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Sayın Büyükelçi Serdar Kılıç,  

Shia Rights Watch olarak Türkiye’de meydana gelen Şii hakları ihlallerine dikkatinizi çekmek için 

size bu mektubu yazmaktayız.  Tüm dünyadaki Şiiler bağlı oldukları mezhep neticesinde hükümetler 

ve silahlı gruplarca baskı ve ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar.  Terör örgütü IŞİD’in yükselen 

varlığıyla, bölgedeki Şiilerin güvenlik sorunu daha ciddi boyutlara ulaşmıştır.  Haziran 2014’ten bu 

yana İstanbul’un çeşitli semtlerinde üç farklı Şii camisine saldırıldığını sizinle paylaşmak, ve 

Türkiye’deki Şii nüfusunu koruma konusunda sizlerin değerli desteğini almak istediğimizi belirtmek 

isteriz.   

9 Haziran 2014 tarihinde, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde cemaatinin büyük bir kısmı Şii meşrebinin 

Caferilik mezhebinden olan Allahu Ekber Ehlibeyt Camii ateşe verilmek suretiyle saldırıya 

uğramıştır.  9 Temmuz 2014 tarihinde, Esenyurt Muhammediye Camii IŞİD üyesi olduğu varsayılan 

kişilerce saldırıya uğramıştır.  Cami imamı Hamza Aydın, saldırıdan on gün önce sözlü olarak tehdit 

edildiğini, kendisinin ve Şii cemaatin taşlara ibadet etmekle suçlandığını belirtmiştir.  İmam Aydın 

durum hakkında polise bilgi verdiğini, fakat polislerin bu saldırıyı önlemekte başarısız olduklarını 

söylemiştir. Sözlü tehditlerin on gün sonrasında caminin kütüphane bölümü ateşe verilmiştir.  

Saldırıyı yapan kişilerin saldırı esnasında, “bu camide ezan okumanıza izin vermeyeceğiz” dedikleri 

rapor edilmiştir.  3 Eylül 2014 tarihinde, İstanbul’un Büyükçekmece semtinde bulunan ve henüz 

yapım aşamasında olan Hz. Ali Camii 20-30 kisilik bir grup tarafından taşlanmak suretiyle saldırıya 

uğramıştır.  Saldırganlar semtlerinde Şii mezhebine ait bir cami istemediklerini söylemişlerdir.   

http://www.shiarightswatch.org/
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Shia Rights Watch bu eylemleri İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 21 ve 182. maddelerinin ihlali 

olarak görmektedir.  Bu saldırılar sadece din ve kimlik özgürlüğünü değil, farklı etnik ve dini 

altyapılardan gelen Türk milletinin birlik ve beraberliğini de tehdit etmektedir.  IŞİD bölgedeki 

Şiilerin özgürlüğüne karşı ciddi bir tehdit arz ederken, biz, Shia Rights Watch olarak, siz sayın 

Washington DC Türk Büyükelçiliğinden Türkiye’deki Şiilerin haklarını koruma konusunda bizimle 

birlikte çalışmanızı rica ediyoruz.   

Saygılarımızla,  

 

Mustafa Akhwand  

Director of Shia Rights Watch 

 

 

 

 

                                                           
1 Madde 2 

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu 

Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. 

Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, 

uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir. 

 
2 Madde 18 

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel 

surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir. 

 

http://www.shiarightswatch.org/

