maruz	kaldı.		Sayın	Meléndez,	
kendisini	 koruyabilmek	 için	 Kolombiya	 Ulusal	 Koruma	 Birimi	 (UNP)	 tarafından	 verilen	 bir	
zırhlı	aracı	kullanmak	zorunda	kaldı.		

2006	yılında,	 Sayın	Meléndez'in	 karşı	 karşıya	olduğu	 riskin	büyüklüğü,	Amerika	Kıtası	 İnsan	
Hakları	 Komisyonu'nun	 (IACHR)	 kendisinin	 korunabilmesi	 için	 ihtiyati	 tedbirler	
uygulanmasına	 yol	 açtı.	 Bununla	 birlikte,	 Aralık	 2018'de,	 Sayın	 Meléndez	 için	 akut	 risk	
azalmamış	 olmasına	 rağmen,	 güvenlik	 önlemleri	 kısmen	 geri	 çekildi41.	 	 Bir	 insan	 hakları	
avukatı	olarak	Sayın	Meléndez'in	karşı	karşıya	olduğu	bütün	bu	süregiden	riskler	göz	önüne	
alındığında,	 güvenlik	 önlemlerinin	 kısmen	 geri	 alınması,	 onun	 bir	 avukat	 ve	 insan	 hakları	
savunucusu	 olarak	 görevini	 etkin	 bir	 şekilde	 sürdürmesini	 engellemekte;	 ve	 hayatını	
tehlikeye	atmaktadır	42.	

Belirtilen	 risklere	 rağmen,	 Sayın	 Meléndez	 Márquez	 adalet	 için	 durmaksızın	 çalışmalarını	
sürdürmektedir.	Kendisinin	bağlılığının	farkında	olarak,	2020	yılında	Avukatlar	için	Avukatlar	
tarafından	Avrupa	Konseyi'nin	Václav	Havel	İnsan	Hakları	Ödülü'ne	aday	gösterilmiştir43..		

	

Reinaldo	Villalba	

Reinaldo	 Villalba,	 melek	 hayatı	 boyunca	 sayısız	 ceza	 davasında	 sendikacıları,	 öğrencileri,	
köylüleri,	 yerli	 halkları	 ve	 gazetecileri	 savundu.	 Vekilliğini	 üstlendiği	 yargılamalara	 bağlılığı	
için	 defalarca	 devlet	 ve	 devlet	 dışı	 aktörlerin	 baskılarına,	 yıldırma	 politikalarına	 ve	 ölüm	

																																																													
41	Aralık	2018'de	Kolombiya	Ulusal	Koruma	Birimi	(UNP),	Sayın	Meléndez'in	kurşun	geçirmez	zırhlı	aracını	standart	bir	araba	
ile	değiştirdi.	Bu	tasarruf	Şubat	2020'de	Kolombiya	Karavanı	tarafından	Kolombiya	Ulusal	Koruma	Birimi	Müdürü	González	
Monguí'e	hitaben	yazılmış	ortak	bir	mektupt	ile	kınandı.	(UNP).		41	Genel	bilgi	için	bkz.	“Orta	Vadeli	Rapor	-	Hukukun	
üstünlüğü	ve	2020/02	UPR	sırasında	Kolombiya	tarafından	kabul	edilen	insan	hakları	savunucularının	rolü	ile	ilgili	
tavsiyelerin	uygulanmasının	gözden	geçirilmesi”	(Lawyers	for	Lawyers,	Lawyers'	Rights	Watch	Canada	ve	Colombian	
Caravana	,	Eylül	2021),	Erişim	için:		https://lawyersforlawyers.org/wp-content/uploads/2021/Midterm-report-Colombia-
81ndez-LRWC-Caravana-sept-2021/09.pdf		İnsan	hakları	avukatı	Adil	Meléndez	için	koruyucu	önlemler	(Kolombiya	Caravana	
ve	diğer	dört	avukat	koruma	kuruluşu	tarafından	imzalanmıştır)	(Kolombiya	Caravana,	13	Mart	2019),	erişim	için:		
https://lawyersforlawyers.org/wp-content/uploads/2021/09/Midterm-report-Colombia-L4L-LRWC-Caravana-sept-2021.pdf	
42	Kolombiya:	İnsan	Hakları	Avukatı	Avukat	Adil	Meléndez	Márquez’e		Yönelik	Son	Tehditler	ve	Koruyucu	Tedbirler		|	
Mektup	(hem	İngilizce	hem	de	İspanyolca	mektuplara	verilen	linklerden	ulaşılabilirl)	(Lawyers'	Rights	Watch	Canada,	9	Şubat	
2020),	https://www.lrwc.org/mexico-recent-threats-against-and-protective-measures-for-	insan	hakları-avukat-adil-
melendez-marquez-letter/	
43	Avukatlar	için	Avukatlar,	2020	Václav	Havel	İnsan	Hakları	Ödülü	için	Adil	Meléndez	Márquez'i	aday	gösterdi	
(Lawyers	for	Lawyers,	25	Haziran	2020),	Erişim	için:	https://lawyersforlawyers.org/en/lawyers-for-lawyers-nominates-
adil-melendez-marquez-for-the-vaclav-havel-human-right-prize-2020/	
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tehditlerine	 maruz	 kaldı.	 Kendisi	 keyfi	 olarak	 gözaltına	 alındı	 ve	 iç	 savaşın	 farklı	 aktörleri	
tarafından	askeri	hedef	olarak	ilan	edildi44.		

2018'den	bu	yana	Sayın	Villalba,	yakın	tarihin	en	yüksek	profilli	davalarından	birisi	içerisinde	
yer	 aldı.	Özellikle,	 Kolombiya	Yüksek	Adalet	Mahkemesi	 tarafından	Kolombiya	 Senatörü	 ve	
eski	 Cumhurbaşkanı	 Álvaro	 Uribe	 Vélez	 aleyhine	 görülen	 davada	 Senatör	 Iván	 Cepeda'yı	
temsil	 etmektedir.	 Álvaro	 Uribe,	 Mr.	 Villalba	 tarafından	 ülkenin	 elli	 yıl	 süren	 iç	 savaşı	
sırasında	işlenen	suçlarla	ilgili	olarak	tanıkl	iradesinin	sakatlanması	ve	usulsüzlük	iddiaları	ile	
yürütülen	 bir	 soruşturmanın	 ardından	 Yüksek	 Adalet	 Divanı	 önünde	 ifade	 veren	 ilk	
Kolombiya	eski	başkanı	olmuştur.	2002-2010	yılları	arasında	(şiddetin	çok	yüksek	seviyelere	
ulaştığı	 yıllar)	 Kolombiya	 Devlet	 Başkanı	 olan	 Uribe'nin	 bu	 süreçte	 oynadığı	 rolün	
soruşturulması,	adalete	doğru	atılmış	önemli	bir	adımdır45.	

Bu	davayı	 üstlendiğinden	beri,	 Villalba'ya	 yönelik	 tehditler	 iki	 katına	 çıkmıştır46.	 Kendisi	 bir	
karalama	 kampanyasının	 kurbanı	 olmuş	 ve	 terörün	 savunucusu	 ve	 gerilla	 güçlerinin	
destekçisi	olarak	etiketlenmiştir.		Villalba,	2020	ve	2021	boyunca	sosyal	medya	üzerinden	bir	
dizi	 ölüm	 tehdidi	 almıştır.	 Bu	 ölüm	 tehditleri,	 hukuk	 mesleği	 mensuplarına	 karşı	 artan	
düşmanlık	 iklimine	katkıda	bulunmakta	ve	Villalba'nın	işini	etkili	bir	şekilde	ve	haksız	bir	dış	
müdahaleye	maruz	kalmaksızın	yürütme	olanağını	doğrudan	etkilemektedir.	

İnsan	 haklarını	 savunma	 konusundaki	 çalışmaları	 nedeniyle,	 Aralık	 2020'de	 Villalba,	
Uluslararası	 Barış	 Tugayları	 ve	 Risk	 Altındaki	 Avukatlar	 İttifakı	 tarafından	 verilen	 Sir	 Henry	
Brooke	İnsan	Hakları	Savunucuları	Ödülü'ne	layık	görülmüştür47.	

	

Zoraida	Hernández	Pedraza	

Zoraida	 Hernández	 Pedraza,	 Latin	 Amerika	 ve	 Karayipler	 için	 İnsan	 Hakları	 ve	
Demokratikleşme	alanında	yüksek	lisans	derecesine	sahip	Kolombiyalı	bir	avukattır.		

Bayan	 Hernández,	 26	 yılı	 aşkın	 bir	 süredir	 insan	 hakları	 savunucusu	 olup,	 aynı	 zamanda	
Kolombiya'da	 önemli	 insan	 hakları	 örgütlerinde	 yöneticilik	 görevini	 sürdürmektedir.	 	Mart	

																																																													
44	Genel	bilgi	için	bkz.	Adalet	Talebi:	Reinaldo	Villalba	(Savunanlar),	erişim	için:	https://the-defenders.co.uk/demand-justice	
.		
45	Genel	olarak	bkz.	Cezasızlıkla	Mücadele:	Álvaro	Uribe	Vélez	(Uluslararası	Barış	Tugayları	Birleşik	Krallık)	(Villalba'nın	eski	
Başkan	Uribe	hakkında	yürüttüğü	soruşturma	ve	ilgili	işlemlere	ilişkin	özet,	https://peacebrigades.org.uk/uribe	adresinde	
bulunabilir;	Adalet	Talebi:	https://the-defenders.co.uk/demand-justice	adresinde	bulunan	Reinaldo	Villalba	(Savunanlar);	
Röportaj,	“Gördüğümüz	adalet	idaresine	yönelik	kalıcı	bir	saldırıdır”,	Reynaldo	Villalba	(Uluslararası	Barış	Tugayları	
Kolombiya,	29	Ekim	2020),	https://pbicolombia.org/tag/reynaldo-villalba/	adresinden	erişilebilir.				
46	Avukatların	savunulması	odaklı	altı	uluslararası	kuruluş,	Birleşmiş	Milletler	ve	Amerikalılar	Arası	İnsan	Hakları	
Komisyonu'na	(IACHR)	1	Eylül	2020	tarihli	ortak	mektup	kaleme	almış	ve	Senatör	Cepeda'yı	temsil	etmesiyle	bağlantılı	
olarak	Villalba'yı	hedef	alan	ölüm	tehditlerini	kınamıştır.	Bkz.	https://www.lrwc.org/colombia-lawyers-at-risk-and-support-
for-judicial-independence-joint-letter/;	https://www.lrwc.org/wp-content/uploads/2020/09/Colombia-I-A-Rapp.pdf	
47	Bkz.	Cajar	başkanı	Reinaldo	Villalba,	İnsan	Hakları	Savunucuları	için	Sir	Henry	Brooke	Ödülü'ne	layık	görüldü	(Prensa	–	
Colectivo	de	Abogados,	3	Aralık	2020).	Erişim	için:		
https://www.colectivodeabogados.org/old/?Reinaldo-Villalba-president-of-Cajar-awarded-the-Sir-Henry-Brooke-Award	
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2021'e	 kadar	 Siyasi	Mahkumlarla	Dayanışma	Komitesi	 -	 CSPP	Genel	 Sekreteri	 olarak	 görev	
yapmıştır.	

Profesyonel	kariyeri	boyunca,	Hernández,	ciddi	 insan	hakları	 ihlallerinin	mağdurlarını	temsil	
etmiş	ve	Kolombiya'daki	köylü	ve	Afrika	kökenli	topluluklara,	özellikle	arazi	 iadesi	ve	toprak	
savunması	davalarında	danışmanlık	yapmıştır.	

Benzer	 şekilde,	 Hernández,	 Amerika	 Kıtası	 İnsan	 Hakları	 Sistemi	 önündeki	 bireysel	
başvurularda	 işkence,	 zorla	 kaybetme	 ve	 yargısız	 infaz	mağdurlarını	 temsil	 etmiştir.	 Ayrıca	
bireylerin,	 sosyal	 kuruluşların	 ve	 insan	hakları	 savunucularının	koruması	 için	gerekli	 ihtiyati	
tedbirlerin	teşviki	ve	uygulamanın	takibi	noktasında	da	temsilcilik	görevi	üstlenmiştir48.			

Çalışmaları	 nedeniyle,	 Hernández,	 zulme,	 yıldırmaya	 ve	 hayatına	 yönelik	 tehditlere	
katlanmak	 zorunda	 kalmıştır.	 Kolombiya'nın	 çeşitli	 bölgelerindeki	 paramiliter	 gruplar	
tarafından	askeri	bir	hedef	olarak	ilan	edilmiştir.	

2011	yılında,	Hernández,	kimliği	belirsiz	erkekler	tarafından	evine	yapılan	şiddetli	bir	baskının	
kurbanı	oldu,	ailesi	de	risk	altında	kaldı.	Akabinde	kendisi	sürekli	olarak	izlenmiş,	gözetlenmiş	
ve	iletişimleri	dinleme	altına	alınmıştır	ve	nihayetinde	bütün	bunlar	sonucunda	geçici	süreyle	
sürgünde	yaşamak	durumunda	kalmıştır49.		

2012	 yılında,	 Hernández,	 Kolombiya'da	 Ulusal	 İnsan	 Hakları	 Savunma	 Ödülü	 için	 "Yılın	
Savunucusu"	 kategorisinde	 finalist	 olarak	mansiyon	 ödülü	 almıştır50.	 2014	 yılında,	 özellikle	
toprak	 gaspı	 mağdurlarını	 temsil	 eden	 insan	 haklarını	 savunmak	 için	 çalışmalarına	 devam	
etmek	için	Kolombiya'ya	dönmüştür.	

2017	ve	2018	boyunca,	Hernández,	CSPP	adına	İsveç	ve	Norveç	büyükelçiliklerinin	desteğiyle,	
Juan	 Manuel	 Santos	 tarafından	 temsil	 edilen	 Kolombiya	 hükümeti	 ile	 ELN	 gerillaları	
arasındaki	 barış	 görüşmelerinde,	 insan	 hakları,	 uluslararası	 insancıl	 hukuk	 ve	 katılımcı	 sivil	
toplum	konularında	hukuk	danışmanı	olarak	görev	yapmıştır.		

Hernández	 bu	 görevi	 üstlendiğinden	 beri,	 kendisinin	 ve	 ailesinin	 karşı	 karşıya	 olduğu	 risk	
artmıştır.		Konutunda	yer	alan	gözetim	ve	güvenlik	sisteminin	kayıt	diskleri	çalınmış;	kendisi	
sürekli	olarak	takip	edilmiş;	fotoğrafları	çekilmiş;	iletişimi	engellenmiş;	telefon	hattı	çalınmış;	
evi	sürekli	gözetim	altında	tutulmuş	ve	ailesine	karşı	taciz	eylemleri	gerçekleşmiştir.	

																																																													
48	Genel	olarak	bkz.	Zoraida	Hernández	Pedraza	("Meet	Zoraida	Hernández	Pedraza")	(Front	Line	Defenders),	erişim	için:		
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/zoraida-hernandez-pedraza		
49	Bakınız,	örneğin,	Kadın	İnsan	Hakları	Savunucuları	ve	Kolombiya'da	Adalet	Mücadelesi,	sayfa	24-25	(ABColombia,	Oidhaco	
ve	U.S.	Kolombiya	Ofisi,	Eylül	2011)	(ailenin	de	hanede	bulunduğu	esnada,	14	Nisan	2011'de	Hernández	konutunda	haneye	
tecavüz	fiilinin	gerçekleştiğine	ilişkin	rapor),	erişim	için:	https://defendingwomen-defendingrights.org/wp-
content/uploads/2014/03/columbia_report2011.pdf;	Kolombiya:	Güney	Bolivar	madencileri	ve	Garzal,	Nueva	Esperanza	ve	
Las	Pavas	toplulukları	(Christian	Peacemaker	Teams,	23	Nisan	2011)	avukatlarının	karşılaştığı	güvenlik	endişeleri	(aynı),	
erişim	için:		https://cpt.org/redecap/2011/04/23/colombia-security-concerns-facing-lawyer-south-bolivar-miners-and-
garzal-nueva-es	;	Profil,	Zoraida	Hernández	Pedraza	(Front	Line	Defenders)	(sürgüne	atıfta	bulunmaktadır),	erişim	için:		
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/zoraida-hernandez-pedraza		
50	Genel	olarak	bkz.	Zoraida	Hernández	Pedraza	("Meet	Zoraida	Hernández	Pedraza")	(Front	Line	Defenders),	erişim	için:		
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/zoraida-hernandez-pedraza		
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Bu	şartlar	altında,	Hernández,	hayatına,	bütünlüğüne	ve	özgürlüğüne	yönelik	olası	saldırılar	
hakkında	 güvenilir	 kaynaklardan	 bilgi	 alması	 akabinde,	 2019	 yılında	 bir	 kez	 daha	 sürgüne	
gitmek	zorunda	kalmıştır.	

Franklin	Castañeda	

Avukat	olan	Franklin	Castañeda,	aynı	zamana	Siyasi	Mahkumlarla	Dayanışma	Komitesi	-	CSPP	
başkanıdır51.			Kendisi	aynı	zamanda,	Kolombiya	insan	hakları	hareketinin,	hükümet	ile	FARC	
arasındaki	 çatışmayı	 sona	 erdirmek	 için	 Barış	 Anlaşması	 tarafından	 oluşturulan	 Ulusal	
Güvenlik	 Garantileri	 Komisyonu'ndaki	 iki	 temsilcisinden	 biridir.	 Komisyon,	 Kolombiyalı	 üç	
bakanın	 katılımıyla	 doğrudan	 Cumhurbaşkanı	 tarafından	 yönetilmektedir.	 Komisyonun	
danışmanlık	işlevi,	paramilitarizmin	halefi	konumunda	olan	suç	örgütlerinin	tasfiyesi	amacıyla	
insan	hakları	savunucuları,	toplumsal	liderler	ve	toplulukların	güvenliğini	garanti	altına	alacak	
politikalar	belirlemektir.		

2019'dan	bu	 yana,	 Castañeda,	 devlet	 yetkilileri	 ve	 eski	 Başkan	Álvaro	Uribe	Vélez	de	dahil	
olmak	 üzere	 Centro	 Democrático	 siyasi	 partisinin	 üyeleri	 tarafından	 sosyal	 medyada	 dile	
getirilen	kamusal	suçlamalar	eliyle	bir	karalama	kampanyasına	maruz	kalmaktadır.		

Özellikle,	 Kolombiya	 Yüksek	 Adalet	Mahkemesi	 tarafından	 eski	 Başkan	 Álvaro	 Uribe	 Vélez	
aleyhine	 yürütülen	 ceza	 soruşturması	 bağlamında	 CSPP'nin	 bir	 tanığa,	 Juan	 Guillermo	
Monsalve'ye	rüşvet	verdiği	ve	tanığı	manipüle	ettiğine	ilişkin	yanlış	bilgiler	yayılmıştır52.	

Bu	suçlamalar,	sosyal	medyada	büyük	bir	nefret	kampanyasına	yol	açmış	olup	Castañeda'nın	
damgalanmasını	 	 ve	 güvenliğine	 yönelik	 riski	 daha	 da	 artırdı.	 CSPP,	 bu	 karalama	
kampanyasının	 sonucu	 olarak,	 10	 günden	 kısa	 bir	 süre	 içinde,	 örgütün,	 çoğu	 Castañeda'yı	
hedef	alan	140'tan	 fazla	 tehdit	mesajı	aldığını	belirtti53.	 	CSPP,	eski	Başkan	Álvaro	Uribe	ve	
diğer	kongre	üyelerine	karşı	hakaret	ve	iftira	gerekçesi	ile	yasal	işlem	başlattı.	

																																																													
51	Genel	olarak	bkz.	Profil,	Franklin	Castañeda	Villacob	(Front	Line	Defenders),	
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-Franklin-Castaneda-Villacob;	Röportaj,	Franklin	Castañeda:	
İşkence	ve	Cezasızlığa	Karşı	On	Portre	(Dünya	İşkenceye	Karşı	Örgüt	(OMCT),	4	Aralık	2012),	Erişim	için:	
https://www.omct.org/en/resources/events/franklin-castañeda-ten-portraits-against-torture-and-impunity	
52	Bakınız:	Franklin	Castañeda'ya	yönelik	kamuoyunda	yapılan	suçlamalara	ilişkin	endişe	verici	raporlar	(Kolombiya	Devlet	
Başkanı	Iván	Duque'ye	gönderilen	11	Ocak	2020	tarihli	mektup	bağlantısı	da	dahil)	(Kolombiya	Caravana	UK,	13	Ocak	2020),	
erişim	için:http://www.colombiancaravana.org.uk/worrying-reports-public-accusations-franklin-castaneda/;	Röportaj,	
“Hayatımız	ve	işimizi	yapmak	için	güvenceye	ihtiyacımız	var”:	Franklin	Castaneda	(Uluslararası	Barış	Tugayları,	18	Kasım	
2019),	şu	adresten	temin	edilebilir:		
https://pbicolombia.org/2019/11/18/we-need-guarantees-for-our-lives-and-to-carry-out-our-work-franklin-castaneda/;		
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-Franklin-Castaneda-Villacob	cf.	Profil,	
Franklin	Castañeda	Villacob	(Front	Line	Defenders),	https://www.frontlinedefenders.org/en/case/case-history-Franklin-
Castaneda-Villacob;	Röportaj,	Franklin	Castañeda:	İşkence	ve	Cezasızlığa	Karşı	On	Portre	(Dünya	İşkenceye	Karşı	Örgüt	
(OMCT),	4	Aralık	2012),	Erişim	için:	https://www.omct.org/en/resources/events/franklin-castañeda-ten-portraits-against-
torture-and-impunity	
53	Röportaj,	“Hayatımız	ve	işimizi	yapmak	için	güvenceye	ihtiyacımız	var”:	Franklin	Castaneda	(Uluslararası	Barış	Tugayları,	
18	Kasım	2019),	şu	adresten	temin	edilebilir:		
https://pbicolombia.org/2019/11/18/we-need-guarantees-for-our-lives-and-to-carry-out-our-work-
franklin-castaneda/;		
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Bu	suçlamalar	ayrıca,	CSPP'nin	çalışmasını	kamuoyunun	gözündeki	meşruluğunu	zedelemeye	
ve	olası	katliamlar	ve	 insanlığa	karşı	 işlenmiş	diğer	ağır	 suçlardan	ötürü	soruşturma	altında	
bulunan	eski	Başkan	Uribe	aleyhindeki	ceza	yargılamalarında	CSPP'nin	mağdurların	temsilcisi	
olarak	çalışmasını	engellemeyi	hedeflemiştir.		

	

Daniel	Prado	

Daniel	Prado,	bir	dizi	farklı	yaklaşım	kullanarak	mağdurlar	ve	topluluklar	için	refakat	süreçleri	
yürüten	 Adalet	 ve	 Barış	 Komisyonu	 (JyP)	 ile	 ilişkili	 bağımsız	 bir	 avukattır.	 JyP,	 ulusal	 ve	
uluslararası	 hukuk	 sistemlerini	 ve	 yargısız	 hakikat	 ve	 hafıza	 girişimlerini	 kullanarak	 siyasi,	
çevresel	 ve	 sosyal	 şiddet	mağdurlarının	 haklarını	 korumak	 için	 hukuki	 yardım	 sağlayan	 bir	
örgüttür54.	

Bir	insan	hakları	avukatı	olarak	çalışmaya	başladığından	bu	yana	Prado,	kendisine	ve	ailesine	
yönelik	ölüm	tehditleri,	saldırı	girişimleri,	yasadışı	gözetim	ve	fişlenme	kampanyaları	da	dahil	
olmak	üzere	birçok	saldırıya	uğramıştır.	

Şubat	 2016'da	Başsavcılık,	 Senatör	 ve	 eski	 Kolombiya	Devlet	 Başkanı	 Álvaro	Uribe	Vélez'in	
kardeşi	 Santiago	 Uribe	 ile	 "Los	 12	 Apóstoles"	 olarak	 bilinen	 paramiliter	 grubun	 oluşumu	
arasında	 iddia	 edilen	 bağlantılara	 dair	 yeterli	 kanıt	 bulunduğuna	 karar	 vermiş	 ve	 Santiago	
Uribe'nin	 komplo	 suçlamaları	 ve	 Camilo	 Barrientos'un	 ise	 ağırlaştırılmış	 cinayeti	 nedeniyle	
tutuklanmasına	ilişkin	talimat	vermiştir.	O	zamandan	beri,	"Los	12	Apostoles"	kurbanlarından	
bazılarını	 temsil	 eden	 Prado'ya	 yönelik	 saldırılar	 daha	 da	 artmıştır.	 Örneğin,	 2016'nın	
sonunda	 Prado	 ve	 çocukları,	 sistematik	 olarak	 tehdit	 edici	 telefon	 aramalarına	 maruz	
kaldılar.		Aynı	yılın	Kasım	ayında,	Prado'nun	Bogota'daki	ofisine	ateş	açılmasını	ve	arabasının	
tekerleklerindeki	 somunların	gevşemesini	de	 içeren	bir	 saldırı	girişimi	de	dahil	 	 tekrarlanan	
başkaca	saldırılar	oldu	(söz	konusu	araba,	kendisi	için	Devlet	tarafından	düzenlenmiş	koruma	
planının	 bir	 parçasıydı).	 Bu	 olaya,	 başka	 bir	 saldırı,	 çok	 sayıda	 ölüm	 tehdidi	 ve	 Prado'nun	
"eski	gerilla",	"sahtekar"	vb.	olmakla	suçlandığı	güçlü	bir	karalama	kampanyası	da	eklendi.	Bu	
suçlamaların	bir	kısmı	eski	Başkan	Uribe	ve	çevresinden	geldi55.	

																																																													
54	Bakınız	Kiliseler	Arası	Adalet	ve	Barış	Komisyonu	(Barış	Tugayları	Uluslararası	Kolombiya),	şu	adreste	mevcuttur:		
https://pbicolombia.org/accompanied-organisations/cijp/	
55	Genel	bilgi	için	bkz.	“Orta	Vadeli	Rapor	-	Hukukun	üstünlüğü	ve	2018	UPR	sırasında	Kolombiya	tarafından	kabul	edilen	
insan	hakları	savunucularının	rolü	ile	ilgili	tavsiyelerin	uygulanmasının	gözden	geçirilmesi”	(Lawyers	for	Lawyers,	Lawyers'	
Rights	Watch	Canada	ve	Colombian	Caravana	,	Eylül	2021),	Erişim	için:		https://lawyersforlawyers.org/wp-
content/uploads/2021/09/Midterm-report-Colombia-L4L-LRWC-Caravana-sept-2021.pdf;	Kolombiya	Başkanı	Ivan	Duque’ye	
mektup,		İnsan	hakları	avukatı	Daniel	Prado'nun	durumu	(Lawyers	for	Lawyers,	8	Nisan	2020),	erişim	için:		
https://barhumanrights.org.uk/wp-content/uploads/2018/12/President-of-the-Republic-of-Colombia-06.12.2018-1.pdf;	
Uluslararası	dava	gözlemi	–	Yasanın	hassas	olduğu	eyaletlerde,	uluslararası	bir	dava	gözlemcisinin	varlığı	fark	yaratabilir:	
Kolombiya'daki	“12	Havari”	davasında	yakın	tarihli	bir	deneyim	(Counsel	Magazine/İngiltere	ve	Galler	Barosu,	Eylül	2019)	,	
erişim	için:		https://www.counselmagazine.co.uk/articles/international-trial-observation;	11	avukat	koruma	kuruluşundan	
Kolombiya	Devlet	Başkanı	Iván	Duque'ye	5	Aralık	2018	tarihli	ortak	mektup:	Daniel	Ernesto	Prado	Albarracin,	sembolik	“Los	
Doce	Apostoles”	(12	Havariler)	(Kolombiya	Karavanı)	davasında	bir	dizi	mağdur	için	avukat	olarak	çalışması	nedeniyle	yüksek	
risk	altındadır,	Erişim	için:		http://www.colombiancaravana.org.uk/joint-letter-in-support-of-daniel-prado-lawyer-in-the-12-
apostles-case/		
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2017	 yılından	 bu	 yana,	 Prado,	 Amerika	 Kıtası	 İnsan	 Hakları	 Komisyonu	 tarafından	 verilen	
güvenlik	 tedbirinlerden	 yararlanmaktadır56.	 Kendisi,	 ödülün	 verildiği	 ilk	 yıl	 olan	2018'de	 Sir	
Henry	Brooke	İnsan	Hakları	Savunucuları	Ödülü'ne	layık	görülmüştür57.		

	

The	Equipo	Jurídico	Pueblos	de	Bucaramanga	

Equipo	 Jurídico	 Pueblos	 (EJP),	 bölgelerin	 korunması	 için	 ve	 devlet	 suçlarının	 cezasız	
kalmasına	 karşı	 mücadele	 ve	 siyasi	 mahkumların	 özgürlüğü	 konusunda	 uzmanlaşmış	
Kolombiyalı	 bir	 sivil	 toplum	 kuruluşudur.	 2007	 yılında	 kurulan	 EJP’nin	 merkezi	 	 Kuzey	
Kolombiya’da	 Santander	 bölgesinde	 Bucaramanga’dadır.	 Örgüt	 aslen	 kendi	 kurulu	 olduğu	
bölgede	faaliyet	göstermektedir	ancak	faaliyetlerinin	ulusal	bir	etkisi	bbulunmaktadır58.			

EJP,	 birçok	 insan	 hakları	 savunucusu	 ve	 önde	 gelen	 avukattan	 oluşmaktadır.	 28	 Nisan	
2021'deki	Ulusal	Grev	 ilanından	bu	yana,	EJP	bünyesindeki	 insan	hakları	 savunucularına	ve	
avukatlara	karşı	çok	sayıda	saldırı	eylemi	raporlanmıştır.	Bu	dönemde,	söz	konusu	avukat	ve	
hak	 savunucuları	 Ulusal	 Greve	 katılan	 protestoculara	 yasal	 destek	 sunmaktaydı.	 	 	 Bu	
kapsamda	 avukatlar,	 polisin	 eylemlerini	 kayıt	 altına	 alarak,	 fotoğraflayarak	 ve	 filme	 alarak	
yasa	 dışı	 polis	 şiddetine	 ilişkin	 kanıt	 toplamaya	 çalışıyordu.	 Polis,	 avukatları	 defalarca	
aşağıladı,	taciz	etti,	tehdit	etti	ve	mesleki	yükümlülüklerini	yerine	getirmelerini	engellemeye	
çalıştı.	Hatta	bazı	avukatlar	göz	altına	alınmıştır59.	

Örneğin	 Johan	 Sebastián	Moreno	 Castro,	 köy	 kökenli	 bir	 insan	 hakları	 olup,	 2013’den	 bu	
yana	Equipo	Jurídico	Pueblos	ile	çalışmaktadır	60.			Mayıs	2021'de	polis	güçleri	tarafından	10	
saatten	 fazla	 keyfi	 gözaltı	 ve	 kötü	 muameleye	 maruz	 bırakıldı.	 Bu	 "gözaltı	 işlemi",	 polis	
şiddetine	 ve	 Kolombiya	 hükümeti	 tarafından	 teşvik	 edilen	 ve	 bir	 protesto	 dalgası	 yaratan	
vergi	reformu	tasarısına	karşı	yükselen	gösteriler	kapsamında	gerçekleşti.		
JOHAN	SEBASTIÁN’ın	Keyfi	Gözaltı	İşlemi,	Kötü	Muamale	ve	Kriminalizasyonu	
Moreno,	kimliği	tam	olarak	tespit	edilmiş	olmasına,	yelek	giymesine	ve	kimlik	belgesine	sahip	
olmasına	rağmen,	polis	tarafından	bir	gösteriyi	ve	ilgili	eylemi	gözlemlediği	ve	belgelediği	için	
gözaltına	alındı.	Üniformalı	polisler	onu	kelepçeli	bir	şekilde	ulusal	polise	ait	bir	motosiklet	ile	
Piedecuesta	 polis	 karakoluna	 götürdüklerinde	 ciddi	 şekilde	 dövülmüştü	 ve	 kanaması	 vardı	

																																																													
56	Bakınız,	örneğin,	Kolombiya	Devlet	Başkanı	Iván	Duque'ye	beş	avukat	koruma	kuruluşunun	6	Aralık	2018	tarihli	ortak	
mektubu:	Kolombiya	–	Avukat	Daniel	Prado	Albarracin'e	yönelik	tehditler;	yargı	bağımsızlığı	(İngiltere	ve	Galler	Barosu	İnsan	
Hakları	Komitesi)	(Amerika	Kıtası	İnsan	Hakları	Komisyonu'nun	(IACHR)	Kasım	2017	tarihli	güvenlik	tedbiri	kararına	atıfta	
bulunulmaktadır),	erişim	için:		https://barhumanrights.org.uk/wp-content/uploads/2018/12/President-of-the-Republic-of-
Colombia-06.12.2018-1.pdf	
57	Naomi	Barasa	ve	Daniel	Prado'nun	düzenlendiği	ilk	yıl	Sir	Henry	Brooke	Ödüllerini	kazandıkları	videoyu	izlemek	için	(Peace	
Brigades	International	UK,	14	Kasım	2018):		
https://peacebrigades.org.uk/news/naomi-barasa-and-daniel-prado-win-first-annual-sir-henry-brooke-award		
58	Genel	olarak	bkz.	Johan	Sebastian	Moreno	Castro'ya	Karşı	Keyfi	Gözaltı,	Kötü	Muamele	ve	Muhtemel	Suçlulaştırma	(Johan	
Sebastián	Moreno	Castro	hakkında“)	(Front	Line	Defenders,	11	Mayıs	2021)	(Equipo	Jurídico	Pueblo'yu	kısaca	
tanımlamaktadır),	erişim	için:https://www.frontlinedefenders.org/en/case/arbitrary-detention-ill-treatment-and-possible-
criminalization-against-johan-sebastian-moreno	
59	“Ulusal	Grev	28	Nisan	2021:	İnsan	Hakları	Savunucularına	Saldırılar”	(Equipo	Jurídico	Pueblos,	Eylül	2021)	
60	Bakınız:	Johan	Sebastián	Moreno	Castro	(Front	Line	Defenders),	erişim	için:	
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/johan-sebastian-moreno-castro				
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Daha	 sonra,	 Equipo	 Jurídico	 Pueblos'a	 bağlı	 insan	 hakları	 avukatlarından	 biri,	 Moreno	 ile	
görüşmek	ve	sağlık	durumunu	doğrulamak	için	karakola	gitti.	Ancak,	video	ile	de	kayıt	altına	
alındığı	 üzere,	 polis	 memurları	 keyfi	 ve	 yasadışı	 bir	 şekilde,	 yasal	 desteği	 ve	 hatta	 insani	
yardımı	dahi	reddetti61.	

Avukat	 Leonardo	 Jaimes	Marín	 de	 göstericilere	 hukuki	 yardım	 sağlarken	 çeşitli	 saldırılara	
maruz	kaldı.	1	Mayıs	2021'de	Marín,	polis	tarafından	gözaltına	alınan	üçü	reşit	olmayan	dört	
gençle	 görüşmeye	 çalıştığı	 San	 Pio	 polis	 karakolunda	 Binbaşı	 Giovanni	 Parra	 tarafından	
hakarete	ve	aşağılamaya	maruz	bırakıldı,	taciz	edildi	ve	tehdit	edildi.		

Marín	ayrıca	2	Mayıs	2021'de	bir	gösterinin	dağıtılması	sırasında	saldırıya	uğrayan	genç	bir	
kadınla	 görüşme	 yaparken	 Fuerza	 Disponible'ın	 en	 az	 10	 üyesi	 tarafından	 fiziksel	 saldırıya	
uğradı.	Marín,	bir	insan	hakları	savunucusu	olarak	yaptığı	iş	görmezden	gelinerek,	eşyalarını	
arayan	ve	aynı	zamanda	kendisine	gitmesi	emrini	veren	üniformalı	memurlar	tarafından	yere	
düşürüldü	ve	daha	sonra	sürüklendi62.	

	

CAJAR	

José	 Alvear	 Restrepo	 Avukatlar	 Kolektifi	 (CAJAR),	 hükümet	 dışı,	 kar	 amacı	 gütmeyen	 bir	
avukatlar	örgütüdür.	1980	yılında	kurulan,	Kolombiya'daki	ilk	insan	hakları	örgütlerinden	biri	
olup,	ulusal	 ve	uluslararası	 tanınırlığa	 sahiptir.	Örgüt,	Amerikan	Devletleri	Örgütü	 (OAS)	 ve	
Birleşmiş	Milletler	bünyesinde	danışma	statüsüne	sahiptir63.	

Siyasi	mahkûmlara	ve	rejim	karşıtlarına	yardım	etmesi	nedeniyle	CAJAR,	2003	ve	2005	yılları	
arasında	ve	2019	 ila	2020	yılları	 arasında	bazı	üyelerini	 yasadışı	olarak	dinleyen	Kolombiya	
İdari	 Güvenlik	 Departmanı'nın	 (DAS)	 kapsamlı	 bir	 gözetleme	 operasyonu	 da	 dahil	 olmak	
üzere	birçok	yargısal	tacizin	hedefi	oldu	hedefi	oldu64.			

																																																													
61	“Ulusal	Grev	28	Nisan	2021:	İnsan	Hakları	Savunucularına	Saldırılar”	(Equipo	Jurídico	Pueblos,	Eylül	2021)	Avukat	Johan	
Sebastián	Moreno	Castro'nun	keyfi	olarak	gözaltına	alınması	ve	olası	kriminalizasyon	(Uluslararası	Avukatlar	Gözlemevi	
(OIAD),	şu	adresten	edinilebilir:	
https://protect-lawyers.org/en/item/johan-sebastian-moreno-castro-3/https://protect-
lawyers.org/en/item/johan-sebastian-moreno-castro-3/	Johan	Sebastian	Moreno	Castro'ya	Karşı	Keyfi	Gözaltı,	
Kötü	Muamele	ve	Muhtemel	Suçlulaştırma	(Front	Line	Defenders,	11	Mayıs	2021),	erişim	için:	
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/arbitrary-detention-ill-treatment-and-possible-criminalization-against-johan-
sebastian-moreno;	Kolombiya:		Protestoculara	Karşı	Korkunç	Polis	Muamalesi	(“Johan	Sebastian	Moreno	Castro”	)	(İnsan	
Hakları	İzleme	Örgütü,	9	Haziran	2021)	(4-5	Mayıs	2021	tarihlerinde	gözaltı	ve	bağlı	olayları	ayrıntılı	olarak	aktarmaktadır),	
erişim	için:		https://www.hrw.org/news/2021/06/09/colombia-egregious-police-abuses-against-protesters	
62	“Ulusal	Grev	28	Nisan	2021:	İnsan	Hakları	Savunucularına	Saldırılar”	(Equipo	Jurídico	Pueblos,	Eylül	2021)	
63	Genel	olarak	bkz.	CAJAR	–	José	Alvear	Restrepo	Avukatlar	Kolektifi	(Barış	Tugayları	Uluslararası	Kolombiya),	şu	adreste	
bulunabilir:	
https://pbicolombia.org/accompanied-organisations/ccajar/		
64	"Las	Carpetas	Secretas"	[Gizli	Klasörler]	(Semana,	5	Ocak	2020),erişim	için:		
https://www.semana.com/nacion/articulo/espionaje-del-ejercito-nacional-las-carpetas-secretas-investigacion-
semana/667616.	Colombian	Caravana,	Lawyers’	Rights	Watch	Canada	ve	Lawyers	for	Lawyers,	diğer	kuruluşlarla	birlikte,	23	
Temmuz	2020'de	Kolombiya	Devlet	Başkanı	Ivan	Duque'ye	ortak	bir	mektup	ile	bu	yasadışı	takip,	izleme	ve	gözetim	
operasyonunu	kınadı.	Kolombiyalı	avukatlara	karşı	iddia	edilen	yasadışı	casuslukla	ilgili	Ortak	mektup	(23	Temmuz	2020	
tarihli	ortak	mektup	bağlantısını	da	içermektedir)	(Lawyers	for	Lawyers,	27	Temmuz	2020),	erişim	için:		
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Tehditlere	 rağmen,	 CAJAR	 Kolektifi	 üyesi	 avukatlar,	 Kolombiya'da	 adaletin	 işleyişini	
iyileştirmek	 için	 mücadele	 etmeye	 devam	 etmektedir.	 İçlerinde,	 önde	 gelen	 Kolombiyalı	
avukat	ve	insan	hakları	aktivisti	(yukarıda	ayrıntılara	yer	verilmiştir)	olan	ve	şu	anda	CAJAR'ın	
başkanı	olan	Reinaldo	Villalba	da	bulunmaktadır.		

CAJAR	üyelerinin	maruz	kaldığı	saldırılar	nedeniyle,	8	Temmuz	2020'de	Amerika	Kıtası	İnsan	
Hakları	 Komisyonu	 (IACHR),	 CAJAR	 vakasını	 Amerika	 Kıtası	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi'ne	
havale	ederek	Mahkeme'den	Kolombiya	Devleti’nin	yasadışı	 izleme	ve	takip	 ile	 ilgili	olanlar	
eylemleri	de	dahil	olmak	üzere,	1990'lardan	günümüze	bu	örgüte	karşı	işlenen	şiddet,	tehdit	
ve	 taciz	 eylemleriyle	 ilgili	 olarakuluslararası	 sorumluluğu	 tanımasını	 ve	 ilan	 etmesini	 talep	
etti65.		
		
CAJAR'a	 yönelik	 tehdit	 ve	 yıldırma	politikaları	 devam	etmektedir.	 Şubat	 2021'de,	 Barış	 için	
Özel	Yargı	Alanı	(JEP)	önünde	yargısız	infaz	ve	diğer	suçların	mağdurlarını	temsil	eden	CAJAR	
üyesi	Sebastián	Escobar	Uribe	ölüm	tehditleri	aldı66.		

	

Siyasi	Mahkumlarla	Dayanışma	Komitesi	(CSPP)	Vakfı	

Siyasi	Mahkumlarla	Dayanışma	Komitesi	 (CSPP),	1973	yılında	yazar	Gabriel	García	Márquez	
tarafından	 yaygın	 işkence	 ve	 diğer	 ciddi	 insan	 hakları	 ihlallerinin	 ortasında	 kurulan	
Kolombiya'nın	 en	 eski	 insan	 hakları	 örgütüdür67.	 Aralık	 2020'de	 CSPP,	 sivil	 toplum	 örgütü,	
kolektif	 veya	 destekçi	 STK	 kategorisinde	Diakonia	 İsveç,	 İsveç	 Kilisesi	 ve	 İsveç	 Büyükelçiliği	
tarafından	verilen	Ulusal	İnsan	Hakları	Savunma	Ödülü'nü	almıştır68.	

CSPP,	 Kolombiya'nın	 altı	 bölgesinde	 şubeleri	 bulunan	 ulusal	 bir	 kuruluştur:	 Antioquia,	
Atlántico,	 Cundinamarca,	 Santander,	 Tolima	 ve	 Valle	 del	 Cauca.	 Ayrıca	 Arauca	 ve	 Cauca	
bölgesinde	iki	destek	bürosu	da	bulunmaktadır.	

CSPP,	 siyasi	 nedenlerle	 özgürlüklerinden	 yoksun	 bırakılan	 insanları	 savunan	 veya	 hakikat,	
adalet	 ve	 tam	 tazminat	 arayışında	devlet	 suçlarının	mağdurlarını	 temsil	 eden	 insan	hakları	

																																																																																																																																																																																														
https://lawyersforlawyers.org/en/joint-letter-on-the-alleged-illegal-espionae-against-colombian-lawyers/;		Barış	
Anlaşmasına	Katkı	Sağlayan	Hak	Savunucularına	Karşı	Ulusal	Ordu'dan	Yeni	Yasadışı	İstihbarat	Açıklamaları	-	Eylem	Çağrısı	
(Uluslararası	Barış	Tugayları,	10	Mayıs	2020),	şu	adresten	edinilebilir:	
https://lawyersforlawyers.org/wp-content/uploads/2020/07/Action20Alert20Intelligence20ENG.pdf	
65	"IACHR,	Kolombiya	hakkındaki	davayı	Amerikalılar	Arası	Mahkemeye	sevk	etmiştir",	312/20	sayılı	Basın	Açıklaması	
(Amerikalılar	Arası	İnsan	Hakları	Komisyonu,	28	Aralık	2020);	başvuru	dilekçesine	erişim	için:		
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2020/CO_12.380_NdeREs.PDF	
66	Bkz.	https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/colombia-amenazas-de-muerte-contra-el-abogado-
sebasti%C3%A1n-felipe-escobar-uribe;	PBI-Kolombiya	ile	birlikte	CAJAR	avukatı	Sebastián	Escobar	Uribe	ölüm	tehdidi	aldı	
(Peace	Brigades	International	Canada,	8	Mart	2021),	şu	adresten	edinilebilir:	
https://pbicanada.org/2021/03/08/pbi-colombia-accompanied-cajar-lawyer-sebastian-escobar-uribe-receives-death-
threat/	;	Uyarı	–	Kolombiya:	Avukat	Sebastián	Escobar,	çalışmaları	sırasında	tekrar	tehdit	etti	(OIAD,	26	Şubat	2021),	
https://protect-lawyers.org/en/item/sebastian-escobar-uribe-4/	adresinden	erişilebilir.	
67	Genel	olarak	bkz.	Siyasi	Mahkumlarla	Dayanışma	Komitesi	(Barış	Tugayları	Uluslararası	Kolombiya),	erişim	için:		
https://pbicolombia.org/accompanied-organisations/fcspp/		
68	Genel	olarak	bkz.	Siyasi	Mahkumlarla	Dayanışma	Komitesi	(Barış	Tugayları	Uluslararası	Kolombiya),	erişim	için:		https://pbicolombia.org/accompanied-

organisations/fcspp/		
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savunucularından	ve	avukatlardan	oluşur.	CSPP	ayrıca	Amerika	Kıtası	İnsan	Hakları	Sistemi	ve	
evrensel	 insan	 hakları	 sistemi	 önünde	 zorla	 kaybetme,	 yargısız	 infaz	 ve	 diğer	 ağır	 insan	
hakları	 ihlallerinin	 mağdurlarını	 temsil	 etmektedir.	 Ayrıca,	 CSPP,	 Uluslararası	 Ceza	
Mahkemesi	 önünde	bir	 sivil	 toplum	örgütü	 olarak	 savunuculuk	 yapmakta	 ve	 Kolombiya'da	
işlenen	insanlığa	karşı	suçları	araştırmaktadır.	

Buna	karşılık,	CSPP,	Barış	için	Özel	Yargı	Alanı	(JEP)	önünde		yargısız	infaz	mağdurlarını	temsil	
eden	 	 kuruluşlardan	 biridir.	 CSPP,	 JEP'e,	 Askeri	 Tugayların	 yargısız	 infazların	
gerçekleştirilmesindeki	sorumluluğuna	dair	önemli	kanıtlar	içeren	raporlar	sunmuştur.	

Örgütün	 faaliyetlerinin	 etkisinin	 bir	 sonucu	 olarak,	 CSPP	 bünyesinde	 yer	 alan	 çok	 sayıda	
avukat	 ve	 üyesi	 öldürüldü,	 tehdit	 edildi,	 gözaltına	 alındı,	 kaybedildi,	 yerlerinden	 edildi	 ve	
yaşamlarına	 yönelik	 saldırıların	 hedefi	 oldular69.	 	 Yine,	 avukat	 ve	 insan	 hakları	 savunucusu	
Zoraida	 Hernández	 Pedraza	 (yukarıda	 ayrıntılarına	 yer	 verilmiştir)	 gibi	 bazı	 avukatlar	 da	
sürgüne	zorlandı.		

CSPP	şu	anda,	iktidardaki	siyasi	partinin	liderleri	tarafından	yürütülen	ve	CSPP	başkanı	avukat	
Franklin	Castañeda	Villacob'a	karşı	 çok	sayıda	yıldırma	eyleminin	gerçekleştiği	bir	karalama	
kampanyasının	hedefi	olarak	sürekli	bir	gözdağı	atmosferinde	faaliyetlerini	sürdürmektedir.	

				

DhColombia	

DhColombia,	 stratejik	 dava,	 araştırma,	 iletişimsel	 eylem	 ve	 hafıza	 yoluyla	 insan	 haklarının	
savunulmasına	odaklanan,	kar	amacı	gütmeyen	bir	Kolombiya	sivil	toplum	kuruluşudur70.	Bir	
çalışma	ekibi	olarak,	dhColombia	2003'ten	beri	 teşhir	 faaliyetleri	yürütmektedir	ve	2010'da	
Kolombiya	 adalet	 organları	 ve	 uluslararası	 insan	 hakları	 koruma	 sistemleri	 nezdinde	 dava	
(mağdurların	 temsili	 ve	 cezai	 savunma)	 yürüten	 bir	 çekirdek	 ekip	 oluşturmuştur.	 Ayrıca,	
dhColombia	 bölgedeki	 diğer	 ülkelerdeki	 topluluklara	 ve	 ailelere	 de	 danışmanlık	 hizmeti	
vermektedir.	 Ayrıca	 çeşitli	 bölgelerde	 bölgesel	 ve	 uzmanlaşmış	 insan	 hakları	 örgütleriyle	
birlikte	çalışır	ve	bağımsız	savunma	avukatlarına	destek	sağlar.	

																																																													
69	Genel	olarak	bkz.	Siyasi	Mahkumlarla	Dayanışma	Komitesi	(Barış	Tugayları	Uluslararası	Kolombiya),	
erişim	için:		https://pbicolombia.org/accompanied-organisations/fcspp/;	Kolombiya:		Adriana	
Lizarazo'ya	yönelik	ölüm	tehditleri	(Uluslararası	İnsan	Hakları	Federasyonu	(FIDH),	19	Kasım	
2021),erişim	için	https://www.fidh.org/en/region/americas/colombia/colombia-death-threats-
against-adriana	-lizarazo;	Kolombiya:	Ulusal	Grev	kapsamında	insan	hakları	savunucularına	yönelik	
saldırılar	(Uluslararası	İnsan	Hakları	Federasyonu	(FIDH),	20	Mayıs	2021),	erişim	için:		
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/colombia-attacks-on-human-rights-
defenders-as-part-of-the-national	
	
	
	
70	Genel	olarak	bkz.	dhColombia	–	İlişkili	İnsan	Hakları	Ağı	(Peace	Brigades	International	Colombia),	
https://pbicolombia.org/dhcolombia/	adresinde	mevcuttur.	
			



	

	 	

	
	

19	
	

dhColombia'nın	mağdurlar	 için	 ele	 aldığı	 davalar	 arasında	devlet	 organ	 ve	 görevlileri	 eliyle	
gerçekleştirilen	 ciddi	 insan	 hakları	 ihlalleri	 (birçok	 başka	 konunun	 yanı	 sıra,	 zorla	
kaybetmeler,	 yargısız	 infazlar,	 işkence,	 sakatlamalar,	 toprak	 gaspı,	 toplulukların	 mega	
projelerle	yok	edilmesi,	sendika	örgütlerine	zulüm,	muhalefet	 liderlerine	ve	sosyal	ve	köylü	
liderlerine	yönelik	saldırılar,	ve	kadına	yönelik	şiddete	gösterilen	devlet	hoşgörüsü	davaları)	
yer	alıyor.		Bu	ihlallerin	çoğu,	devlet	güvenlik	güçleri	(ulusal	ordu,	ulusal	polis,	idari	güvenlik	
departmanı	 -	 DAS	 ve	 istihbarat	 teşkilatları)	 üyeleri	 tarafından	 gerçekleştirilmiştir.	 Sonuç	
olarak,	dhColombia	faaliyetlerini	yüksek	rütbeli	subay	ve	müdürlerin	ceza	kovuşturulmasına	
konu	edilmesi,	15'ten	fazla	general,	25'ten	fazla	albay,	sekiz	gizli	polis	ve	istihbarat	teşkilatı	
yöneticisi	 ve	 yine	 bu	 kurumlara	 mensup	 60'tan	 fazla	 kişiye	 karşı	 ceza	 soruşturması	 yahut	
kovuşturması	başlatılmasına	odaklamıştır.		

2005'ten	bu	yana	ve	özellikle	2008	ve	2010	yılları	arasında,	dhColombia'nın	çalışma	ekibinin	
bir	parçası	olan	ve	önemli	ceza	yargılamalarına	ve	uluslararası	davalara	öncülük	etmiş	veya	
bunları	 takip	 etmiş	 ve	 uluslararası	 topluluklar	 ve	 medya	 karşısında	 savunmanlık	 yapan	
hukukçulara	 karşı	 sayısız	 saldırı	 gerçekleşmiştir.	 Bu	 durum,	 avukat	 ailelerinin	 sürgün	
edilmesine,	 avukatların	 ailelerine	 yönelik	 saldırılara,	 itibarsızlaştırmaya	 ve	 örgüt	 içinde	
davaları	yürüten	kişilere	yönelik	fiziki	saldırılara	ve	yargılamalara	yol	açmıştır.	

2020'den	bu	yana	avukat	María	Alejandra	Garzón	Mora,	protestolar	bağlamında	ulusal	polis	
üyeleri	 tarafından	 cinayet,	 yaralanma	 ve	 suistimal	mağdurlarını	 temsil	 eden	 çalışmaları	 ile	
protesto	 ve	 hafıza	 çalışmalarının	 güçlendirilmesi	 hakkını	 kullananlara	 olan	 grupları	
desteklemesi	 nedeniyle	 saldırıların	 ve	 yargılamaların	 hedefi	 olmuştur	 (9	 Eylül	 2020	
protestoları,	 ulusal	 grev	 Nisan	 2021	 ve	 geçmiş	 davalar)	 71.	 Konutunda	 bulunan	 güvenlik	
kameraları	 imha	 edilmiş	 ve	 kendisi	 sürekli	 yasa	 dışı	 takip	 altında	 kalmıştır.	 Sokakta	 sivil	
giyimli	görevliler	tarafından	tacize	uğramış,	 iletişimine	müdahale	edilmiş	ve	kendisine	halka	
açık	gösterilerde	gözdağı	verilmeye	kalkışılmış	ve	tehditlere	maruz	kalmıştır.	

Yine	 2019	 yılından	 bu	 yana,	 avukat	 Germán	Romero	 Sánchez,	 bilgi	 ve	 bilgisayar	 ekipmanı	
hırsızlığından,	iş	faaliyetlerinin	ve	kişisel	yaşamının	izlenmesi	ve	gözetlenmesinden	doğrudan	
ölüm	 tehditlerine,	 aile	 üyelerine	 zulme	 ve	 pandemi	 sürecinde	 meydana	 gelen	 başkaca	
saldırıların	hedefi	olmuştur.		Karşı	karşıya	kaldığı	bu	zulüm	eylemleri,	ulusal	ordunun	yüksek	
																																																													
71	Garzón'un,	halkı	Eylül	2020	protestolarıyla	bağlantılı	hakları	konusunda	eğiten	ve	tavsiyelerde	bulunan	çalışmalarının	
temsili	örnekleri	için,	bkz.	Bogotá'da	9	ve	10	Eylül	protestoları	sırasındaki	konuşmaları]	(WRadio,	9	Mart	2021)	(Eylül	2020	
protestolarının	altı	aylık	yıldönümünde,	Garzón'un	protestolar	sırasında	dhColombia'nın	polis	şiddeti	mağdurlarını	temsil	
etmesini	tartıştığını	aktararak,	“kurbanların	aileleri”	hesap	verebilirlik	ve	adalet	aradığı	için	tehdit	ediliyor	ve	zulmediliyor”	
ve	ayrıca	dhColombia'nın	“Kolombiya'daki	insan	hakları	savunması”	konusunda	Başsavcılığa	şikayette	bulunduğunu	
belirterek,	https://www.wradio	adresinde	bulunabilir.	.com.co/noticias/bogota/hablan-victimas-de-las-protestas-del-9-y-
10-de-septiembre-en-bogota/20210309/nota/4115672.aspx;	“Impunidad	para	la	fuerza	pública	y	kriminalización	de	la	
protesta	sosyal”	[Güvenlik	güçlerinin	dokunulmazlığı	ve	sosyal	protestoların	suç	haline	getirilmesi]	(Ms.	Garzón	on	Para	
Avanzar/Move	Forward	podcast'i)	(video)	(Democracia	en	Riesgo/Democracy	at	Risk,	29	Eylül	2021),	
https://democraciaenriesgo.com/	adresinde	bulunabilir;	“Estos	son	los	caminos	legales	que	tienen	las	víctimas	de	las	
manifestaciones”	[Bunlar,	gösterilerin	kurbanlarının	sahip	olduğu	yasal	yollar](El	Espectador,	15	Eylül	2020)	(Garzón'dan,	
şiddet	mağdurlarının	yasal	hakları	ve	çareleri	hakkında	alıntı	yapıyor.	Eylül	2020	protestoları	ve	aileleri),	erişim	için:		
https://www.elespectador.com/bogota/estos-son-los-caminos-legales-que-tienen-las-victimas-de-las-manifestaciones-
article/		
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rütbeli	 subaylarının	 olağan	 ve	 geçiş	 dönemi	 adaleti	 konularında	 yargılandığı	 davalarda,	
duruşma	 takibi,	 şikayetlerin	 düzenlenmesi,	 üst	 mahkemelere	 başvuru	 ve	 toplumsal	 dava	
çalışmaları	 bağlamında	 sürdürdüğü	 doğrudan	 avukat	 olarak	mesleki	 faaliyetleri	 ile	 ilgilidir.		
2021	 yılının	 ortalarından	 itibaren,	 Romero,	 devam	 eden	 zulüm	 eylemleri	 ve	 kendisine	 ve	
ailesine	yönelik	yüksek	saldırı	riski	nedeniyle	geçici	olarak	sürgüne	zorlandı72.	

	

Luis	Carlos	Pérez	Avukatlar	Kolektifi	(CCALCP)	

Luis	Carlos	Pérez	Avukatlar	Kolektifi	(CCALCP),	insan	haklarının,	özellikle	de	çevre	davalarının	
savunulmasında	 uzmanlaşmış,	 tamamı	 kadınlardan	 oluşan	 bir	 avukatlar	 grubudur.	Merkezi	
Bucaramanga'da	bulunan	CCALCP,	 silahlı	 çatışmalardan	etkilenen	küçük	ölçekli	 çiftçilere	ve	
yerli	 topluluklara	 yasal	 temsil	 sağlama	 konusundaki	 çalışmaları	 nedeniyle	 ulusal	 ve	
uluslararası	tanınırlık	kazanmıştır73.		

CCALCP	 bünyesindeki	 avukatlar,	 bölgedeki	 doğal	 kaynakları	 sömüren	 ve	 genellikle	 çevreye	
ağır	zarar	veren	maden	şirketlerine	karşı	yürüttükleri	faaliyetleri	nedeniyle	çok	ciddi	risklerle	
karşı	 karşıya	 kalmaktadır.	 	 Kolektifin	 yöneticisi	 Julia	 Figueroa'nın	 dediği	 gibi:	 "Çevre	
sorunlarıyla	mücadele	etmek,	suyu	savunmak,	devlet	ile	şirketler	arasında	imzalanan	milyon	
dolarlık	sözleşmelere	karşı	çıkmaktır".	Bu	bağlamda,	CCALCP,	kolektife	bağlı	avukatları	ciddi	
risklerle	karşı	karşıya	bırakan	yüksek	profilli	davaların	savunmalığını	üstlenmiştir.		

Kolektifin	 yürüttüğü	 dikkate	 değer	 bir	 dava	 ,	 Santurbán	 páramo	 davasıdır.	 Yüksek	 irtifa	
donmuş	 sulak	 alan	 ekosistemi	 olan	 páramo,	 muazzam	 bir	 biyolojik	 çeşitliliğe	 sahiptir	 ve	
neredeyse	 2	 milyon	 kişiye	 su	 sağlar,	 ancak	 mineral	 kaynak	 arayan	 çok	 uluslu	 madencilik	
şirketleri	tarafından	bu	bölge	tehdit	edilmektedir.	 	CCALCP,	Kolombiya	Anayasa	Mahkemesi	

																																																													
72	Genel	bilgi	için	bkz.	“Orta	Vadeli	Rapor	-	Hukukun	üstünlüğü	ve	2018	UPR	sırasında	Kolombiya	tarafından	kabul	edilen	
insan	hakları	savunucularının	rolü	ile	ilgili	tavsiyelerin	uygulanmasının	gözden	geçirilmesi”	(Lawyers	for	Lawyers,	Lawyers'	
Rights	Watch	Canada	ve	Colombian	Caravana	,	Eylül	2021),	Erişim	için:		https://lawyersforlawyers.org/wp-
content/uploads/2021/09/Midterm-report-Colombia-L4L-LRWC-Caravana-sept-2021.pdf,	“Avukat	Germán	Romero	Sánchez	
için	Koruma	Talebi”	(Kolombiya	Destek	Ağı,	8	Ekim	2019),	erişim	için:		https://colombiasupport.net/2019/10/demand-
protection-for-atty-german-romero-sanchez/;	Germán	Romero	Sánchez'e	yönelik	tehditlere	ilişkin	ortak	mektup	
(diğerlerinin	yanı	sıra	Avukatlar	için	Avukatlar,	Avukat	Hakları	İzleme	Kanada,	Colombian	Caravana	ve	)	Tehlikedeki	
Avukatlar	için	Uluslararası	İzleme	(OIAD))	tarafından	Kolombiya	Devlet	Başkanı	Iván	Duque'ye	gönderilen	30	Ekim	2019	
tarihli	(yalnızca	İspanyolca	dilince	mevcuttur)	ortak	mektubun	linkine	erişilebilir	(Avukatlar	için	Avukatlar,	6	Kasım	2019),	
erişim	için:	https://lawyersforlawyers.org/en/joint-letter-on-threats-against-german-romero-sanchez/;	"Kolombiya:	
Germán	Romero	Sánchez,	İnsan	Hakları	İhlallerinin	Mağdurlarının	Avukatı	Olarak	Çalışması	Risk	Altında”	(diğerlerinin	yanı	
sıra	Uluslararası	Tehlike	Altındaki	Avukatlar	Gözlemevi	(OIAD),	Avukatlar	için	Avukatlar,	Lawyers'	Rights	Watch	Canada	ve	
Colombian	Caravana	tarafından	imzalanan	ortak	mektup	)	(Lawyers'	Rights	Watch	Canada,	22	Ekim	2019),erişim	
için:https://www.lrwc.org/colombia-german-romero-sanchez-at-risk-for-his-work-as-a-lawyer-for-victims-of-human-rights-
violations-letter/;	Kolombiyalı	avukatlara	karşı	yürütülen	yasadışı	casuslukla	ilgili	ortak	mektup	(Kolombiya	Caravana	ve	
Lawyers	for	Lawyers	ve	dokuz	insan	hakları	örgütünden	gelen	23	Temmuz	2020	tarihli	ortak	mektup)	(Lawyers	for	Lawyers,	
27	Temmuz	2020),	erişim	için:	https://www.lrwc.org/colombia-german-romero-sanchez-at-risk-for-his-work-as-a-lawyer-
for-victims-of-human-rights-violations-letter/		
73	Genel	olarak	bkz.	Luis	Carlos	Pérez	Toplu	Avukatlar	Kolektifi	(CCALCP)	(Uluslararası	Barış	Tugayları	Kolombiya),	
https://pbicolombia.org/accompanied-organisations/ccalcp/;	Hakkımızda:	Corporación	Colectivo	de	Abogados	Luis	Carlos	
Pérez	(CCALCP),	https://www.ccalcp.org/about-us/about-us;	Luis	Carlos	Perez	Avukatlar	Kolektifi	(Kolombiya	Karavanı),	
erişim	için:		http://www.colombiancaravana.org.uk/overview-of-threats-to-human-rights-lawyers/the-luis-carlos-perez-
lawyers-collective		
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tarafından	bu	durumdan	etkilenen	toplumsal	kesimlerin	çevresel	katılım	hakkını	tanıyan	bir	
karar	verilmesini	başarmıştır74.		

Alınan	tehditler	nedeniyle	CCALCP'nin	kadın	avukatları,	fiziksel	bütünlüklerini	ve	çalışmalarını	
korumak	için	güvenlik	önlemleri	almak	zorunda	kalmaktadır75.	Örneğin,	avukat	Julia	Figueroa	
güvenliğini	garanti	altına	almak	için	iki	korumayla	ve	zırhlı	bir	araçla	seyahat	etmek	zorunda	
kalmış,	ve	faaliyetlerini	sürdürebilmek	için	mahremiyetini	ve	özgürlüğünü	feda	etmiştir.	 	

																																																													
74	Bakınız	“Bizi	susturamazlar”:	Kolombiya	doğasını	savunan	kadın	avukatlar	(The	Guardian,	2	Aralık	2021),	erişim	için:		
https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/02/courage-colombia-female-human-rights-defenders-aoe	
75	Bakınız	“Bizi	susturamazlar”:	Kolombiya	doğasını	savunan	kadın	avukatlar	(The	Guardian,	2	Aralık	2021),	erişim	için:		

https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/02/courage-colombia-female-human-rights-defenders-aoe	
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5. Talep	ve	Öneriler		
	

Kolombiyalı	 insan	hakları	avukatlarının	karşı	karşıya	kalmaya	devam	ettiği	ciddi	risk	durumu	
göz	önüne	alındığında,	aşağıda	imzası	bulunan	kuruluşlar	aşağıdaki	talep	ve	önerileri	ortaya	
koymaktadır:	

1. Kolombiya	Devleti,	27	Ağustos	ila	7	Eylül	1990	tarihleri	arasında	gerçekleşen	Birleşmiş	
Milletler	 8.	 Kongresi	 Suçun	 Önlenmesi	 ve	 Suçluların	 Islahı	 Konferansı	 kapsamında	
kabul	 edilen	 Birleşmiş	 Milletler	 Avukatların	 Rolüne	 Dair	 Temel	 Prensipler	
Yöndergesine	uygun	davranmak	zorundadır76.		

2. Kolombiya	 devleti,	 insan	 hakları	 avukatlarına	 yönelik	 birçok	 saldırıları	 derhal	
ciddiyetle	 ele	 almalı	 ve	 BM	 prensiplerinin	 16.	 ve	 18.	 İlkeleri	 uyarınca	 avukatların	
mesleklerini	 özgür	 ve	 bağımsız	 bir	 şekilde	 icra	 etmelerini	 güvence	 altına	 almalıdır.	
3.3.6	BM	Avukatların	Rolüne	Dair	Temel	Prensipler	

(Prensip	16)	“Hükümetler	avukatların;		
a.	Hiçbir	baskı,	engelleme,	taciz	veya	yolsuz	bir	müdahaleyle	gerek	karşılaşmadan	her	
türlü		
mesleki	faaliyeti	yerine	getirmelerini;	b.	Yurt	içinde	ve	yurt	dışında	serbestçe	seyahat	
etme	ve	müvekkilleriyle	görüşebilmelerini;	c.	Kabul	görmüş	meslek	ahlak	kurallarına,	
görevlerine,	standartlarına	uygun	faaliyette		
bulundukları	için	kovuşturma	veya	idari,	ekonomik	veya	başka	bir	yaptırımla	sıkıntı	
çekmemelerini		
veya	tehditle	karşılaşmamalarını	sağlar.”			

(Prensip	18)	“Avukatlar	görevlerini	icra	etmeleri	nedeniyle	müvekkilleriyle	veya	
müvekkillerinin	davalarıyla	özdeşleştirilemezler.		

3. Kolombiya	devleti,	Havana	Kuralları	arasında	yer	alan	17.	prensip	uyarınca,	özellikle	
insan	 hakları	 savunucularının	 daha	 yüksek	 risk	 altında	 olduğu	 kırsal	 bölgelerde,	
Kolombiyalı	avukatların	güvenliklerini	ve	özgürlüklerini	garanti	altına	almak	için	ek	ve	
etkili	güvenlik	önlemleri	almalıdır.		

(Prensip	17)	“Avukatlar	görevlerini	icra	etmemeleri	nedeniyle	güvenlikleri	tehdit	
edildiği	takdirde,	yetkili	makamlar	tarafından	gerekli	bir	biçimde	korunurlar.”	

4. Kolombiya	devleti,	cezasızlığa	son	vermek	için	insan	hakları	avukatlarına	karşı	işlenen	
suçlara	 ilişkin	 tarafsız,	 bağımsız	 ve	 etkili	 soruşturmalar	 yürütmeli	 ve	 gerekli	
olduğunda,	failler	hakkında	kovuşturma	başlatmalıdır.	

																																																													
Bkz.	Önsöz,	Birleşmiş	Milletler	Avukatların	Rolüne	İlişkin	Temel	İlkeler,	erişim	için:	
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx			
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5. Kolombiya	devleti,	BM	Sözleşmesinin	18	ve	23.	İlkeleri	uyarınca	özellikle	daha	hassas	
olan	insan	hakları	davalarında	görev	alan	Kolombiyalı	avukatların	kriminalize	edilmesi	
ile	mücadele	etmelidir.	3.3.6	BM	Avukatların	Rolüne	Dair	Temel	Prensipler	

(Prensip	 18)	 “Avukatlar	 görevlerini	 icra	 etmeleri	 nedeniyle	 müvekkilleriyle	 veya	
müvekkillerinin	davalarıyla	özdeşleştirilemezler.”		

(Prensip	23)	“Avukatlar,	diğer	vatandaşlar	gibi	ifade,	inanç,	örgütlenme	ve	toplanma	
özgürlüğüne	sahiptir.”		Avukatlar	özellikle,	hukukla,	adalet	sistemiyle	ve	insan	
haklarının	geliştirilmesi	ve	korunması	ile	ilgili	konularda	kamusal	tartışmalara	katılma	
ve	yasal	faaliyetleri	veya	yasal	bir	örgüte	mensup	olmaları	nedeniyle	mesleki	
kısıtlamalara	maruz	kalmaksızın,	yerel,	ulusal	veya	uluslararası	örgütler	kurma		
veya	bunlara	mensup	olma	ve	bunların	toplantılarına	katılma	hakkına	sahiptir.		
Avukatlar	bu	hakları	kullanırken,	her	zaman	hukuka	ve	hukuk	mesleğinin	kabul	
görmüş	standartlarına	ve	meslek	ahlak	kurallarına	uygun	davranırlar	

6. Avrupa	 Birliği	 ve	 onun	 üye	 devletleri	 ile	 bir	 bütün	 olarak	 uluslararası	 toplum,	
Kolombiya	devleti	tarafından	uluslararası	yükümlülüklerinin	gereği	olarak	avukatların	
ve	 insan	 hakları	 savunucularının	 korunmasını	 güçlendirmeye	 yönelik	 Kolombiya	 ile	
olan	ilişkilerini	kullanmaya	çağrılmaktadır.	

7. Birleşmiş	 Milletler	 ve	 diğer	 uluslararası	 kuruluşlar	 -	 özellikle	 BM.	 Hâkimlerin	 ve	
Avukatların	Bağımsızlığı	Özel	Raportörü	ve	BM	İnsan	Hakları	Savunucularının	Durumu	
Özel	 Raportörü'nden	 Kolombiya'daki	 insan	 hakları	 avukatlarının	 durumuna	
odaklanmaya	 devam	 etmesi	 ve	 Kolombiya	Devleti’ne	 BM	Avukatların	 Rolüne	 İlişkin	
Temel	 İlkeler	 ile	 geçerli	 tüm	 diğer	 yasal	 standartlara	 uygun	 davranması	 için	 baskı	
yapmaya	devam	etmesi	talep	edilmektedir.		

8. Dünyanın	dört	bir	yanındaki	barolar	ve	hukuk	topluluklarından,	Kolombiya'daki	insan	
hakları	 avukatlarının	 durumunu,	 özellikle	 ülkenin	 2023'te	 yapılması	 planlanan	
Evrensel	 Periyodik	 Gözden	 Geçirme	 beklentisiyle	 yakından	 izlemesi	 ve	 raporlaması	
istenmektedir.	

9. Gazeteciler	 ve	 uluslararası	 medya,	 Kolombiya'daki	 insan	 hakları	 avukatlarının	
durumunu	 araştırmaya	 ve	 rapor	 etmeye,	 Kolombiya	 devletine	 baskı	 yapmaya	 ve	
dünya	çapında	kamuoyunun	dikkatini	insan	hakları	avukatlarının	oynadığı	hayati	role	
ve	karşı	karşıya	oldukları	ağır	risklere	çekmeye	davet	edilmektedir.	

	


