
2013'TE ÖLÜM CEZASI: SAYILAR VE GERÇEKLER 
 
KÜRESEL SAYILAR 
 
2013'te 22 ülkede en az 778 kişi infaz edildi. İnfazların çoğu sırasıyla Çin, İran, Suudi Arabistan, 
ABD ve Somali'de gerçekleşti. 
 
Çin dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla infaz gerçekleştirdi. Fakat Çin'de ölüm 
cezasının kullanımının boyutları, bu bilgi bir devlet sırrı olduğu için bilinmiyor. 778 sayısına Çin'de 
gerçekleştirilen binlerce infaz dahil değil. 
 
İran ve Irak'ta gerçekleştirilen infazlarda ani bir artış oldu. Irak en az 169 kişiyi infaz etti; 
2012'deki 129 kişi ile kıyaslandığında yüzde 30'luk bir artış. 2013'te İran'da resmen kabul edilen 
infazların sayısı en az 369'a yükseldi - 2012'deki sayı en az 314'tü. Fakat güvenilir kaynaklar en az 
335 infazın daha gerçekleştiğini bildirdi; bu da 2013'teki toplam sayıyı en az 704'e yükseltiyor. 
 
2013 boyunca sadece 22 ülke, dünya çapındaki ülkelerin neredeyse 10'da biri, infaz gerçekleştirdi 
- 2012'deki sayıdan bir fazla. Ama 10 yıl öncesine kıyasla (2003'te 28 ülkede infaz gerçekleştirildi) 
neredeyse bir çeyrek oranında azaldı. 
 
Dünya çapında 140 ülke, üçte ikisinden fazla, yasada ya da uygulamada ölüm cezasını kaldırdı. 
 
2013'te 32 ülkede ölüm cezaları hafifletildi ya da affedildi; bu sayı 2012'de 27 idi.  
 
2013'te 57 ülkede en az 1.925 ölüm cezası verildi; 2012'ye oranla bir artış söz konusu (58 ülkede 
1.722 ölüm cezası). 
 
2013 sonu itibariyle en az 23.392 kişi infaz edilmeyi bekliyordu. 
 
2013'te uzun süredir ölüm cezasına başvurmamış olan dört ülke infaz gerçekleştirdi: Endonezya 
(dört yıldır ilk kez), Kuveyt (altı yıldır ilk kez), Nijerya (yedi yıldır ilk kez) ve Vietnam (18 aydır ilk 
kez). 
 
2012'de infaz gerçekleştirmiş olan üç ülke 2013'te hiç infaz gerçekleştirmedi - Gambiya, Pakistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri. 
 
Dünyada infaz teknikleri olarak başını kesme, elektrikli sandalye ile infaz, kurşuna dizme, asma ve 
zehirli iğne ile infaz kullanıldı. 
 
Suudia Arabistan'da en az üç kişi 18 yaşının altıydayken işlediği iddia edilen suçlar sebebiyle infaz 
edildi; bu uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor. Yemen ve İran'da çocuk suçluların infaz 
edildiğine dair iddialar mevcut. 
 

İnsanların ölüm cezasına mahkum edildiği ya da infaz edildiği ülkelerin çoğunluğunda süreçler 
uluslararası adil yargılanma standartları ile uyumlu değildi. Bazı ülkelerde buna işkence ya da 
kötü muamele yoluyla 'itiraf' almak da dahildi, mesela Afganistan, Çin, İran, Irak, Kuzey Kore, 
Pakistan, Filistin Yönetimi (Hamas yetkilileri, Gazze) ve Suudi Arabistan.  
 



Hindistan, Endonezya, Japonya, Malezya ve Güney Sudan'da ne mahkumlar ne de aileleri ya da 
avukatları yaklaşan infazlar ile ilgili bilgilendirilmiyor. Botswana, Hindistan ve Nijerya'da, ve bazı 
durumlarda İran ve Suudi Arabistan'da, infaz edilen mahkumların cesetleri, gömmeleri için 
ailelerine verilmiyor. 
 
İran, Kuzey Kore, Suudi Arabistan ve Somali'de halka açık infazların gerçekleştirildiği biliniyor. 
 

İnsanlar, uluslararası hukuktaki tanımına göre “kasti öldürmeyi içeren” eşiğe sahip olan “en ciddi 
suçlar” kapsamına girmeyen suçlardan dolayı ölüm cezası ya da infaz ile karşı karşıya kalıyor. 
Bunların arasında Asya ve Orta Afrika'da en az 13 ülkede uyuşturucu ile ilgili suçlar, “zina” (Suudi 
Arabistan), “dine hakaret” (Pakistan), ekonomik suçlar (Çin, Kuzey Kore, Vietnam), tecavüz (İran, 
Kuveyt, Somali, Birleşik Arap Emirlikleri) ve "ağırlaştırılmış" hırsızlık (Kenya, Nijerya, Suudi 
Arabistan, Sudan) bulunuyor. 
 
Kuzey Kore'de insanların yamyamlık, zimmetine geçirme, pornografi, Çin'e kaçma, yolsuzluk ve 
Güney Kore'den yasaklanmış videolar izleme sebebiyle infaz edildiği iddia ediliyor. 
  
AFRİKA 
 
Beş ülkede en az 64 infaz gerçekleştirildi, 2012'deki sayının (41) yarısından daha fazla bir artış. 
 
Bunun başlıca sebebi Somali'deki infazlarda yaşanan ani artış - 2013'te en az 34 infaz 
gerçekleşti, 2012'de bu sayı en az altıydı. 2013'te kaydedilen infazlardan 19'u yarı-özerk Puntland 
bölgesinde gerçekleşti. 
 
Nijerya 2006'dan bu yana ilk kez yeniden infaz gerçekleştirmeye ve ölüm cezası uygulamaya 
başladı.  
 
Haziran ayında dört erkek Edo eyaletinin güneyinde asıldı. 
 
Bölgedeki infazların yüzde 90'ı ve ölüm cezalarının üçte biri Nijerya, Somali ve Sudan'a ait. 
 

AMERİKA KITALARI 
 
ABD bölgele infaz gerçekleştiren tek ülke oldu; 2013'te 39 infaz gerçekleştirildi (2012'deki sayıdan 
dört daha az). 2013'te sadece dokuz eyalet infaz gerçekleştirdi; 2012 ile aynı sayı. Teksas tek 
başına bu infazların yüzde 41'ini gerçekleştirdi. Mayıs ayında Maryland ölüm cezasını yasaklayan 
18. Amerikan eyaleti oldu. 
 
Orta ve Güney Amerika ile Karayipler'de dört ülkede 15 ölüm cezası kaydedildi ama bunun dışında 
bölgelerde 2013'te ölüm cezası verilmedi. 
 
Uluslararası Af Örgütü’nün 1980’de kayıt tutmaya başlamasından bu yana ilk defa Karayip'lerde 
üç ülkede -Grenada, Guatemala ve Saint Lucia- infaz edilmeyi bekleyen kimsenin olmadığı 
bildirildi. 
 

ASYA PASİFİK 
 



Bölgede 10 ülkede en az 37 infaz gerçekleştirildi. 
 
Bu sayı, toplamda dünyanın geri kalanındaki infazlardan daha fazla infaz gerçekleştiren Çin'de 
gerçekleştiğine inanılan binlerce infazı kapsamıyor. Fakat bu bilgi devlet sırrı sayıldığı için, Çin'de 
ölüm cezasının kullanımının gerçek boyutları bilinmiyor. 
 
Endonezya Kasım ayında dört yıldan bu yana ilk kez infaz gerçekleştirdi. 2013'te beş kişi infaz 
edildi; bunların arasında uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından mahkum edilmiş yabancı uyruklu iki 
kişi bulunuyordu. 
 
Vietnam 18 ay aradan sonra yeniden infazlara başlayarak yıl içinde yedi kişiyi zehirli iğne ile infaz 
etti.  
 

Singapur ölüm cezası uyglamaya devam etti. Pakistan infazları askıya aldı ve 2012'de bir kişiyi 
infaz etti. 
 
Kuzey Kore'de gerçekleşen infazların gerçek sayısını bilmek imkansız. Güvenilir kaynaklar en az 70 
infazın gerçekleştiğine işaret ediyor ama Uluslararası Af Örgütü gerçek sayının çok daha yüksek 
olduğuna inanıyor. 
 

AVRUPA VE ORTA ASYA 
 
Bu bölgede 2013'te hiç infaz gerçekleşmedi. 
 
Hala ölüm cezasını kullanan tek ülke olan Belarus, 2013'te hiç infaz gerçekleştirmedi ve böylece 
2009'dan bu yana ilk kez infaz gerçekleştirmemiş oldu. Bazıları açıkça adil olmayan 
yargılanmaların ardından, dört ölüm cezası verildi. 
 
ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA 
 

Altı ülkede en az 638 infaz gerçekleştirildi. İran, Irak ve Suudi Arabistan tek başlarına bölgedeki 
infazların yüzde 95'ini gerçekleştirdi. 
 
Mısır ya da Suriye'de infazların gerçekleşip gerçekleşmediği doğrulanamadı. 
 
Hem İran'da hem de Irak'ta infazlarda endişe verici düzeyde artış yaşandı. 
 
Kuveyt 2007'den bu yana ilk kez yeniden infaz gerçekleştirdi; yıl içinde beş erkek asıldı. 
 
Üç yıldır ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'nde kimse infaz edilmedi.  
 

 


