
       
 
 !KUDÜS'TEKİ  MAMİLLA MÜSLÜMAN MEZARLIĞI'NA YAPILAN TECAVÜZÜ  DURDURUN
 
 
   .Bizler Mamilla Mezarlığı Dilekçe Kampanyası'nı yürütmekteyiz
 
Mamilla Mezarlığı Kudüs'teki en eski ve en mümtaz Müslüman mezarlığıdır. Bu mezarlık alanı üzerinde İsrail 
hükümeti, ABD merkezli Simon Wiesenthal Center (ABD'de vergiden muaftır) ile birlikte alay edercesine 
“Hoşgörü Müzesi” (Museum of Tolerance) adını verdikleri bir müze inşa ederek mezarlığın kutsallığına 
tecavüz etmektedir. Daha kötüsü, alternatif inşaat sahaları önerildiğinde, bu öneriler Simon Wiesenthal 
Center tarafından reddedilmiştir. Bu fevkalade kötü ve aşağılayıcı tecavüz, Müslüman, Yahudi ya da Hıristiyan, 
hangi dinden olursa olsun, bütün dinleri aşan bir nitelik taşımakta olup, atalarının ve ölülerinin ruhlarına saygı 
 .gösterilmesini isteyen herkesin güvenlerinin sınırının çok ötesine geçmiştir
 
Lütfen mamillacampaign.org adresinde yer alan dilekçeyi imzalayarak “Hoşgörü Müzesi”nin inşaasına 
engel olabilmemiz için bize destek olunuz. Ve lütfen bu mesajı bütün tanıdıklarınıza duyurunuz. Bu 

   .kampanya müze inşaatı durdurulup Mamilla Mezarlığı eski haline döndürülene kadar devam edecektir
 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne 10 Şubat 2010 tarihinde sunulmuş olan dilekçenin İngilizce tam 
 .metnini ve bu konudaki ek bilgileri mamillacampaign.org adresinde bulabilirsiniz
 
 :DİLEKÇEDE YER ALAN DÖRT HUSUS
 
İsrail yetkilileri ve Simon Wiesenthal Center tarafından Kudüs'teki MAMİLLA MÜSLÜMAN 
   !MEZARLIĞI'na yapılan tecavüzü durdurun
 
Simon Wiesenthal Center'ın yürüttüğü "Hoşgörü Müzesi" inşaatının Kudüs'teki Mamilla Mezarlığı sahası  .1
 ;üzerindeki kısmının acilen durdurulmasını
 
Bütün Mamilla Mezarlığı tarihi sahasının “antik” alan olarak ilan edilmesini; bu alanın, mezarlığın meşru ve .2
münasip vesayetçisi olan Kudüs'teki İslami Vakıf (kamusal vakıf) yetkililerince muhafaza edilmesini ve 
 ;korunmasını
 
Mamilla Mezarlığı'ndan alınan tüm insan kalıntılarının, Kudüs'teki yetkili Müslüman otoriteler ile işbirliği .3
 ;yapılarak geri getirilmesini ve bulundukları yerlerine yeniden gömülmesini
 
Cesetlerin, insan kalıntılarının ve yapının altından çıkartılan tüm arkeolojik eser ve anıtların kayıt altına  .4
alınmasını ve Mamilla Mezarlığı'nda atalarının gömülü olduğunu iddia eden ailelere veya onların temsilcilerine 
 ;bu kayıtların açıklanmasını
 
  .Talep ediyoruz
 
 Signature           Print Name                 City/postcode  Email Address
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            .8
            .9
            .10

The names affixed to this petition will be forwarded to the competent United Nations bodies in support of 
the four demands of the “Petition for Urgent Action on Human Rights Violations by Israel: Desecration of 
the Ma'man Allah (Mamilla) Muslim Cemetery in The Holy City Of Jerusalem”, submitted on February 
10, 2010 on behalf of sixty individual petitioners and 15 institutional co-petitioners by the Centre of 
Constitutional Rights (CCR). Signed petitions should be sent to CCR (Mamilla), 666 Broadway, 7th floor, 
New York, NY, 10012, USA. Alternatively, scanned copies can be sent electronically to:  
 .info@mamillacampaign.org
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