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Mart 2011’den bu yana devam eden
Suriye Savaşı sırasında;

1milyona
yakın insan hayatını 
kaybetti

Bugüne kadar

13.581
Suriyeli kadın
hapsedildi

Halen resmi
hapishanelerde
tutulan kadın sayısı 

6.736
Bunun 417’si
kız çocuğu

En az 15bin çocuk katledildi

En az

13bin kişi
işkence ile
öldürüldü

Halen akıbetlerinden
haber alınamayan kayıp 
sayısı 85binin üzerinde

En az

400bin kişi
tutuklandı,
hapsedildi

5milyondan
fazla insan ülkeyi 
terk etti

13milyon
insan yardıma
muhtaç hale geldi

6milyon
kişi Suriye içerisin-
de yerinden
edildi

?



Vicdan Konvoyu hapis tutulan
kadınların özgürlüğü için yola çıktı.

55ülkeden 10bin kadın katılımcı

Üç gün süren uluslararası düzeydeki bu ilk kadın eyleminde;

200otobüs ile

Türkiye-Suriye sınırına ulaştı
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Türkiye’nin yüzlerce sivil toplum kuruluşu temsilcisi akademisyen, 

hukukçu, gazeteci, memur, doktor, sanatçı, sporcu, siyasetçi, ev 

hanımı, esnaf, iş kadını vb. birçok meslekten kadınları olarak ve 

Suriyeli mazlum kadınlarla beraber Suriyeli Mahpus Kadınlar için 

bir girişim başlattık. Çağrımızı dünyanın dört bir yanından kadınlara 

ulaştırdık ve onlardan destek aldık. Suriye zindanlarındaki işkence 

ve tecavüz mağduru kadınları dünyanın gündemine getirmek ve 

onların kurtuluşlarını amaçladık. Dünyanın birçok ülkesinden etkili 

kadınlardan oluşan bir ekiple VİCDAN KONVOYU adı ve ‘KADINI 

KORU İNSANI KORU’ çağrısı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 

uluslararası sivil insiyatif olarak bir vicdan hareketi organize ettik.

Bizler dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak Suriye 

hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen 

kadınların seslerini duyurmak ve serbest bırakılmaları için 

dünyaya bir çağrı olarak ‘Kadınlar İçin VİCDAN KONVOYU’nu 

yola çıkardık ve Vicdan Konvoyu bir VİCDAN HAREKETİ olarak 

mücadelesine devam ediyor.

Konvoy Türkiye’de buluşup Türkiye’deki güzergâhta hareket 

etmekle beraber 55 ülkeden farklı fikirden kadınlardan oluştu. 

Konvoya bizzat gelemeyen çok fazla sayıda ülkeden çok daha 

fazla kadın destekçi de konvoyun bileşeni olduğunu ve desteğini 

deklare etmiştir.

Biz Kimiz?
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• Kadınların, Suriye’de savaşın başından 
bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis 
ve mültecilikle büyüyen dramlarına 
dikkat çekmek.

• Suriye’de savaş sebebiyle haksız bir 
şekilde tutulan tüm kız çocukları ve 
kadın mahpusların serbest bırakılması 
için çağrı yapmak ve girişim başlatmak.

• Tüm insanlığı savaşlarda kadınların 
korunması için etkili tedbirler almaya 
davet etmektir.

Amacımız
Nedir?
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Vicdan Konvoyu çok sayıda farklı sivil toplum kuruluşu, kadın 

örgütü ve farklı fikir ve ideolojilerden kadınlardan oluşmaktadır. 

Suriyeli mahpus kadınların kurtuluşu ve savaşlarda kadın ve 

çocukların korunması amacıyla ortak logo ve slogan etrafında 

yürüyen bir konvoy olarak planlanmıştır. Tüm bileşenler bu 

prensip üzerine anlaşmış ve tamamen sivil bir insiyatif olarak 

yürüyecektir. Bir otobüs konvoyu olarak planlanmış olup Suriyeli 

kadınların kurtuluşu amacıyla konvoy sonrasında sivil inisiyatif 

olarak çabasını sürdürecektir.

Prensiplerimiz
ve Usülümüz 



Neden
Vicdan
Konvoyu?
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Mart 2011’den bu yana devam eden Suriye savaşı sırasında 1 mil-

yona yakın insan hayatını kaybederken, tespit edilebilen en az 

400 bin insan hapishanelere girip çıkmış durumdadır. Bir kısmı 

ise hâlen hapishanelerdedir.

Human Rights Watch, 2012 yılında Muhaberat’a bağlı 27 tu-

tuklu merkezi tespit etmiştir. Resmi hapishanelerin ve tutuklama 

merkezlerinin güncel sayıları bilinmemektedir. Birleşmiş Milletler 

Bağımsız Suriye Soruşturma Komisyonu verilerine göre çok sayı-

da kadın ve erkek mahkûm, hapishane ve rejim yetkililerinin te-

cavüzlerine maruz kalmıştır.

Suriye insan hakları kuruluşlarının son verilerine göre tespit 

edilebilmiş tutuklanan kadın sayısı, Mart 2011’den 2017 sonuna 

kadar 13.581’dir. Mart 2011’den bu yana Suriye Savaşı sırasında 

Suriye rejim güçleri tarafından tutulan ve halen hapishanelerde 

olan kadın sayısı 6.736’dır. Bu sayının 6.319’u  yetişkin 417’si kız 

çocuğudur. Bunlar sadece resmi cezaevlerinde tutulanlardır. Ha-

pishane gibi kullanılan boş fabrika vb. binalarda tutulanların sayı-

sı ise bilinmemektedir. Bazı kadınlar hamileyken alınmış ve orada 

doğum yapmıştır. Bazı kadınlar çocuklarıyla alınmıştır. Bazı kadın-

lar ise, tutulan yerlerde tecavüze uğramış ve tecavüz sonucu olan 

çocuğu orada doğurmak zorunda bırakılmıştır. Birleşmiş Milletler 

Bağımsız Uluslararası Suriye Araştırma Komisyonu damgalanma 

endişesi ve travma gibi nedenlerle cinsel şiddet vakalarının ger-

çekleşenden az bildirildiğini beyan etmiştir.

Uluslararası Af Örgütü’nün Sednaya Hapishanesi raporunda 

hapishane içerisinde siyasi mahkumların askeri mahkemelerde 

birkaç dakikalık yargılamalar neticesinde alınan idam kararlarıyla 

toplu infazların gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Raporda iki hafta-

da bir 15-20 kişilik idam mahpusunun son gün “parti” olarak ifa-

de ettikleri gardiyanların dayaklı işkencesinden sonra idamların 

gerçekleştiği bloka gönderildikleri belirtiliyor. Bu şekilde her iki 

haftada bir toplu infazların gerçekleştiği bildiriliyor.

Suriye ordusunda 13 yıl askeri polis olarak görev yapan bir kişi, 

ülkede yaşanan iç savaş boyunca, rejime bağlı askeri hastanelere 
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ölü olarak getirilen kişilerin fotoğraflarını çekmekle görevlendirildi. 

Hastaneye getirilen kişilerin tamamı gözaltındayken işkence, elle 

boğma ve aç bırakılarak öldürülen Suriyeli muhaliflerden oluşu-

yordu. Askeri polis her gün, ölü olarak getirilen bu kişilerin yüz ve 

beden fotoğraflarını çekerek, numaralandırıp üstlerine teslim etti.

Cesetlerin yüz ve bedenleri üzerine elle yazılan şifreli notlarla 

beraber çekilen bu fotoğraflar, Suriye ordusu içinde sistematik 

olarak verilen öldürme emirlerinin yerine getirildiğine dair belge 

olarak kabul gördü. Çalışma arkadaşlarıyla iki yılda 55 bin kare 

fotoğraf çeken askeri polis, sistematik işkenceyle öldürme politi-

kasına dayanamayarak Suriyeli muhaliflerle gizlice irtibat kurdu. 

Askeri polis, iki yıl boyunca çekilen fotoğrafları düzenli olarak bir 

flaş belleğe kaydetti ve gizlice muhaliflere verdi. Muhaliflerin giri-

şimleri sonucunda, İngiltere’de savaş suçu ve insanlığa karşı işle-

nen suçlar konusunda söz sahibi uluslararası hukukçular ile adli 

tıp ve adli fotoğraflar konusunda uzman kişilerden oluşan özel 

bir komisyon kuruldu. Komisyon 55 bin fotoğraftan 26 binini in-

celedi. Fotoğraftaki kişilerin, sistematik işkenceye tabi tutulduğu, 

kurbanlara elleri ve ayakları bağlıyken işkence yapıldığı, tel, ip 

ve hatta araçlardaki “triger kayışı”na benzer cisimlerle boğuldu-

ğu inceleme sonunda tespit edildi. Dikkat çeken bir diğer önemli 

tespit de açlığın bir işkence yöntemi olarak kullanılması oldu. Ko-

misyon, bu yöntemlerle öldürülen ve 55 bin kare fotoğrafı çekilen 

kişi sayısının yaklaşık 11 bin olduğu tahmininde bulundu.

Ağustos 2017 yılına kadar Syrian Network for Human Rights 

(SNHR) kuruluşunun rakamlarına göre Suriye genelindeki halen 

akıbetlerinden haber alınamayan cebri kayıp sayısı 85 binin üze-

rindedir.

Vicdan Konvoyu tam da bu işkence ve savaş suçlarının bütün hızıyla devam 
ettiği bir zamanda özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik ihlallerin durması 
için bir sivil çağrı olarak çıkmıştır. Suriye Rejimi hapishanelerindeki işkence ve 
tecavüz suçlarına maruz kalan kadınların ve çocukların serbest bırakılması için 
yapılan sivil bir girişimdir.
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Hapis Tutulan
Kadınlar Anlatıyor

2012’de sabah saatlerinde işe giderken rejim güçleri tarafından bir 

arabaya bindirilerek gözaltı merkezine götürüldüm ve orada darp 

edildim. 3 kez sorgulandıktan sonra 7 kadın tutuklu ile aynı odaya 

konuldum ve bu sırada başörtümü zorla çıkarttılar. Herkesin gözü 

önünde tecavüze uğradım. İçerideki herkesin maruz kaldığı işken-

celer yüzlerinden okunuyordu. Oraya onurunuzla girersiniz ama 

onurunuzla çıkamazsınız. Kadınlara defalarca tecavüz ve işkence 

ediliyordu. O sesler hala kulağımda ve beynimde. Unutamıyorum. 

24 Yaşında 4 çocuk annesiyim. Hapishanelerde yaşadığımız iş-

kencenin sınırı yok. Bana tecavüz eden komutana ‘Allah için yap-

ma’ derdim. ‘Allah yoktur’ derdi. ‘Peygamber için’ derdim. ‘O izin-

de’ derdi. ‘Kim daha tatlı? Özgür Suriye Ordusundakiler mi, biz 

mi?’ diye iğrenç sorular sorarlardı. Şu ana kadar sesimizi duyur-

mak için çalıştık. İnsan hakları örgütlerine gittik, devlet başkanla-

rına seslendik. Ama nafile. Sesimizi duyan olmadı. 

2013’de Suriye hapishanelerinde işkenceye maruz kaldım ve 

hâlâ yaşadıklarımın etkisinden kurtulamadım. Cesetlerin üzerine 

basarak geçiyorduk. Daha sonra cesetleri köpeklere veriyorlardı. 

Çıplak olarak asıp, canlı canlı tırnaklarımızı söküyorlardı. Cesetleri 

kıyma makinasına attıklarını biliyorum. Yıkanamadığımız için bit 

ve uyuz çok vardı. İşkencenin her çeşidini yaptılar bana. Oğlumu 

idam ettiler. 2011’den beri kocam işkence altında ve ondan hala 

haber yok. Şimdi bize yapılandan daha fazla işkence ve tecavüz 

var. Yatınca kafamıza buz gibi su damlatırlardı. Beynimize işlerdi o 

damlacıklar. Hâlâ su sesi duyunca işkenceyi hatırlıyorum.

UM MUHAMMED
DOĞU GUTA

MARYAM
HAMA

EMİRA TAYYAR
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Şam’da 2013’te içeri alındım. Nedeni ise Sahra Hastanesi’nin yeri-

ni söylemek ve barış yanlısı gösterilere katılmaktı. Ardından eşim 

ve 3 çocuğum da içeri alındı. Eşimi en son bir başka hapishane-

ye nakledilirken gördüm. Yüzü, gözü her tarafı kanlar içindeydi. 

Ben hapisten çıktıktan 6 ay sonra eşim de hapishanede gördüğü 

işkenceler sonucu hayatını kaybetti. Sonra cesedini bile bulama-

dık. Bana sadece üzerinden çıkan eşyaları geri verdiler. Yaklaşık 7 

ay Suriye zindanlarında kaldım. İnsanları ellerinden asarak demir 

sopalar ile dövüyorlardı. En son kaldığım yerde 20 metrekarelik 

alanda 20 kişi tutuluyorduk. Günlerce uyku görmedik. Birçok kişi 

ayakta duruyor, diğerleri uyuyabiliyordu. 24 saatte ancak 3 kere 

tuvalet izni veriliyordu. Çoğu zaman insanlar hacetlerini üzerlerine 

yapıyorlardı. Birçok kadının doğan bebeği hapiste ölüyordu. İnsan-

lara akıl almaz psikolojik şiddet uygulanıyordu. Günlerce, saatlerce 

gördüğümüz işkenceler oldu. Açlık grevi yaparak yargıya gönderil-

dim. Bu şekilde çıkmış oldum. Çıktıktan sonra kendi kendime söz 

verdim. Hapishanedeki diğer kadınlar için mücadele edeceğim de-

dim. Vicdan Konvoyu’na bu yüzden katıldım.

İsmim İlaş. Bu bana hapishanede verdikleri isimdi. Ben Esed’in 

koruduğunu iddia ettiği azınlıklardan birine mensubum. Belki de 

azınlık olup da Esed taraftarı olmamak benim ikinci suçumdu. 

O yüzden abluka altındaki bölgelere tıbbi malzeme, yardım ve 

bebekler için süt yolluyordum. Bu en az 20 yıl hapiste kalmak 

ve müebbet yemek için yeterli bir suçtu. Hapishaneden çıkalı bir 

sene olmasına rağmen hala etkisinden kurtulamadım. Fiziksel 

olarak buradayım ama psikolojik olarak hala oradayım. Hastane 

dedikleri insan mezbahalarında gördüğüm gençlerle birlikteyim 

hala. Şehit edildikleri ve bedenleri parçalandığı zamanlardan 

beri. Veya ölümü bekleyen ve en şişmanı 35 kilodan fazla olma-

yan gençlerle birlikte. Hala orada hasta olduğunu söylemeye 

cesaret edemediği için ölen kızın yanındayım. Ben hala 5 yıl bo-

yunca annesi, kardeşi ve büyükannesi ile hapsedilen çocuklarla 

birlikte oradayım. Sadece ailesinden birisi rejimin yanında değil 

de diğer tarafta olmayı seçti diye hapsedilen. Üç yaşındayken 

gözaltına alınan ve beş yıldır hapishanede olan bir çocuk. Ondan 

ne bekleyebilirsiniz? Sesimin mümkün olduğu kadar çok insana 

ulaşmasını istiyorum. Orada şehirlerin altında şehirler olduğunu, 

mezbahalar olduğunu bilmeleri gerek. Orada en büyük ve güzel 

düşleri ölüm olan insanlar var. Bu caninin işlediği suçlara ve sa-

distliğine son vermenizi istiyorum.

MAJD IZZET 
AL-CHOURBAJI

İLAŞ 
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25 Eylül 2012’de Şam’da Suriye istihbaratının kurduğu bir askeri 

güvenlik bariyerinde, Suriye’de savaş başladıktan sonra masum 

insanlara yardımcı olduğum için ve medyada seslerini duyurdu-

ğum için gözaltına alındım. Caddede yüzlerce insanın gözleri 

önünde onur kırıcı bir şekilde alıkonuldum ve istihbarat aracına 

itildim. Araçta istihbaratın şubesine giderken, soruşturma baha-

nesiyle korkunç ve insanlık dışı bir şekilde tacize maruz kaldım. 

Önce konuşmayı veya sorularına cevap vermeyi reddettim. On-

lara herhangi bir bilgi vermediğim için defalarca dövüldüm, yine 

de bilgi vermeyi reddettim. Çünkü vereceğim bilgiler çok geniş 

çapta, yaralı ve masum insanlara yardımcı olan ve benim de bir-

likte çalıştığım sağlık görevlilerini etkileyebilirdi.

Askerlere iki gün önce açtığım Skype hesaplarımdan birini ver-

dim. Normalde sadece bir hesabım vardı. Onlara kişisel hesabımı 

vermemiştim, ama benden kullanıcı adımı söyleyerek o adresi is-

tediler. Benim hesabımı açtılar ve arkadaşlarımla konuştular. Bir 

arkadaşım Şam’daki ilaç depolarının yerini öğrenmek istediğini 

yazdı. Onunla yazışırken normal şartlar altında yazmadığımı an-

lamasını sağladım. Memur hiçbir şey elde edememiş olmaktan 

dolayı sinirliydi. Bundan sonra, hiçbir şekilde insani bir muamele 

göremediğim bir hapiste mücadele verdim. Hücreler yalnızca altı 

metrekareden oluşuyordu. Nefes alabileceğimiz sadece iki kü-

çük açıklık vardı. Hücre küf kokusuyla ve isle doluydu ve tuvalet-

lerin önündeydi. 

Suriye’deki soruşturmaların, kadınların, erkeklerin ve çocuk-

ların kıyafetlerinin tamamen çıkarttırılıp, insanlık dışı bir şekilde 

yapıldığını herkes iyi biliyordu. Hücrede yedi Suriyeli kadın vardı. 

Bunlardan biri 65 yaşında bir kadındı ve biri de gözaltına alındık-

tan ve tecavüz edildikten sonra hamilelik belirtileri gösteren 14 

yaşında bir genç kızdı. O gece, yatacak hiçbir şeyimiz olmadığın-

dan fayansların üzerine yattım. Zor bir geceydi, ertesi günün neler 

getireceğini bilmiyordum. O gece yan hücredeki bir adamla bir su-

yolu deliğinden konuştuğumu hatırlıyorum. Beş yıldır buradaymış. 

Ertesi sabah soruşturma başlatıldı. Gardiyan onunla gelme-

mi söylediğinde kanım dondu. Gözlerimi kapattılar ve beni ke-

lepçelediler. O halde beni sorgu odasına götürdüler. Odada bir 

sandalyeye oturdum, önümdeki memur bana sorular soruyordu, 

ayrıca odada birkaç askerin benimle ilgili konuşup güldüklerini 

duyuyordum. Hiçbir cevap vermek istemedim, çünkü vereceğim 

her cevap arkadaşlarıma ve aileme zarar gelmesine sebep ola-

caktı. Verdiğim tek cevaplar ‘Hiçbir şey bilmiyorum’ ve ‘Hiçbir 

şey söylemeyeceğim’ oldu. Memur bunları duyunca acımasızca 

beni dövdü, yüzüme yumruk attı. Askerler öylece oturmaya de-

NUR EL-HUDA
HİCAZİ
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vam ettiler. Cevap alamadığı her soruya karşılık beni dövdü ve 

elektroşok verdi. Gözlerimi kapattılar, böylece ne zaman ve ne-

reye vuracaklarını veya elektrik vereceklerini bilmiyor olacaktım. 

Ben acıyla çığlıklar attığım zaman sadece güldüler. İki saatlik bir 

sorgulamanın ve dayağın ardından beni ellerim bağlı bir şekil-

de dört saatten fazla bir koridorda bıraktılar. Koridordan geçen 

herkes bana vurdu ve en çirkin hakaretlerde bulundular. Sorgu-

landığım günler boyunca tecavüz edilmekle tehdit edildim, hatta 

korku dolu günlerimden birinde, saatler süren dayakların ve ha-

karetlerin sonrasında sorguyu yapan memur, diğerlerinden birine 

‘Bunu beş memurla birlikte bir odaya götürün, tecavüz etsinler.’ 

dedi. Beni uzun bir koridorda yürüttüler. Gözlerimi kapadım ve 

gitmeleri için dualar ettim. On dakika sonra gözlerimi açtığımda 

hücremin önünde ne olacağını bilmez durumdayım.

Sorgu yedi gün boyunca sabahtan akşama kadar devam etti. 

O korkunç şeyleri her gün yaşadım. Uyuduğum zaman sabahın 

gelmesini hiç istemiyordum çünkü tekrar o işkenceleri çekmek 

istemiyordum. Yedi günün sonunda yaşadığım tüm bu işkenceler-

den yorgun düşmüştüm. Teslim olmamanın hiçbir işe yaramadığını 

anladıktan sonra memura isimleri verdim ve başka bir şey bilme-

diğimi söyledim. Bana yaptığım ve yapmadığım şeyleri yazmam 

için yedi kâğıt verdi. Yedi gün boyunca diğer mahkûmlarla birlikte 

psikolojik işkencelere maruz bırakıldım. Daha genç mahkûmlar 

bayılana kadar hücremizin önünde dövüldüler ve işkence gördü-

ler. Bayıldıklarında ya üzerlerine su döküldü ya da elektrik verildi 

ki tekrar işkence edebilsinler. Her gün üç saatten fazla onların 

çığlıklarını duyduk. Günlük yemeğimiz sert ve soğuk patatesti, 

her gün patates yemekten hazımsızlık sorunları çekiyorduk. 24 

saat içinde sadece iki veya üç kez tuvaleti kullanmamıza izin ve-

riliyordu, dokuz kadının tuvaleti kullanması için sadece altı dakika 

süremiz vardı. Sadece ayda bir kere altı dakikalığına duş alabili-

yorduk. 13 gün sonra arkadaşımla 2 metrekareyi geçmeyen, kü-

çük bir deliği olan, hamamböceklerinden ve diğer böceklerden 

geçilmeyen kasvetli bir odaya götürüldük. Hapisten çıktım, fakat 

hala binlerce kadın her gün hapislerde işkence görüyor ve kimse 

seslerini duymuyor. Uluslararası kamuoyuna mesajım, Suriye’de-

ki kadın mahkûmların özgürlüğü ve diğer çatışma bölgelerindeki 

kadınların güvenliği için harekete geçin. Eğer Suriye’de başarılı 

olursak tüm dünyada başarılı olabiliriz.
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İki çocuk annesiyim. Eşimle Beyrut’a giderken yoldaki bir kontrol 

noktasında gözaltına alındım. Başörtümü çıkarmayı reddettiğim 

için ilk etapta işkence gördüm. Herkesin gözü önünde tecavüze 

maruz kaldım. 55 yaşındaki bir kadına dahi tecavüz edildi. 9. Sınıf-

ta bir kız çocuğu vardı. Ona odadaki herkesin gözü önünde 6 kişi 

tecavüz etti. Gecelerimiz ayrı bir cehennem gibi geçiyordu. Askı-

ya asıyorlardı bizi. Bayılınca askıdan indirip yerdeki suya elektrik 

vererek tekrar ayıltıyorlardı. Her sabah işkence, akşamında teca-

vüz. Kimse bizi duymadı. Gece saat 12’den sonra neler olurdu bir 

bilseniz. Komutan Süleyman, en güzel kızları seçip odasına getir-

tirdi. Ofisinde 2 oda vardı. Arka oda tecavüz odasıydı. Tecavüze 

uğrayan bir kız hamile kaldı. Hamileyken de tecavüze uğruyordu. 

6. Ayında doğum yaptı. Çocuğunu önünde kurşun sıkarak öldür-

düler. O kız aklını oynattı. Şimdi ailesi onu iple bağlıyor. Cezaev-

lerindeki insanlar sadece açlıktan kemikleri çıkmış, dövülmekten 

yaşlanmış, hareket eden cesetler gibiydiler. Sadece ölüm ve ce-

set kokusu alıyordum. Odalar hep ölüm kokuyordu.

22 Aralık 2012 Cumartesi günü bölge yönetiminin görevlilerin-

den bir grup beni ele geçirdi ve doğrudan bariyerlerden içeriye 

korkunç bir şekilde sürükledi. Benden hemen çantamı ve elim-

deki telefonumu aldılar ve beni küçük bir odaya koydular. Hiç-

bir şey söylemeden kapıyı kapattılar. Yarım saat geçtikten sonra 

uzun sakallı iri yarı bir gardiyan kapıyı açtı. Beni boynumdan tutup 

askerin odasına doğru sürükledi ve orada asker bana küfretme-

ye, hakaret etmeye ve kötü konuşmalara başladı. Ve beni silahlı 

saldırılara yardım etmekle itham etti. Bir seferinde Ebu Abdu diye 

çağırılan bir gardiyan içeri girdi ve bizi topluca kırbaçla dövdü. 

Hapiste kaldığım süre içinde maruz kalmadığım işkence kalmadı.

SAYHA EL-BARUDAYI 
HAMA 

SEMR EN-NECCAR
HAMA 

Kendi ülkemde suçsuz yere cezaevinde kaldım. Hapiste çok fazla 

işkence gördüm. Katil Beşşar’ın rejimi çok acımasız ve bize her 

türlü kötülüğü yaptı. İçeride hala tutuklu olan kardeşlerim var. 

Onların sesini tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bütün dünya ül-

kelerinden tek ricam, lütfen artık kadınlarımızın sesini duyun. Bu 

zulüm artık son bulsun.

UBEYDE EL
HAZAN
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Rejim askerleri muhaliflere yardım ettiği gerekçesi ile kız kardeşi-

mi almaya gelmişti. Onlara kardeşimi teslim etmediğim için beni 

de attılar. 100 gün hapiste kaldık. Konuşmayınca işkenceye baş-

ladılar. Her bir gün yüz sene gibi geldi. Bazen aynı hücrede ba-

zen de tek hücreye attılar bizi. Kız kardeşimle birlikte çok işken-

ce ettiler bana. Kırbaçlarla vurduklarında korkup büzülüyordum. 

Ona tecavüz ederken bana, bana ederken de ona izletiyorlardı. 

Beni havaya atıp yere bıraktılar bir gün ve hem belim hem de 

ayağım kırıldı. On üç gün bilinç kaybı yaşadım. Uyandığımda kız 

kardeşimi kanlar içinde gördüm. Ona da aynı şeyleri yaptıklarını 

anladım. Kız kardeşime işkence yaparlarken bana yardım etmem 

için yalvarıyordu, ama ben hiçbir şey yapamıyordum. Günlerce 

yemek vermedikleri oluyordu, verdiklerindeyse pilav veya ma-

karnayı suda ıslatıyorlardı, içi böcek dolu oluyordu. Bize niye böy-

le yemek veriyorsunuz dediğimizde, gıda olsun diye verdiklerini 

ve bunları yemek zorunda olduğumuzu söylüyorlardı. Kara bö-

cekleri dahi yedik. Sonunda kardeşim de ben de hapisten çıktık 

ama yaşadıklarımızdan sonra birbirimizin yüzüne bakacak halimiz 

kalmadı. Birlikte yaşayamaz olduk. Kardeşim bir Avrupa ülkesine 

gitti. Ben de Türkiye’ye geldim.

45 yaşında 5 çocuk annesiyim. Şuan Ersal Mülteci Kampı’nda 

yaşıyorum. Güvenlik ve ordu güçlerinden büyük bir grup yaşa-

dığımız mahalleye bilmediğimiz nedenlerden ötürü baskın yaptı. 

Mahalleye girdiler ve mahalle meydanında gördükleri erkekle-

ri tutukladılar. Daha sonra evlere girdiler, çalabildikleri her şeyi 

çaldılar. Sıra benim evime gelmişti. Kapıyı kırıp yanımıza geldiler, 

komutanları evde olan herkesin gelip önünde durmasını emretti. 

Ben, 5 çocuğum ve eşim evdeydik; eşimin tutuklanıp alınmasını 

emretti. Daha sonra bana elbisemin altında ne sakladığımı so-

rup onu çıkarmamı emretti. Eğer yapmazsam adamlarından bunu 

yapmasını isteyecekti. O an bağırmaya ve ona yalvarmaya başla-

dım, beni dövdü ve başörtümü çıkardı, elbisemi yırtmaya başladı; 

ayakta durmamı ve hiçbir şey saklamadığımı kesinleştirmek için 

ellerimi kaldırmamı istedi. Bu olanlar esnasında silahlılarla eğlen-

diğimi, seneler önce mahalledeyken onlarla fuhuş yaptığımı ve 

hepimizin şeref yoksunu olduğunu söylüyordu. Bir dahaki sefere 

adamlarını eğlendirmek için döneceğini söyledi çünkü silahlılar 

onlardan daha üstün değildi. Ev eşyalarını kırarak çıktılar. Eşim 

bir hafta boyunca tutuklu kaldı, serbest kaldığında mahalleyi terk 

etme ve Lübnan’a kaçma kararı aldık; çünkü bizi bırakmayacak-

larını biliyorduk.

MARIYA
ŞAM

WALAA ASHI
HUMUS
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52 yaşındayım. 20 Haziran 2013 Perşembe günü bir subay beni 

askeri kontrol noktasında durdurdu. Kapıyı birisi açtı, çocuklarımı 

arabadan indirdiler ve benim inmeme izin vermeden araba yolu-

na devam etti. O esnada çocuklarımın çığlıklarını ve ağlamalarını 

duyuyordum. Yanımdaki tüm paramı ve altınlarımı zorla aldılar. 20 

gün boyunca Hava Kuvvetleri İstihbarat Şubesi’nde kaldım. Bura-

da bana şiddetli işkence ve tecrit uygulandı. Benim sorgulamam 

üç gün sürdü. Sorgu ancak havaalanının içinde gerçekleştiriliyor-

du. Sonra beni 6 metreye 3 metre olan toplu bir hücreye koy-

dular. Burada 25 tutukluyla 17 gün boyunca kaldım. Daha sonra 

benim gibi terör suçuyla suçlanan yaklaşık 60 tutukluyla beraber 

beni Hava Kuvvetleri İstihbarat Şubesi’ndeki terör mahkemesine 

götürdüler. Ardından serbest bırakıldım. 

IBTISAM EL-DIRANI
ŞAM 

Evli ve 3 çocuk annesiyim. 3 Ağustos 2012’de evime düzenlenen 

baskın sonucunda tutuklandım. Bana işkenceleri üç gün aralık-

sız ve şiddetli bir şekilde devam etti. Nitekim bu sorgulama öğ-

leden sonra ikide başlayıp akşam sekize kadar sürüyordu.  Her 

gün tutuklu kadınlardan ikisi Yarbay Süleyman Cuma’nın ofisine 

götürülüyordu. Bu ofis, uyku için iki yatak ve tuvalet, içi alkollü 

içeceklerle dolu bir dondurucu ile donatılmıştı. Tutuklamanın dör-

düncü günü; küfür ve darb ile sorgulamanın sona ermesinden 

sonra akşam saat dokuz sularında benim gibi tutuklu olan genç 

kızlardan biriyle birlikte Yarbay Süleyman’ın ofisine götürüldüm. 

Yarbay Süleyman ve arkadaşları tarafından bize dönüşümlü bir 

şekilde tecavüz silsilesi başladı. Yarbay Süleyman, bu gençle-

re yönelerek küfürler ve aşağılayıcı, kaba ifadeler kullanıyordu. 

Alaycı bir şekilde; “İşte istediğiniz özgürlüğü size veriyoruz kö-

pekler” diyerek alçakça yaptığı fiiline döndü. Bana ve diğer genç 

kızlara yaptığı bu çirkin fiil 24 gün boyunca devam etti. Aynı za-

manda bu süre, benim bu şubedeki tüm tutukluluk süremdir. Ha-

ma’daki özgür ordudan bir tabur ve şubenin görevlileri arasındaki 

mübadele anlaşması esnasında serbest bırakıldım. Bana olanları 

ömrüm boyunca unutmam mümkün değil. Ne olursa olsun, hak-

kımı onlardan alacağım.

MARIYA
HAMA 
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Yola Çıkış
Hikayemiz
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Öncelikle amaç ve çağrı oluşturuldu. Türkiyeli kadınların 
çağrısı ve daha önce hapiste kalmış mazlum Suriyeli 
kadınların desteği ile Vicdan Konvoyu sivil insiyatifi 
başlatıldı. Dünyanın dört bir yanından kadınlara bu 
Vicdan hareketi çağrısı ulaştırıldı. Davet ve destek talebi 
içeren mektuplar gönderildi.  İlk ve en hızlı cevap Bosnalı 
kadınlardan geldi. Başta Srebrenitsa anneleri olmak üzere 
Bosnalı kadınlar 4 otobüs organize ederek Bosna’dan 
İstanbul’a karayolu ile ulaştılar.

Çağrı mektuplarına dünyanın dörtbir yanından cevaplar 
gelmeye başladı. Vicdan Konvoyu olağanüstü hızlı bir 
şekilde uluslararası sivil kadın dayanışma inisiyatifine 
dönüştü. Bu arada Vicdan Konvoyu için çalışma 
komisyonları otobüslerin organizesinden medya iletişimine, 
konaklama mekânlarının ayarlanmasından güzergâhın 
netleştirilmesine kadar tüm detaylar kadınlardan oluşan 
komisyonlar tarafından koordine edildi. 
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Suriyeli	  Kadınlar	  İçin	  VİCDAN	  KONVOYU	  Çağrısı	  

‘KADINI	  KORU	  İNSANI	  KORU’	  

	  
Mart	  2011’den	  bu	  yana	  devam	  eden	  Suriye	  Savaşı	  sırasında,	  1	  Milyona	  yakın	   insan	  hayatını	  kaybetmiş	  ve	  onbinlerce	  

insan	  hapishanelere	  girmiş	  çıkmış,	  bir	  kısmı	  ise	  halen	  hapishanelerdedir.	  Suriye	  insan	  hakları	  kuruluşlarının	  son	  verilerine	  

göre	  tespit	  edilebilen	  tutuklanan	  KADIN	  sayısı,	  Mart	  2011'den	  2017	  sonuna	  kadar	  13.581'dir.	  Mart	  2011’den	  bu	  yana	  

Suriye	  Savaşı	  sırasında	  Suriye	  rejim	  güçleri	  tarafından	  tutul
an	  ve	  halen	  hapishanelerde	  olan	  kadın	  sayısı	  6736	  dır.	  Bu	  

sayının	  6319	  u	  yetişkin	  417	  si	  kız	  çocuğudur.	  Bunlar	  sadece	  resmi	  cezaevlerinde	  tutulanlardır.	  Hapishane	  gibi	  kullanılan	  

diğer	   türlü	   boş	   fabrika	   vb.	   binalarda	   tutulanların	   sayısı	   bilinmemektedir.	   Bazı	   kadınlar	   hamileyken	   alınmış	   ve	   orada	  

doğum	  yapmıştır.	  Bazı	  kadınlar	  çocuklarıyla	  alınmıştır.	  Bazı	  kadınlar	  ise,	  tutulan	  yerlerde	  tecavüze	  uğramış	  ve	  tecavüz	  

sonucu	  olan	  çocuğu	  orada	  doğurmak	  zorunda	  bırakılmıştır.	  Birleşmiş	  Milletler	  Bağımsız	  Uluslararası	  Suriye	  Araştırma	  

Komisyonu	   damgalanma	   endişesi	   ve	   travma	   gibi	   nedenlerle	   cinsel	   şiddet	   vakalarının	   gerçekleşenden	   az	   bildirildiğini	  

beyan	  etmiştir.	  
	  
Suriye'deki	  savaş	  sırasında	  kadınlara	  yönelik	  cinsel	  saldırı,	  işkence,	  hukuksuz	  tutulmalar,	  uluslararası	  hukuka	  göre	  savaş	  

suçu	  ve	  insanlığa	  karşı	  suç	  niteliğindedir.	  Bilinen	  tek	  gerçek	  şudur	  ki;	  Suriye	  Rejimi	  kadınlara	  tecavüz	  ve	  saldırıyı	  bir	  savaş	  

silahı	  olarak	  kullanmaktadır.	  Kadınlara	  yönelik	  yapılan	  ihlaller	  ve	  suçlar	  sadece	  rejim	  askerlerince	  değil	  Şebbiha	  adlı	  silahlı	  

çeteler	  ve	  terör	  örgütlerince	  de	  işlenmektedir.	  	  

	  
Bizler	  Dünyanın	  dört	  bir	  yanından	  kadınlar	  olarak	  Suriye	  hapishanelerinde	  hukuka	  aykırı	  olarak	  tutulan	  ve	  işkence	  edilen	  

kadınların	  seslerini	  duyurmak	  ve	  serbest	  bırakılmaları	  için	  dünyaya	  bir	  çağrı	  olarak	  ‘Kadınlar	  İçin	  VİCDAN	  KONVOYU’nu	  

yola	  çıkarıyoruz.	  	  
Amacımız;	  	  

-‐   Kadınların,	  Suriye’de	  savaşın	  başından	  bu	  yana	  işkence,	  tecavüz,	  infaz,	  hapis	  ve	  mültecilikle	  gelen	  dramlarına	  

dikkat	  çekmek	  ,	  
-‐   Suriye’de	  savaş	  sebebiyle	  haksız	  bir	  şekilde	  tutulan	  tüm	  kız	  çocukları	  ve	  kadın	  mahpusların	  serbest	  bırakılması	  

için	  çağrı	  yapmak	  ve	  girişim	  başlatmak	  

-‐   Tüm	  	  insanlığı	  savaşlarda	  kadınların	  korunması	  için	  etkili	  tedbirler	  almaya	  davet	  etmektir.	  	  

	  
Her	  görüşten,	  hukukçu,	  akademisyen,	  gazeteci,	  ev	  hanımı,	  işkadını,	  sporcu,	  sanatçı,	  STK	  temsilcisi,	  aktivist,	  işçi,	  memur,	  

öğretmen,	   doktor,	   siyasetçi	   vb.	   çeşitli	   mesleklerden	   ve	   ülkelerden	   sadece	   kadınlar	   olarak	   otobüslerle	   konvoy	  

oluşturacağız.	  06.03.2018	  tarihinde	  sabah	  basın	  açıklaması	  ile	  İstanbul’dan	  yola	  çıkarak	  sırayla	  İzmit,	  Sakarya,	  Ankara,	  

Adana	  şehirlerinden	  geçerek	  Suriye	  sınırına	  ulaşacağız	  ve	  08	  Mart	  2018	  Dünya	  Kadınlar	  Günü	  sabahı	  Suriye	  sınırından	  

dünyaya	  sesleneceğiz.	  Konvoy	  boyunca	  oyalı	  yazmalar	  sembolümüz	  olacak.	  Sınırda	  basın	  açıklamamızı	  yaptıktan	  sonra	  

bir	  kamp	  ziyaretinde	  Suriyeli	  kadınlarla	  bir	  araya	  geldikten	  sonra	  İstanbul’a	  döneceğiz.	  	  

	  
Suriyeli	  mahpus	  kadınlar	  için	  yola	  çıkaracağımız	  uluslararası	  nitelikli	  ve	  sadece	  kadınlardan	  oluşan	  VİCDAN	  KONVOYU’na	  

katılımınız	  ve	  desteğinizden	  memnuniyet	  duyacağız.	  

Saygılarımızla	  	  
	  
Av.	  Gülden	  Sönmez	  	  
Vicdan	  Konvoyu	  Adına	  	  
	  
İrtibatlar:	  	  
e-‐mail:	  vicdankonvoyu@gmail.com	  
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Ön hazırlıklar önemli oranda tamamlandıktan sonra 
Vicdan Konvoyu, 1 Mart 2018 tarihinde yapılan basın 
toplantısı ile dünya kamuoyuna anons edildi. Çok ciddi bir 
uluslararası medya katılımı ile dünyanın dikkatini çekmeyi 
başarmış oldu. Özellikle basın toplantısına katılan Suriyeli 
kadınların anlattıkları geniş yankı buldu.
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BİR	  DÜNYA	  KADIN,	  VİCDANLARI	  HAREKETE	  GEÇİRMEK	  İÇİN	  	  
VİCDAN	  KONVOYUNU	  YOLA	  ÇIKARIYORUZ	  	  

Tam	  7	  yıl	  oldu	  Suriye	  savaşı	  başlayalı.	  Yüz	  binlerce	  insan	  tüm	  dünyanın	  gözleri	  önünde	  canlı	  yayında	  katledildi.	  15.000	  çocuk	  can	  verdi.	  Öyle	  kendiliğinden	  değil.	  Bombalar	  bedenlerini	  parçaladı,	  tonlarca	  enkaz	  altında	  kaldılar,	  klor/sârin/kimyasal	   gazları	   çırpına	   çırpına	   soludular.	   Kimisinin	   küçücük	   bedeninde	   işkence	   metotları	   denendi.	  Tespit	  edilebilen	  13.581	  kadın	  Suriye	  rejiminin	  zindanlarında	  işkence	  ve	  diğer	  zalimane	  muamelelere	  maruz	  kaldı	  ve	  tecavüze	  uğradı.	  

Şu	   an	   417’si	   kız	   çocuğu	   olmak	   üzere	   tespit	   edilebilen	   6.736	   kadın	   halen	   bu	   vahşeti	   yaşıyor,	   Suriye	   Rejiminin	  zindanlarında	   ölmeyi	   bekliyor.	   Tecavüz	   ve	   işkence	   mağduru	   kadınlardan	   bazıları	   intihar	   ettiler.	   Bu	  hapishanelerden	   kurtulanlardan	   bazıları	   aramızda	   ve	   bir	   gün	   kendilerine	   yapılanların	   hesabının	   sorulması	  umuduyla	  yaşama	  tutunmaya	  çalışıyorlar.	  	  
Kadınlara	  yönelik	  cinsel	  saldırı,	  işkence,	  hukuksuz	  tutulma	  uluslararası	  hukuka	  göre	  savaş	  suçu	  ve	  insanlığa	  karşı	  suç	  niteliğindedir.	  Bilinen	  tek	  gerçek	  şudur	  ki	  Suriye	  Rejimi	  kadınlara	  tecavüzü	  bir	  silah	  olarak	  kullanmaktadır.	  	  Soruyoruz:	   Bu	   kötülüklere	   maruz	   kalan	   kadınlar	   hangi	   uluslararası	   mekanizmanın,	   hangi	   devletin,	   hangi	   sivil	  kurumun,	  hangi	  merciinin	  masasında	  gündem	  edilmekteler?	  
Biz	  kadınlar,	  Suriye	  zindanlarındaki	  kız	  kardeşlerimizin	  acı	  ve	  çaresizlik	  içerisindeki	  çığlıklarını	  duyuyoruz.	  7	  yıldır	  bekliyoruz.	  Kimse	  onlar	  için	  bir	  çaba	  içerisine	  girmiyor.	  
Artık	  Yeter!	  

Onlar	   oradalar.	   Acı	   çekiyorlar.	   Bizi	   bekliyorlar.	   Duymanızı	   istiyoruz.	   Görmenizi	   istiyoruz.	   Onlar	   için	   bir	   şeyler	  yapmanızı	  istiyoruz.	  	  

Biz	  onları	  kurtarmak	  için	  bir	  şey	  yapmaya	  karar	  verdik.	  Türkiye’nin	  ve	  dünyanın	  dört	  bir	  yanından	  kadınlar	  olarak	  Suriye	  hapishanelerinde	  hukuka	  aykırı	  olarak	  tutulan	  ve	  işkence	  edilen	  kadınların	  sesini	  tüm	  dünyaya	  duyurmak	  ve	  serbest	  bırakılmalarını	  talep	  etmek	  için	  ‘Kadınlar	  İçin	  Vicdan	  Konvoyu’nu	  yola	  çıkarıyoruz.	  	  
Amacımız:	  	  

-‐   Kadınların,	   Suriye’de	   savaşın	   başından	   bu	   yana	   işkence,	   tecavüz,	   infaz,	   hapis	   ve	  mültecilikle	   büyüyen	  dramlarına	  dikkat	  çekmek	  
-‐   Suriye’de	   savaş	   sebebiyle	   haksız	   bir	   şekilde	   tutulan	   tüm	   kız	   çocukları	   ve	   kadın	   mahpusların	   serbest	  bırakılması	  için	  çağrı	  yapmak	  ve	  girişim	  başlatmak	  
-‐   Tüm	  insanlığı	  savaşlarda	  kadınların	  korunması	  için	  etkili	  tedbirler	  almaya	  davet	  etmektir.	  	  

Biz	  kadınlar	  6	  Mart	  2018	   tarihinde	  sabah	  basın	  açıklaması	   ile	   İstanbul’dan	  otobüslerle	  yola	   çıkacağız	  ve	   sırayla	  İzmit,	   Sakarya,	   Ankara,	   Adana	   şehirlerinden	   geçerek	   Suriye	   sınırına	   ulaşacağız.	   “8	  Mart	  Dünya	   Kadınlar	  Günü”	  sabahı	  Hatay’dan	  dünyaya	  sesleneceğiz.	  Sembolümüz	  olan	  6.536	  adet	  oyalı	  yazmayı	  mahpus	  kadınlarımızın	  adına	  taşıyacağız.	  

Suriyeli	   mahpus	   kadınlar	   için	   yola	   çıkaracağımız	   uluslararası	   nitelikli	   ve	   sadece	   kadınlardan	   oluşan	   ‘Vicdan	  Konvoyu’na	  herkesi	  davet	  ediyoruz.	  
‘Vicdan	  Konvoyu’	  Suriye’deki	  mazlum	  kadınların	  sesidir.	  	  
Sizler	  de	  sesimiz	  olun	  ve	  sesimiz	  zindanların	  duvarlarını	  yıksın!	  	  
	  

www.vicdankonvoyu.org	  
vicdankonvoyu@gmail.com	  
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Hazırlık aşamaları 
tamamlandı. Uluslararası 
katılımcılar Vicdan 
Konvoyu’nun başlangıç 
noktası olan İstanbul’a 
ulaşmaya başladılar. 06 
Mart 2018’de saat 10:30’da 
Vicdan Konvoyu kalabalık bir 
uğurlama kitlesinin arasında 
ve yoğun yağmur yağışı 
altında İstanbul Yenikapı’dan 
hareket etti.
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YOLA	  ÇIKIYORUZ	  !	  
Çocuk	  bir	  şey	  yazdı,	  O’nu	  ve	  arkadaşlarını	  sorguya	  götürdüle

r.	  Anneler	  feryat	  etti.	  ‘O	  daha	  çocuk!	  Lütfen	  evladımı	  verin	  

bana!’	  diye.	  Vermediler,	  işkence	  ettiler.	  Sonra	  çocuklar	  ölmeye	  başladı	  önce.	  Ardından	  büyükler.	  Savaş	  istemeyenlerin	  

gücü	  savaşı	  önlemeye	  yetmedi.	  	  

Katledildiler,	  hem	  de	  yasaklı	  yasaksız	  tüm	  metotlarla	  .	  Bazen	  infaz	  bazen	  toplu	  katliam.	  	  

Zamanın	   insanları	  olarak,	   İnsanlık	  tarihinin	  çocuk	  katliamını	  canlı	   izleyen	  ve	  en	  çok	  çocuk	  katleden	  dönemine	  şahitlik	  

ettik.	  1	  milyona	  yakın	  insan	  katledildi.	  15	  bin	  de	  çocuk.	  	  

En	   şanslıları	   muhacirlerdi	   belki	   de	   yaşama	   tutunmak	   adına.	   Ama	   hepimize	   yetecek	   kadar	   geniş	   yeryüzünde	   1	  

metrekare	  veremedik	  muhacir	  olanlara.	  Sınırlar	  kapatıldı,	  bebekler	  denizlerde	  boğuld
ular.	  	  	  

400	  binden	  fazla	  insan	  sorgu	  merkezlerinde,	  hapishanelerde	  tutuldu.	  Çocuk,	  kadın,	  yaşlı	  ve	  
erkek	  ayırt	  etmeden.	  13104	  

insan	  bu	  dönemde	  bu	  hapishanelerde	  hayatını	  kaybetti	  işkenceden.	  

Akıbetinden	  hiçbir	   şekilde	  haber	  alınamayan	  76	  bin	   insanı	   ‘KAYIP’	  diye	  geçiyor	  haberler.	   116’sı	   ço
cuk	  4219’u	   	   kadın	  

kayıp	  insan	  	  

13581	  kadın	  tutuldu.	  6736	  kadın	  ise	  halen	  bu	  hapishanelerd
eler.	  İşkence	  görüyorlar,	  tecavüze	  uğruyorlar.	  Suriye	  Rejimi	  

kadınlara	  tecavüzü	  bir	  silah	  olarak	  kullandı	  kullanıyor.	  

Bütün	  bunlar	  olurken	  hukuk	  sistemlerinin	  savaş	  suçu,	   insanlığa	  karşı	  suç	  olarak	  tarif	  ettiği	  bu	  
suçlar	   tüm	  uluslararası	  

mekanizmaların	  ve	  devletlerin	  gözü	  önünde	   işlendi.	  Uluslararası	  huku
k	  suçların	   işlenmesini	  engelleyemedi	   ,	   suçluları	  

cezalandırmayı	   başaramadı	   ama	   bu	   suçların	   işlendiğini	   bir	   rejim	   askeri	   adli	   tıp	   subayının	   sızdırdığı	   55	   bin	   fotoğrafla	  

tespit	   etmeyi	   başardı.	   Çok	   korkunç	   işkencelerle	   katledilen	   6786	   insan
ın	   işkenceye	   uğramış	   bedenleri	   dünyanın	   orta	  

yerine	  düştü.	  Fotoğraflardaki	  çığlıklar	  duvarları,	  sınırları	  aştı	  
kulakları	  sağır	  edercesine.	  	  

Ve	  biz	  duyduk	  seni	  Suriyeli	  Kardeşim!	  

Sizi	  duymamızı	  engellemek	  isteyenlerin	  tüm	  gürültüsüne	  rağmen	  sizi	  duyuyoruz.	  	  Acınızı	  hissediyoruz.	  	  

Ve	  sevgili	  kardeşim	  senin	  için	  geliyoruz	  !	  

Dünyanın	  dört	  bir	  yanından	  din,	  dil,	  ırk	  fark	  etmeden	  bir	  dünya	  kadın	  toplandık,	  insanlığın	  vicdanına	  doğru	  y
ola	  

çıkıyoruz!	  

Suriye	  hapishanelerinde	  beklenen	  vicdanın	  bu	  Konvoy’da	  old
uğunu	  söylemek	  üzere	  yola	  çıkıyoruz.	  	  

Üzgünüz!	  Dünya	  sessiz	  kaldıkça	  siz	  daha	  fazla	  eziliyorsunuz	  

Üzgünüz!	  Dünya	  sessiz	  kaldıkça	  zalimler	  cesaret	  buluyorlar	  	  

Çok	  beklediğinizi	  biliyoruz.	  Nerde	  insanlık	  dediğinizi	  duyuyor
uz	  

Biz	   buradayız	   kardeşim!	   Seni	   terk	   etmedik,	   terk	   etmeyeceğiz.	   Seni	   kurtarmak	   için	   yola	   çıkıyoruz	   .	   Seni	   kurtarmanın,	  

seni	  yaşatmanın	  bütün	  insanlığı	  yaşatmak,	  ümidi	  yaşatmak,	  yaşamı	  yaşatmak	  olduğunu	  biliyoruz.	  	  

Buradayız.	  Bir	  Dünya	  Kadın	  Buradayız	  	  

-‐   Orda	  olduğunu	  duyuracağız	  dünyaya	  	  

-‐   Sizi	  kurtarana	  kadar	  tüm	  karar	  vericileri	  rahatsız	  edeceğiz	  

-‐   Siz	  özgür	  olduğunuzda,	  savaşları	  önlemek	  için	  birlikte	  çalışacağız	  

-‐   Siz	  özgür	  olduğunuzda,	  kadınların	  korunması	  için	  birlikte	  mücadele	  edeceğiz	  	  

Sizin	  sesinizle	  ve	  	  bizim	  sesimizle	  buluşan	  VİCDAN	  	  KONVOYU	  duvarları	  yıkacak	  	  

Şimdi	  zamanı	  biliyoruz	  .	  Konvoyumuza	  ve	  sesimize	  herkesi	  katarak	  size	  geliyoruz	  kardeşim.	  

Ve	  söz	  veriyoruz	  	  

SİZDEN	  ASLA	  VAZGEÇMEYECEĞİZ	  
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İlk durak Kocaeli şehri oldu. Kocaeli Intertex fuar 
merkezinde mola veren konvoya Kocaeli, Yalova ve çevreden 
katılan otobüsler dahil oldu. Yapılan basın açıklaması ve 
aktivitelerden sonra Sakarya şehrine hareket edildi. Sakarya 
Atatürk Spor Salonu’nda toplanan konvoy katılımcıları 
burada bir program gerçekleştirdi. Suriyeli kadınlar tüm 
uluslararası katılımcılara teşekkürlerini ilettiler. Birçok 
katılımcının söz aldığı ve sadece kadınların katıldığı 
programda kadınların ve çocukların korunması için 
konuşmalar yapıldı.
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06 Mart 2018 gecesi 
Sakarya’dan Ankara’ya 
hareket eden Vicdan 
Konvoyu, güzergâhta eklenen 
kadınlarla beraber Ankara’ya 
ulaştı. Gece Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın ev sahipliği 
ve desteği ile Ankara Ahmet 
Hamdi Akseki Camii’nde 
konaklayan kadınlar, 07 
Mart 2018 sabahı yapılan 
basın açıklaması sonrasında 
Ankara ve çevre şehirlerden 
katılan kadınlarla tekrar 
hareket etti. 
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Vicdan Konvoyu bileşenlerinden bir heyet 07 Mart 
2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 
Hanımefendi’nin kabulü ile bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Ziyarette Suriye zindanlarında kalmış ve işkence 
görmüş Suriyeli Majd Izzet Al-Chourbajı hapislerde 
yaşananları anlattı. Diğer konvoy katılımcıları temenni 
ve teşekkürlerini ilettiği görüşmede Emine Erdoğan 
Hanımefendi Vicdan Konvoyu ile Hatay’da Suriyeli 
kadınlara ulaştırılmak üzere bir oyalı yazmayı takdim etti. 
Suriyeli kadınların özgürlüğü, kadınların korunması için 
ortak temennilerle ziyaret son buldu.

Vicdan Konvoyu heyeti Ankara’da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni de ziyarete ederek TBMM insan hakları 
komisyonu ile ortak basın toplantısı düzenleyerek Suriyeli 
kadınların özgürleşmesi için ortak açıklamalarda bulundu.
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Vicdan Konvoyu Aksaray şehrine devam 
etti ve burada da çok sayıda Aksaraylı 
kadının da katılımı ile bir basın 
toplantısı gerçekleşti.

Vicdan Konvoyu, 07 Mart 2018 saat 
18:00’de Adana’ya ulaştı. Çok sayıda 
insanın araçlarıyla karşılamaya 
katılmasıyla büyüyen konvoy Adana’ya 
coşkulu bir şekilde girdi. Burada Adana 
Fuar Merkezi’nde basın açıklaması 
yapıldı ve gece konaklama bu fuar 
alanında gerçekleşti. Uyku tulumları ve 
battaniyelerle geceyi hep beraber geçiren 
kadınlar sabah çok erken saatlerde 
Suriye sınırına ulaşmak üzere çevre 
illerden gece boyunca Adana’ya gelen 
kadınlar ve onları taşıyan araçlarla 
birlikte yaklaşık 7500 kadına ulaştı.
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Bu arada Türkiye’nin kuzey, doğu ve güneydoğu 
şehirlerinden gelen araçlar da ayrı küçük konvoylar 
halinde Hatay’a doğru hareket ettiler. 08 Mart 2018 
Dünya Kadınlar Günü’nde Hatay’daki meydana ulaşan 
10 binin üzerinde kadın dünyaya seslendi.

Çok sayıda ülkeden ulusal ve uluslararası medya 
kuruluşlarının takip ettiği programda önce Sessiz Çığlık 
adı verilen deklarasyon yayınlandı.
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SESSİZ	  ÇIĞLIK	  	  
8	  Mart	  2018	  Perşembe	  HATAY	  Bizler,	  dünyanın	  birçok	  ülkesinden	  gelen	  kadınlar	  olarak,	  hukuksuzca	  tutulan,	  cinsel	   saldırıya	  ve	   işkenceye	  maruz	   kalan	   Suriyeli	   kadınların	   hürriyeti	   için	   bir	   araya	   geldik.	   Farklı	   ülkelerden,	   farklı	   mesleklerden,	  kültürlerden	  bir	  araya	  gelen	  bir	  dünya	  kadın	  İstanbul’dan	  Hatay’a	  Vicdan	  Konvoyu	  ile	  bir	  dayanışma	  ortaya	  koyduk.	  Yol	  aldıkça	  kalabalıklaştık.	  Sesimiz	  dünyayı	  dolaştı.	  	  	  

Herkes	   sordu	   sizleri	   yollara	  düşüren	  nedir?	  Bizleri	   yollara	  düşüren	  kız	   kardeşlerimize	  ve	  çocuklara	  yapılan	  zulme	  isyanımızdır.	  	  
Suriye	  Savaşı’nın	  7.	  Yılındayız.	  Artık	  Yeter	  diyoruz.	  Ne	  çok	  öldük.	  Ne	  çok	  acı	  çektik.	  
Bizler	   dünyanın	   her	   yerinde	   barış	   olmasını	   isteyen	   ve	   insanlık	   için	   barışın	   en	   hayırlı	   olduğuna	   inanan	  insanlarız.	   Ancak	   görüyoruz	   ki	   savaşları	   önlemeye	   biz	   kadınların	   gücü	   yetmiyor.	   Yine	   de	   buradan	  sesleniyoruz	   ;	   Savaşın	   artık	   ne	   bir	   hukuku	   ne	   de	   ahlakı	   kaldı.	   Suriye	   savaşında	   kadınlara	   tecavüz	   bir	   silah	  olarak	   kullanılıyor.	   İnsanlığımızdan	   utanıyoruz.	   Kimyasal	   silahlarla	   çırpınarak	   ölen	   her	   çocuk	   ve	   hapislerde	  tutulan	  mazlum	  her	  kadın	   insanlığın	  geleceğine	  dair	  biraz	  daha	  umudumuzu	  kaybettiriyor.	  Her	  geçen	  gün	  daha	   acımasız	   işkence	   yöntemleri	   keşfediyor,	   en	   kısa	   en	   ucuz	   toplu	   katliam	   yapan	   silahları	   yarıştırıyoruz.	  Korkuyoruz,	  geleceğimizle	  beraber	  insanlığımızı	  da	  kaybedeceğiz.	  	  

Kadınlara	  zulmederek,	  çocukları	  hapsedip	  işkence	  ederek	  bir	  zafer	  kazanmayı	  düşünenler	  kan	  ve	  gözyaşının	  üzerine	  mutsuzluktan	  başka	  birşey	  inşa	  edemezler.	  	  
Vicdan	  Konvoyu	  tüm	  çocuklar	  yaşasın,	  dili,	  inancı,	  ırkı	  fark	  etmeksizin	  tüm	  kadınlar	  korunsun	  diye	  büyük	  bir	  sevgi	  ve	  merhametle	  yola	  çıktı.	  Aynı	  zamanda	  da	  kararlılıkla.	  
Buradan	  sesleniyoruz!	  Kadınlar	  olarak	  sessiz	  çığlığımızı	  duyun	  ve	  lütfen	  cevap	  verin;	  
Hemen,	  şimdi	  tecavüzü	  savaş	  silahı	  olarak	  kullanmayı	  bırakın.	  
Hemen,	  şimdi	  kadınlara	  acımasızca	  yapılan	  işkenceyi	  durdurun.	  
Hemen,	   şimdi	   tüm	   Suriyeli	   kız	   kardeşlerimizi	   serbest	   bırakın.	   Bırakın	   evlerine	   dönsünler,	   bırakın	   ailelerine	  kavuşsunlar.	  Bırakın	  ki	  biz	  de	  yaşama	  dair	  biraz	  daha	  umutla	  evlerimize	  dönelim.	  	  
Hepimiz	  için,	  insan	  haklarının	  korunduğu,	  insancıl	  hukukun	  gereğinin	  yapıldığı	  adil	  bir	  dünya	  ancak	  Surşyeli	  kız	  kardeşlerimizin	  özgürlüğünden	  geçer.	  	  
Bizler	  sizin	  için	  bir	  araya	  gelen	  kadınlar	  öyle	  güçlü	  bir	  hareket	  ve	  dayanışma	  başlattık	  ki	  sesimizi	  duymayan	  hükümet,	  saray,	  lider	  ve	  mekanizma	  kalmadı.	  Şimdi	  tercihlerini	  bekliyoruz.	  Başta	  Rusya,	  İran	  ve	  Esed	  rejimi	  olmak	  üzere	  herkes	  bir	  tercih	  yapacak.	  Ya	  masum	  kadınları	  hapsedip	  işkence	  edenler	  olarak	  tarihe	  yazılacak	  yada	  bu	  kötülüklere	  son	  verenler	  olarak	  anılacaktır.	  
Rejimin	  hapishanesindeki	  cesur	  ve	  onurlu	  kadınlara	  sesleniyoruz:	  
Son	   birkaç	   gün	   boyunca	   size	   olan	   yolculuğumuz	   bizi	   bir	   araya	   getirdi	   ve	   hiç	   gitmeyeceğiz.	   Sizden	   asla	  vazgeçmeyeceğiz.	  
Seslerimiz	  düşük	  değil,	  güçlü	  ve	  yüksek.	  Çünkü,	  güçlü	  olan	  sizsiniz.	  Bizim	  irademiz	  zayıf	  değil,	  güçlü.	  Çünkü	  iradesi	  güçlü	  olan	  sizsiniz.	  Size	  yapılan	  tüm	  kötülüklere	  ve	  haksızlıklara	  rağmen	  asla	  vazgeçmeyeceğiz,	  Çünkü	  SİZ	  vazgeçmeyi	  reddediyorsunuz.	  Bu	  bir	  başlangıç...	  
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Konvoy Genel Koordinatörü 
ve sözcüsü Av. Gülden Sönmez 
deklerasyonu ilan ettikten 
sonra katılımcılar hep birlikte 
Sessiz Çığlık eylemi yapmaya 
davet etti. Hatay mitingine 
özellikle Suriye sınırındaki 
Türkiye şehirlerinden ve bu 
şehirlerdeki Suriye mülteci 
kamplarından çok sayıda 
Suriyeli kadın katıldı. Suriyeli 
kadınların arasında daha önce 
hapiste kalmış mağdur kadınlar 
da mevcuttu.
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Vicdan Konvoyu’na katılan dünyanın ve Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen kadınlar konvoy boyunca 
boyunlarında taşıdıkları oyalı yazmalarla Hatay 
Meydanı’nda ellerini kelepçeleyerek Sessiz Çığlık eylemi 
yaptılar. Yerlerde elleri kelepçeli oturan kadınlar 5 
dakika süren sessiz eylem sorasında her biri Suriye 
rejim hapishanelerindeki kadınları sembolize ederek 
onlar adına dünyadaki tüm karar vericilere ve 
vicdanlara seslendiler. Sessiz bir çığlık atarak Suriyeli 
mahpus kadınlar için hürriyet istediler.
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Bundan Sonra
Ne Yapacağız?

Vicdan Konvoyu’nun öncelikli amacı olan Suriye’de işkence 

altında tutulan kadınların varlığı, çektikleri zulüm ve kurtuluş 

çağrıları dünyaya duyuruldu. Konvoyla birlikte dünyadan birçok 

kurum ve kuruluş bu gerçeklikten haberdar oldu. Konvoyda 

gerçekleştirilen temaslarla birlikte sivil bir inisiyatif ve hareket 

ortaya çıktı. Buna göre hareketin yeni önceliği ve amacı diplomatik 

temaslarla mahkum kadınların kurtuluşuna vesile olmak. Devlet 

liderleri, uluslararası mekanizmalar ve dini liderlerle yapılacak 

görüşmelerle sadece kadınlardan oluşan uluslararası heyetler 

olarak temaslar gerçekleştirilecek.

Çabalarımızı Suriye hapishanelerindeki tüm kız kardeşlerimiz 

ve çocuklar kurtulana kadar sürdüreceğiz. Onlardan asla 

vazgeçmeyeceğiz.
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Katılımcıların
Dilinden

Vicdan konvoyuna katıldım çünkü, ne Birleşmiş Milletler ne de 

doğulu ve batılı hükümetler Esed’in zindanlarında mahkum ola-

rak tutulan kadınlar için çözüm bulmakta aciz kaldılar. Türkiyeli 

kardeşlerimiz tarafından organize edilen ve 55 ülkeden 10.000 

kadın Vicdan Konvoyu ile bu zulme dur demek için seslerini yük-

seltmeye başladı. Şimdi Esed rejiminin bu karanlık tarafına ışık 

tuttuğumuza göre , bu mazlum kadın ve çocuklar özgürlüğüne 

kavuşana kadar duramayız. Vicdan Konvoyu dünyadaki her katın 

bize katılana ve Surive hapishanelerinde zulme uğrayan kadınlar 

özgür olana kadar yoluna devam etmelidir. Çünkü kadınların gö-

zardı edilen çığlıklarının duyulma vakti çoktan geldi.

İlk defa bu kadar insan böyle bir amaç için bir araya geldi. Etkisi 

olacak kim varsa mutlaka harekete geçmelidir. Kadına kadın ola-

rak değil, insan olarak bakılmalı. Vicdan Konvoyu’na Suriyeli kar-

deşlerimize destek vermek için geldik ve Suriyeli kardeşlerimiz 

özgür olana dek mücadelemiz bitmeyecek. Zulme sessiz kalanlar 

yapanlar kadar suçludur. Bütün insanlık Suriye’de kadınların ve ço-

cukların öldürülmesi konusunda artık dur demelidir. Artık canımız 

çok yanıyor. Suriye’nin anneleri çocukları çok acı çekiyorlar. Biz 

Hindistan’dan ayrılıp Müslümanlar olarak Pakistan’ı kurmak istedi-

ğimizde de Suriyeli kardeşlerimizinkine benzer zulümlere maruz 

kaldık. Yüz binlerce masum sivil insanımız öldü. Bizler Pakistan’da 

yaşayan 3. Jenerasyonuz. Zalim her yerde zalim. Büyüklerimizden 

dinlediklerimizle Suriye’deki zulüm masum insanları mağdur etme 

konusunda hep aynı. Suriye’deki savaş artık durmalı. Süre gelen 

siyaset artık insanlara zarar veriyor. Suriye’deki bu zulme sessiz 

kalmaya devam edenler bu zulmü yapmış kadar suçludur. Suriye-

li kardeşlerimizin sesini dünyaya duyurmak için Vicdan Konvoyu 

büyük bir ses getirecek ve gayet olumlu sonuçlar alacağına inanı-

yorum. Bu acıyı yaşayan herkes Suriye’yi hissedebilir. Dolayısıyla 

insanların vicdanlarını harekete geçireceğine inanıyorum. 

YVONNE RIDLEY
(İSKOÇYALI

GAZETECİ YAZAR)

MUNAZA HASAN 
(PAKİSTAN MİLLETVEKİLİ)
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Suriyeli kardeşlerimizle birlikteliğimizi göstermek için Türkiye’ye 

geldim ve Vicdan Konvoyu’na katıldım. Hapishanelerde kadınla-

ra uygulanan zulmün durdurulması için tüm dünyaya bir mesaj 

vermeye geldim. Savaşta eziyet çeken kadınlar için bütün insan 

hakları örgütlerinin harekete geçmesi gerekiyor. Çocuk her yer-

de çocuk, kadın her yerde kadındır.

Keşmir’de, Yemen’de, Mısır’da, Suriye’de birçok Müslüman ülke-

de savaş ve kadınların mağduriyeti var. Suriye’nin durumu çok 

özel. Çünkü onların kendi rejimleri yapıyor bunu. 8 Mart’ta sesi-

mizi yükseltmek için buradayız.

Suriye hapishanelerindeki kadınlara verilen desteğin bir parçası 

olmak için buradayım. Güney Afrika ve Mandela ailesinin Suri-

ye’de işkence gören kadınların yanında olduğumuzu bilmelerini 

istiyoruz. Onların hapislerde olduğunu, işkence ve tecavüz gör-

düklerini biliyoruz. Mandela’nın evinden Güney Afrika’dan bu-

nun için buraya geldim. Hem dışarıdan gelen kadınlarla hem de 

buradaki kadınlarla Suriye’deki insanlık dışı savaşa dur demek 

için buradayım.  Mandela’nın hapiste tutulduğu dönemlerde biz 

de yaşadığımız problemleri medya yoluyla dünyaya duyurduk ve 

böylece önemli bir güç elde ettik. Vicdan Konvoyu’nun da bir etki 

yaratacağına inanıyorum. Yeter artık diyorum, bu savaş durmalı. 

Suriye’de yaşamları bu şekilde tehdit etmek insani değil. Şayet 

birlikte güç olursak Suriye’de olanlar üzerinde etki yaratabiliriz. 

Uzun yıllardır insani yardım alanında çalışmaların öncülüğünü yapı-

yorum. Vicdan Konvoyu’na katılmamın sebebi savaştaki kadınlara 

destek olmaktır. Katarlı kadınlar adına konvoya katıldım ve bu çığlığa 

dünyanın duyarsız kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz onlara 

ev vermesek de, para vermesek de sevgimizi vermeye ve destek-

lemeye geldik. Savaştaki kadınlar eziyet çekiyor, acı çekiyor, onlara 

kimse yardım etmiyor. Onlar siyasetin kurbanı oldular. Suriyeli kardeş-

lerimize öncelikle kadın ve Müslüman oldukları için O’nları çok sev-

diğimi söylemek istiyorum. Onların nezdinde dünyanın her yerinde 

bulunan mazlum ve muhtaç kadınların seslerini duyurmak istiyorum. 

FAUZİA HAMEED 
(PAKİSTAN MİLLETVEKİLİ)

SHAKILA KHALID 
CHAUDRY

(PAKİSTAN MİLLETVEKİLİ)

NOLUSAPHO MANDELA
GÜNEY AFRİKA

(NELSON MANDELA’NIN GELİNİ)

ASİA WAHEED
ALRABAYAH

(KATAR KRALİYET AİLE MENSUBU)
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Malezya’dan bayan arkadaşlarımla beraber kadın dayanışması için 

buradayız. Onların yanında olduğumuzu görmeleri ve gücümüzü 

tüm dünyaya göstermek için geldik. Suriyeli kız kardeşlerimizin ser-

best bırakılmasını istiyoruz. İnşallah bu yapılanların bir yerlere vara-

cağını ve onların serbest bırakılacağını ümit ediyorum.

Prof. DATO SRİ
DR. ZALEHA

KAMARUDDİN
(MALEZYA İSLAM ÜNİVERSİTESİ 

REKTÖRÜ)

Vicdan Konvoyu bizim için çok önemli. Mazlumlar için düzenle-

nen bu konvoy çok anlamlı bizlerde bu zulme sessiz kalamaz-

dık. Suriye’de cezaevlerinde işkence gören kadınlar için bütün 

dünyadan kadınlar olarak Türkiye’de bir araya geldik. 13 binden 

fazla kadın Suriye’de cezaevlerinde bizler konvoyda bu zulmü 

bütün dünyaya medya aracılığı ile duyurmaya çalışıyoruz. Vicdan 

Konvoyu’na katılarak tüm dünya kamuoyunun dikkatini çekmek, 

Suriye’deki zulmü görmesini sağlamak istiyoruz. Dünya buradaki 

vahşeti görmezlikten geliyor. Ben bu bölgedeki dehşetin dünya-

ya duyurulması gerektiğine inanıyorum.

ANN SCHOFIELD
(İNGİLİZ SİYASETÇİ, İNGİLTERE 

NEW CASTLE BELEDİYE

MECLİS ÜYESİ)

Savaş çok kötü birşey. Ukrayna’da biz de savaş gördük. Doktor 

olarak çalıştığımda 16 erkek çocuğu savaştan dolayı kollarımda 

can verdi. Bu yüzden çok iyi biliyorum ki kendi çocuklarını ko-

ruyamayanlar kadınlarını da koruyamıyorlar. Kiev’de şehir mer-

kezinde çocuklar gözlerimin önünde keskin nişancılar tarafıntan 

öldürüldü. Ülkemde binlerce kadın dul kaldı, binlerce çocuk da 

annesiz ve babasız kaldı. Bugün aynı acıları yaşayan Suriyeli ka-

dınlar için buradayım. Bu kadınları kurtarmak için elimizden ne 

geliyorsa yapacağız. 

OLGA BOGOMOLETS 
UKRAYNA MİLLETVEKİLİ

Bütün kadınlar zulme karşı birleştik. Biz sesimizi yükselttik ve 

bunu kimse durduramayacak. Kadınlar için yaptığımız bu yolculuk, 

zalimin karşısında durmak için. Artık yeter diyoruz. Savaş suçları 

ve zulüm bitmeli.

Dr. AISHA
(PAKİSTAN MİLLETVEKİLİ)
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İnsan haklarını ve kadın haklarını ihlal edenlere karşı, dayanış-

mayı sergilemeyi, kadınlık ve kadın olma anlayışını göstermeyi 

amaçlayan bu büyük ve etkili bir yürüyüşü gerçekleştirdiğim için 

heyecanlıyım ve mutluyum. Şavaş ülkesinin acımasız kaderi, beni 

Afgan milletvekili olarak zalimlere, terörist gruplara ve totaliter 

rejimlerin saldırıları altında olanlara fazlasıyla anlam ve önem ver-

diyor. Dünyanın dört bir yanındakı bireylerin insanlık ruhuyla, Su-

riyeli hanım kardeşlere, mültecilere, çocuk stismarına son veren 

yürüyüşe katıldım ve sonuna kadar destekledim.

HOMAIRA AYUBI 
AFGANİSTAN MİLLETVEKİLİ

Ben Fransız gazeteci, Hind Djaber. Vicdan konvoyuna katıldım 

çünkü dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen insanlarla bu hari-

ka duyguları ortaklaşa paylaştığımız bu kutlu girişime inanıyorum. 

Farklı diller konuşuyorduk fakat bu bizim için bir engel değildi, 

çünkü amacımız çok daha önemliydi. İHH’ya ve bu çalışmada 

emeği geçen herkese isim isim teşekkür etmek istiyorum. Olduk-

ça başarılı bir organizasyondu.

Dünyanın içinde bulunduğu kriz zamanında önem teşkil eden, eş-

siz bir deneyim. Kriz zamanlarında ilk önce tehlikeye giren haklar 

kadınların ve azınlıkların haklarıdır. Sistemi sorgulayan, kişisel hak-

lar ve özgürlükler için mücadele eden kadınları haklarını savunmak 

her kadının hayatının bir parçasıdır. Kadınların haklarını korumak, 

sosyal adaletin sürekliliği güvence altına almak için daha fazla 

sese ihtiyacımız var. Küreselleşen dünyada hayatımızın her alanın-

da duvarların giderek yükseldiği bir durum içindeyiz. Özgür kadın-

lar ve çocuklar olmadıkça özgürlüğe ve refaha kavuşamayacağız.

Bu coğrafyada çok sayıda çatışmalar birbiri ardına gelişiyor. Dün-

yanın dört bir yanından gelen kız kardeşler, Suriye ve diğer top-

raklarda kız kardeşlerinin insanlıktan çıkarılması konusunda bilinç 

yaratmak için seslerini yükselttiler. Biz bu çığlık eyleminin bir par-

çası olmak istedik çünkü önce kendimizde bir bilinç oluşturmak, 

sonra da bu mesajı ülkemizin insanlarına yaymak istedik. Öyle 

görünüyor ki, savaş bizim ön bahçemizde ve birbirimizi gözetme-

miz ve bu acil gerçeklik hakkında bilinç yaratmamız çok önemli…

HIND DJABER
GAZETECİ, FRANSA

MARCIA KARINE
GOMEZ GARCEZ

AKADEMİSYEN, BREZİLYA

PATRICIA AMINA
IBANEZ

ŞİLİ
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Tüm dünya kadınları tarafından gerçekleştirdiğimiz bu girişimin 

etkisi büyük olacağına inanıyorum. Bu kez kadınların önemi her-

kes tarafından bilinecek. 

RAHAF ALFILKAWI
KUVEYT

Hapishanede tutulan binlerce kadının serbest bırakılmasını ve 

akıbeti bilinmeyen 419 küçük kızın ne halde olduğunu öğrenmek 

istiyoruz. Bizim yaşadıklarımızı onlar da yaşıyor. Müslüman anne-

lerin, Müslüman kadınların yaşamaya hakkı yok mu?

SUHRA SİNANOVİÇ
BOSNA-HERSEK (PODRINJE-

BRATUNAC KADINLARI 

DERNEĞİ BAŞKANI)

Suriye’deki kadınların durumunu protesto etmek için konvoya ka-

tıldım. Bütün dünyadaki kadınlar özgür olmalı. Allah yardım eder-

se ve insanlar da kararlı olursa o kadınlar kurtulacaktır. Çünkü 

kadın annedir, kardeştir, abladır her şeydir. Kadın özgür olmalı. 

Dünyada en önemli şey kadındır. O kadınlara ‘sıkı durun en yakın 

zamanda kurtulacaksınız’ demek isterdim.

SADJO SANBU
GİNE

Vicdan Konvoyu’nun benim için büyük önemi var. Bütün bunları 

1995’te ben de yaşadım. İki oğlum ve eşimi kaybettim savaş sıra-

sında. Eşimin ve bir oğlumun cesetlerini bulurken, diğer oğlumun 

sadece kafasını buldular. Kendi yaşadıklarıma göre şunu söyleye-

bilirim ki, Srebrenitsa’da bize yapılan aynı şeyler Suriye’de yapılıyor. 

Bir kurşun sadece öldürür, ama işkence çok kötüdür. Şu kadınları 

benden daha iyi anlayacak bir kişi yoktur diye düşünüyorum. Beni 

Srebrenitsa’da bırakacaklardı, ama kurşun beni öldürsün manevi za-

rarlar vermeyin dedim. Bir oğlumla eşimin cesetlerini bulurken, diğer 

oğlumun sadece başını bulup bana teslim etmek istediler. Ben onu 

öyle dünyaya getirmedim ki. Srebrenitsa Anneleri ve ablaları olarak 

Suriyeli kadınlara güçlü olmalarını söylemek istiyorum. Tek başlarına 

bırakmadık onları. Zira 3 Mart’tan beri yollardayız. Onca eziyetli yol-

culuğa onlar için çıktık. Biz buna benzer acıları çekerken birileri de 

bizim için ses çıkarıyordu. Allah bizlere yardım ettiği gibi Suriye’deki 

kardeşlerimize de yardım edecektir.

RAMİZA GÜRDİC
BOSNA-HERSEK

(SREBRENİTSA ANNELERİ)
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Ben buraya Kuveyt’ten geldim. Aynı zamanda Mavi Marmara 

katılımcısıyım. Kuveyt başından beri Suriye meselesinde öncü 

ülkelerden biri. Halkıyla, yönetimiyle gerçekten karşı durup çö-

züm bulmaya çalıştı. Ben başından beri insani yardım çalışmaları 

yapan bir kurumun da başındayım. Doğruyu söylemek gerekirse 

bana göre burada yaşananları benzerlerinden ayıran şey çocuk-

ların ve kadınların en çok mağduriyet yaşayan kesim olmalarıdır. 

Benim anlayamadığım Türkiye hariç neredeyse bütün ülkelerin 

bu korkunç işkence ve tecavüz olaylarına gözlerini kapamalarıdır. 

Zaman zaman kendimi o kadınların yerine koyuyorum. O durum-

da birilerinin beni gelip kurtarmasını ne kadar çok isteyeceğimi 

düşünüyorum. Biz bu konvoyla belki de bunu bekleyen kadınla-

rın çıkaramadıkları sesleri olacağız. O kadınların özgürlüğü için 

elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Bir gün Suriye için-

deki çadır kentlerden birine yardım götürmüştük. Çadırlardan 

birinin içinde bir anne gördüm. Titriyordu. Kendinde değildi. Ne 

olduğunu sordum. Dehşetle bakarak, ‘Çocuğumu yatakta unut-

tum’ dedi. Ne demek istediğini başta anlayamadım. Meğer evine 

bomba atılmış ve kadın çocuklarının bir kısmını telaşla evden çı-

karırken en küçüğünü yatağında unutmuş. Bunu yaşayan bir an-

neyi ne ile avutabilirsiniz? Suriyeli kadınlar işte böyle yaşıyor.

SENAN AL AHMAD
QAWAFIL İNSANİ YARDIM DERNEK 

BAŞKANI, AKTİVİST, KUVEYT

Unutulmuş kadınlar, evet, Suriye’deki mahkum kız kardeşlerimiz ay-

nen bu şekilde unutulmuşlar. Ben bir komedyenim, lakin Suriye’de 

kız kardeşlerimize olanlar konusunda komik bulduğum hiçbir şey 

yok elbette. Dünyanın kadınları! Biz kaplanlarız ve kükreriz. Hepi-

mizin kükremesini istiyorum ki sesimizi duysunlar. Hep birlikte kük-

reyelim. Ayağa kalkın ve kükreyin. El ele tutuşun, konvoy boyunca 

diğer kız kardeşlerimizle buluşacağız ve onlarla da el ele tutuşup bir 

zincir halinde sınıra ulaşacağız. Dünyanın artık bizim kükrememizi 

duyma zamanı geldi.

SAJEELA KESJI
İNGİLİZ KOMEDYEN VE YAZAR
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Bugün buraya Suriyeli kadınlar için geldim. Kadınların hayatın her 

alanında var olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Burada 

olmaktan gurur duyuyorum.Bu organizasyonda dünyadaki bütün 

mazlumları sesi olmak, en başta da Suriye’de hapiste tutulan iş-

kence ve haksız muameleye maruz kalan kadınların çığlıklarını  

duyması gerekenlere duyurabilmek amacıyla varım. Biz kadınla-

rın başaramayacağı ve çözüme kavuşturamayacağı mesele yok-

tur. Bu konuda da böyle olacağına inanıyorum.

MAHA AL KALLAF
KUVEYT

Dünyadaki mazlum kadınların sesini duyurmak için bir araya geldik. 

Çin zulmü altında Doğu Türkistanlı kadınların hayatı bıçak sırtında 

olmasına rağmen Suriyeli kadınlar işkenceden kurtulsun diye yol-

lara düştük. Çünkü biz mazlumun dilinden anlarız. Bizler buradayız 

Suriyeli kız kardeşlerim sizi asla bırakmayacağız. Gün gelecek Doğu 

Türkistan’da bayraklarımız ellerimizde olacak. Beraber attığımız bu 

adımların sevabını Allah verecek. Misafirin, mazlumun duasına ica-

bet edilir. Ona güveniyoruz.

MÜNEVVER ÖZUYGUR
DOĞU TÜRKİSTAN

60 yaşındayım. Suriyeli kardeşlerimiz için Güney Afrika’dan kalk-

tım geldim. Kadınlara dünyanın her yerinde vicdanlı davranılması 

gerekiyor. Kadınların en büyük destekçisi hemcinsleridir. Çünkü 

biz anneyiz, kardeşiz, eşiz. İnsanlar bunu görebilmeli. Etkili olma-

lıyız. İnşallah bu kez tüm dünya sesimizi duyacak.

FATMA ABRAHAMS
MJC KADIN KOLLARI,

GÜNEY AFRİKA

Yaşlıyım. Ama hiç yorulmuyorum. Hepimiz burada olmalıyız. Bugün 

Suriyeli kadınların durumu bana 1995’te neler hissettiğimi hatırlatı-

yor. Bu çok ağır bir şey. Kocam ve iki oğlumdan başka 39 akrabam 

öldü. Bu anlatılamaz bir his. İşte bu yüzden Suriyelileri en iyi biz an-

larız diyorum. Her şeye rağmen önce bu zor durumdan çıkmalarını, 

hayatlarını normale döndürmelerini istiyorum. Savaş çok acı. Barış 

bütün Müslümanlar arasında tesis edilmeli. Bu kötü günler geride 

kalsın artık. Başta kocası ve iki oğlu olmak üzere ailesinden 39 kişi-

yi kaybetmiş biri olarak onları çok iyi anlıyorum. Hiç kimsenin bunu 

yaşamasını istemiyorum. Suriyeli kadınlara sesleniyorum. Yalnız de-

ğilsiniz, Srebrenitsa Anneleri, bütün Bosna-Hersek sizinle. 21. yüzyıl-

dayız, bu yaşananlardan BM de, ABD de, Rusya da utanmalı.

MUNİRA SUBASİÇ
BOSNA-HERSEK

(SREBRENİTSA ANNELERİ)
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İnsanlık, ağlayan gözler, ızdırap çeken  bedenler için katıldım bu 

konvoya. Devrimin başlangıcından beri yaşanan her zorluğa kat-

lanmak zorunda bırakılan ve eziyen çeken sen Suriyeli kardeşim 

için bu konvoya katıldım. Rasullah (s.a.v) ın şu sözüne binaen bu 

konvoya katıldım:” Müminler tıbkı bir vücudun azaları gibidir ,biri  

zarar görürse diğerleri de bundan etkilenir.” Uluslar arası kabul 

edilen ve maalesef bu konunun çözümünde uykuya dalmış hu-

kuk mercilerine uyandırabilmek için bu konvoya iştirak ettim. 

Senin ve sendeki sabır için bu konvoya katıldık,hapisteyken bile 

kendini aklını korumaya çalışıp,zorlukların üstesinden gelmeye 

çalıştığını bildiğimiz için oradaydık.Senin gücün kaybolmaya baş-

lasa bile ,biz asla senden vazgeçmeyeceğiz ve hakkın savunucu-

su ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Vicdan konvoyuna katılım çağrısı uluslar üstü ve ulusal sınırların, 

kimliklerin ötelenip insani değerlerin yükseltilerek ilan edildiği bir 

çağrı idi.Benim bu çağrıya iştirakımın sebebi ise Vicdan taşıyan 

her insan gibi bu çağrıya kulak vermek ve mazlumların çığlıklarını  

bütün dünyaya duyurmaktı. Hedef sadece vicdanlarını ötelemiş 

dünya sakinlerine yeniden vicdanlarına kulak vermeleri ve bu 

sessiz çığlıkların sorunlarının çözümünü bulmalarını sağlamaktı.

Bu konvoy dünyadan birçok kadının katılım sağlamalarını sağla-

yarak kardeşlerinin sorunlarına çözüm arama derdine ortak olma-

larını sağlamıştır. Ve dileğim şudur ki, bu konvoy dünyada bütün 

sorunlarına çözüm arayan kadınların çaredi, ve orada geçirdiği-

miz zamanlarımız da ahret de bize şahit olsun ve o mazlum kadın-

ların zaferlerine vesile olsun.Dünyada ki bütün ülkelerde Türkiye 

nin öncülüğünü yaptığı bu hareketi örnek alsınlar.

AISHA F M A
ALQASSAR

KUVEYT – HUKUKÇU

MAİSOON S.SHAHEEN 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/KEİO

ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA

MERKEZİ-JAPONYA 

Dünyadaki bütün kadınlar gibi Suriye hapishanelerinde de Suri-

yeli tutuklu kadınların yaşadıklarını biliyorum. Bu konuda onların 

çığlıklarının sesi olmak umuduyla bu konvoya katıldım. Bu kon-

voyda daha evvel Suriye hapishanelerinde kalan ve şimdi ara-

mızda olup bu konvoya katılıp çığlığını ulaştırmayı başaran kadın-

ların varlığı da, içerideki kadınların da umutlu olmaları gerektiğini 

hatırlattı bana. Bu kadar  farklı ülkeden kadınların bu konu ile 

alakalı bir araya gelmiş olması ve kardeşleri için bu ulvi çabayı 

başlatmış olmaları bile bu konvoyun yolunun başarıya çıkacağını 

anlamamız için yeterli olacaktır kanısındayım.

HAYA AL SHATTI
KUVEYT
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Suriye’li kadınların yaşadığı acıların benzerini ben de Bosna Sava-

şı’nda yaşadım. Eşimi ve evladımı kaybettim. Acının ne olduğunu iyi 

bilirim. Kardeşlerimizin sıkınıtılarını tüm dünyaya duyuracağız.

GURDİÇ RAMİZEN
BOSNA-HERSEK

(SREBRENİTSA ANNELERİ)

Bosna-Hersekli kadınların yolculuğu Türkiyeli kadınların desteği 

ile organize edildi. Suriye’deki kadınların birçoğu hapishanelerde 

tutuluyor. Dünya buna sessiz kalıyor. 8 Mart’ta hep birlikte, işken-

ceye maruz kalan kadınlara yardım çağrısında bulunacağız.

ENIDA GUJO
(BALKAN KÜLTÜRLERİ

İTTİFAKI DERNEĞİ)

Biz onların ne yaşadıklarını biliyoruz. Kocamı ve 3 oğlumu kaybettim. 

Hiçbir yer Srebrenitsa olmasın, bizim çektiğimiz acıları kimse çekme-

sin diye geldik buralara kadar. Allah için yola çıktık ve o yüzden her 

şey çok iyi geçiyor. Zulüm görenlerin elleri tutulsun.

Suriyeli kadınların yaşadıkları bana Srebrenitsa’yı hatırlattı. Her şey 

yeniden gözümüzde canlandı. Biz çok insan kaybettik. 8 binden fazla 

erkeğimiz öldü. Kocamı ve çocuklarımı kaybettim. Bize haber gelir gel-

mez hemen yola çıktık. Sanki Srebrenitsa’dayım, sanki benim oğulları-

mı alıyorlar. Kimse böyle bir şey yaşamasın. Onları en iyi biz anlarız. Ha-

tay’a küçük bir Bosna’yı beraberimizde götürüyoruz. Bir mesajım var 

onlara. “Siz yalnız değilsiniz. Biz sizinleyiz. Dayanın, başaracaksınız.”

RAFİYA HACİBULİÇ
BOSNA-HERSEK

(SREBRENİTSA ANNELERİ)

NURA MUSTAFİÇ
BOSNA-HERSEK

(SREBRENİTSA ANNELERİ)
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İstanbul’dan beri konvoyla yolculuk yapıyorum. Ağladıklarıma hayâ 

ettim. İnsanlar bana ne kadar güçlü olduğumu söylüyorlardı. Bura-

da 3 gündür Suriye’den gelen annelerle konuştuk. Bir anne üç evla-

dını kaybettiğini söyledi. Onların pür acısını gördüm, onların yangın-

larının yanında benimki neydi ki? Ben hiç olmazsa kendi vatanımda 

kendi milletimleyim. Ruhuma, genetiğime en uygun merhemi ikram 

etti bu millet bana. Onlar bir de acılarını başka topraklarda tedavi 

etmeye çalışıyor. Kendi vatanlarında kendi dillerini konuşmuyorlar. 

Bu üç gün bana çok şey kattı. Otobüs yolculuğu her durakta birile-

riyle görüşmek, özellikle yabancı misafirler inanılmaz ilgiliydi. Dün-

ya basınında yer buldu. Burada karınca misali en azından tarafımız 

belli olsun dedik. Tek başıma hiçbir şey yapamayacağımı biliyorum, 

böyle bir şeye de talip değilim. Çünkü ben ancak kendimi ayakta 

tutan bir kadınım son dönemde. Ama burada şöyle inandım, ben 

Abdullah’ı geri getiremem, ama toprak üstündeki anne ve çocukları 

belki bir araya getirmeye vesile oluruz. Ben çok başka duygularla 

buradayım. Her yorulduğumda, kendimi o kabrin başında hissettim 

ve onlar da çok özlemiştir diye düşündüm. Ben Abdullah’a sarıla-

masam da onlar evlatlarına sarılacaklar inşallah.

NİHAL OLÇOK
(15 TEMMUZ ŞEHİDİ EŞİ

ve ANNESİ)

Uluslararası anlamda önemli bir etkinlik. Faklı dil ve dinlerden in-

sanlar var. Bütün bu kadınlar el ele verip, Suriye’de zindanlarda 

işkencelere maruz kalan, tecavüze uğrayan, canlarını kurtarama-

yan kadınların sesi olmak için bir araya geldik. Bu anlamda on-

ların sesini duyurmak için çorbada bir parça tuzumuz varsa ne 

mutlu bize” 

BURCU ÇETİNKAYA
TÜRKİYE, SPORCU,

MİLLİ RALLİCİ

Ben Türk müziği sanatçısı Aylin Şengün Taşçı. Uzun zamandan 

beri Suriye’de yaşanan savaşın acısını bulunduğum yerde ben de 

yakından hissediyorum. Orada yaşayan kadınların neler çektikle-

rini yanlarında olmasam da gönlümde hissedebiliyorum. Yaşanan 

tecavüzleri, hapishanelerde yaşananlar ne yazık ki acıyla takip 

ediyorum. Bu yüzden Vidan Konvoyu’nu ben de destekliyorum.

AYLİN ŞENGÜN TAŞÇI
TÜRKİYE (SES SANATÇISI)
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Merhaba, ben doktor Neslihan Şeker. İlk etapta, doktor olduğum 

ve doğum zamanı gelen hastalarım olduğu için işimi bırakmak is-

temedim. Ama düşününce oradaki kardeşlerimizin bize daha çok 

ihtiyacı olduğu ve birlikte kuvvet doğacağını düşündüğüm için tek-

lifi kabul ettim, iyi ki de kabul etmişim. Aslında katılırken de Hz. 

İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali hissetim kendimi. Ama 

hiçbir şey yapmamaktansa en azından kendilerini düşünen kar-

deşleri olduğunu bilmelerini istedim. Yolculuk sırasında fark ettiğim 

şey birlik ruhunun, her şeyin üstesinden gelebileceği ve bu uğurda 

gerekirse canımızı feda edebileceğimizdi. İnşallah bizim taşıdığı-

mız bir damla su ile ateşler söner, vesile olur. Organizasyonu yapan 

herkesten Allah razı olsun. İnşallah kardeşlerimizin kurtulmasına 

vesile olur, inşallah o günleri de görürüz. Çok teşekkürler.

Dr. NESLİHAN ŞEKER 
TÜRKİYE

Suriye hapishanelerinde haksız yere tutulup işkence gören ka-

dınların sesi olmak için yola çıkan Vicdan Konvoyu hareketini 

destekliyorum. Bu vesileyle mazluma umut olmak, onlara ses 

olmak için varını yoğunu paylaşan güzel kardeşlerime saygı ve 

sevgilerimi iletiyorum. Allah yardımcınız olsun.

GAMZE ÖZÇELİK
TÜRKİYE (OYUNCU)

Boğaziçi köprüsünde şehit olan Muharrem Kerem Yıldız’ın anne-

siyim. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Bu kadar kadınla bizim 

başaramayacağımız hiçbir şey yok. İnşallah Suriye’deki din kar-

deşlerimize de yardımcı oluruz.

ASİYE YILDIZ
 (15 TEMMUZ ŞEHİDİ ANNESİ)

İsmim Nazik Sansar, taksi şoförüyüm. Bayan olarak taksi şoförü 

olmak zor ama işimi severek yapıyorum. Vicdan Konvoyu’na İs-

tanbul’dan katıldım. Otobüslerle vicdanımızın sesini dinleyerek 

yollara koyulduk. Bir hayli zor bir yolculuk oldu. Suriye zindan-

larındaki kadınlara yapılan işkencenin sessiz çığlıklarının Türki-

ye’de ve dünyada ses getirdiğine inanıyorum. Kadına şiddetin 

olmadığı, kadınların da erkekler kadar özgür olabildiği bir dünya 

olsun tüm kadınlarımıza.

NAZİK SANSAR
TÜRKİYE (ŞOFÖR)
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Hukukçu kadınlar olarak 7 yıldır mahkum ve şiddet altında olan 

kadınlar için yola çıkan Vicdan Konvoyunu destekliyoruz.
Av. ELİF BALAT

TÜRKİYE

Dünyadaki birçok yerden gelen kadınlar ile beraberdik. İçlerin-

de Boşnaklar da vardı; tanıştık, güzel şeyler paylaştık. Onlar da 

zulüm altındalardı ve onlar da yardıma geldi hepimiz için. Allah 

bu organizasyonu yapanlardan razı olsun. Katıldığım için işe ya-

radığımı hissettim. Yine olsa yine katılırım, kardeşlerimin yanında 

olmak onur verici bir şey benim için. İnşallah emeklerimiz boşa 

gitmez. Allah hepimizden razı olsun. 

AYŞE AKDENİZ
TÜRKİYE (EV HANIMI)



Çabalarımızı Suriye hapishanelerindeki tüm kız 
kardeşlerimiz ve çocuklar kurtulana kadar sürdüreceğiz. 

Onlardan asla vazgeçmeyeceğiz.
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