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Editörden

Çok kıymetli HRD Gönüllüleri, 

Covid-19 salgını tüm dünyada devletlerin sert ve katı önlemlerine sahne oldu. Esasında Covid-19 
salgını, bizler için bir insan hakları krizidir. Gelişmiş ülkeler dahi salgını önlemek adına aldıkları bazı 
kararlarda ölçülülük ilkesine aykırı hareket etmiştir. 

Otoriter rejimler ise salgını fırsat bilerek, özgürlüklerin ve temel hakların altını oymaya devam 
ediyor. Önlemler keyfi olarak alınmakta ve yasadışı uygulanmaktadır. Öte yandan, salgından 
özellikle etkilenen hasta, yaşlı, tutuklular ve düşük gelirli gruplar korunamamaktadır. 

Gözlemlediğimiz bir diğer olgu da Türkiye’deki gibi otoriter rejimlerin, salgın bahanesiyle gazeteci, 
insan hakları savunucuları veya en basit şekilde hakkını arayan herkes üzerindeki baskıyı daha da 
artırdığıdır. 

Temmuz 2016 sonrasında artan ve özellikle Gülen hareketini hedef alan kitlesel gözaltıları Aralık 
2020 (872 kişi) ve Ocak 2021 (1238 kişi) döneminde de devam etmiştir. Bu dönemde, toplam 2110 
kişi keyfi olarak gözaltına alınmıştır (https://tr.solidaritywithothers.com/mass-detentions) . 

Öte yandan, Türkiye’nin karanlık dönemlerine ait bir uygulama olan zorla kaybedilme vakaları bu 
dönemde de devam etmiştir. 29 Aralık 2020 tarihinden bu yana Başbakanlık eski Raportörü olan 
Hüseyin Galip Küçüközyigit’ten haber alınamıyor. 20 Ocak 2021 tarihinde kaçırılan ve 6 gün sonra 
serbest bırakılan Gökhan Güneş ise bu altı günde yaşadıklarını bir basın toplantısında anlatmış ve 
Rejimin kendi vatandaşının hayatını nasıl hiçe saydığını açıklamıştır. 

Hükümetin diğer bir önemli hak ihlali ise toplanma ve gösteri hakkı bağlamında yaşanmaya devam 
etmektedir.  1 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle atanan Rektörü protesto eden 
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, polisin şiddetli müdahalesiyle karşılaşmış ve yüzlercesi keyfi 
olarak tutuklanmıştır. Hükümetin yaşanan gerginliklerden, Üniversite öğrencileri ve toplumun belli 
bir kesimini sorumlu tutması ve hedef göstermesi esasında AKP’nin bildiğimiz, 
gerginlik yaratma, güç kullanarak susturma ve bunu yaparken de milli ve manevi duyguları istismar 
etme taktiğinin 2021 yılındaki ilk örneğidir.

https://tr.solidaritywithothers.com/mass-detentions
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Değerli gönüllümüz, 

Aylık olarak Türkçe, İngilizce ve Mart 2021 itibariyle Almanca olarak çıkaracağımız Bültenlerimizde, 
HRD olarak yaptığımız belli başlı faaliyetlere ve hiç kuşkusuz Türkiye’deki insan hakları ihlalleri yer 
alacak. Amacımız bunların bir şekilde kayıt altına alınması, bir bilinç ve farkındalık oluşturulması. 
Çeşitli ülkelerde meydana gelen insan hakları ihlallerine de kayıtsız kalmak doğru olmayacaktır. 

Bültenimiz ile ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere iletmenizi istiyor ayrıca, önümüzdeki sayılarda 
sizlerin de desteği ile daha kapsamlı bültenler hazırlamayı ümit ediyoruz. 

Saygılarımla.

Oğuzhan Albayrak
HRD Genel Sekreteri

Türkçe: @HRDefsTR
Deutsch: @HRDefsDE
English: @HRDefsEN

@hrightsdefenders
https://www.facebook.com/
hrightsdefenders

@hrightsdefenders
https://www.instagram.com/
hrightsdefenders/

HumanRightsDefenders
https://www.youtube.com/c/
HumanRightsDefenders

https://twitter.com/HRDefsTR?s=20
https://twitter.com/HRDefsDE?s=20
https://twitter.com/HRDefsEN?s=20
https://www.facebook.com/hrightsdefenders
https://www.instagram.com/hrightsdefenders/
https://www.youtube.com/c/HumanRightsDefenders/videos
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ARALIK 2020 - OCAK 2021 
FAALİYETLERİMİZ

1 Aralık 2020
Genel Sekreterimiz Oğuzhan Albayrak, Berlin merkezli 
Forum Dialog Derneği tarafından organize edilen 
„Hatırlama Kültürü“ Seminerleri kapsamında ‘Genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nde azınlık hakları ve yaşanan sorunların 
günümüze yansıması’ konulu bir sunum yapmıştır. 

Lozan Antlaşması’nda kabul edilen ve antlaşmanın 

HAND IN HAND PLATFORMU

kapsamı dışında bırakılan çeşitli azınlıkların yaşadıklarını odağına alan Genel Sekreterimiz, söz 
konusu Antlaşma ile garanti altına alınan, ancak, Türk hükümetlerince eksik ve yanlış uygulamalar 
ile buna ilave olarak son yıllarda giderek artan etnik, dini ve mezhepsel kutuplaşmanın Türkiye’deki 
azınlık haklarının korunmasında ve genişletilmesindeki esas sorun olduğunu kaydetmiştir. 
(https://www.forumdialog.org/events/der-umgang-mit-minderheiten-in-der-jungen-republik-
tuerkei/)

3 Aralık 2020 
3 Aralık Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Engelliler Günü 
vesilesiyle, engellilerin hatırlanması, sorunlarına dikkat 
çekilmesi için, ayrıca, haksızlığa uğrayan, hakları gasp edilen 
engellilerin sesi olma adına, uzun zamandan beri hazırlıklarını 
yaptığımız HAND IN HAND platformumuzun kuruluşunu ilan 
ettik. 

Amacımız, 13 Aralık 2006’da kabul edilen BM Engelli Hakları Sözleşmesi‘nde güvence altına 
alınan ve engelli kişilerin; Yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, Yasa önünde eşit tanınma, 
Adalete erişim, İşkence yasağı, Sömürü, şiddet veya istismara maruz kalmama, Bedensel ve ruhsal 
bütünlüğe saygı, Seyahat özgürlüğü ve uyrukluk, Toplum içinde yaşama, Kişisel hareketlilik, Özel 
hayata saygı, Konut ve aile hayatına saygı, Eğitim hakkı, Sağlık hakkı, Çalışma hakkı, Yeterli yaşam 
standardı, Siyasal ve toplumsal yaşama katılım ile Kültürel yaşama katılım hakları gibi onlarca hak 
konularında farkındalık oluşturmak ve ihlalleri raporlaştırmak. (https://humanrights-ev.com/hand-
in-hand-engelli-haklari-platformu-dunya-engelli-haklari-gunu/)

10 Aralık 2020
10 Aralık İnsan Hakları Günü vesilesiyle, Stuttgart’ta Türkiye’deki insan hakları 
ihlallerini gündeme getirdiğimiz bir saha eylemi gerçekleştirdik. Corona-19 
önlemlerine özenle uyduğumuz eylemde, 70’e yakın gönüllümüz ile birlikte, 
Türkiye’de meydana gelen insan hakları ihlallerine dikkat çektik. (https://
humanrights-ev.com/tag-der-menschenrechte/)

Her ay mutat olarak gerçekleştirilen Webinar toplantımızda, Dünya İnsan 
Hakları günü vesilesiyle TBMM üyesi ve insan hakları savunucusu HDP Vekili 
Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu konuk ettik (https://youtu.be/dIsxdMjiCkE). 

Diğer taraftan, Türkiye’deki insan hakları ihlallerini konu alan infografik ve kartpostalları Federal 
Almanya Meclisi (Bundestag) üyeleri ile önemli kurum ve kuruluş temsilcilerine ilettik. 

(https://www.forumdialog.org/events/der-umgang-mit-minderheiten-in-der-jungen-republik-tuerkei/) 
(https://www.forumdialog.org/events/der-umgang-mit-minderheiten-in-der-jungen-republik-tuerkei/) 
(https://humanrights-ev.com/hand-in-hand-engelli-haklari-platformu-dunya-engelli-haklari-gunu/) 
(https://humanrights-ev.com/hand-in-hand-engelli-haklari-platformu-dunya-engelli-haklari-gunu/) 
(https://humanrights-ev.com/tag-der-menschenrechte/) 
(https://humanrights-ev.com/tag-der-menschenrechte/) 
https://youtu.be/dIsxdMjiCkE
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Ayrıca, insan hakları bilgilendirme faaliyetlerimiz 
kapsamında, BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 
okunduğu bir video yayınladık. Videomuzda dünyanın farklı 
ülkelerinde ikamet eden 30 gencimiz EIHB’deki 30 maddeyi 
30 farklı dilde seslendirdi. (https://youtu.be/C05FMW49ni4)

23 Aralık 2020
Son yıllarda Türkiye’de tekrar gündem olan İşkence ve 
Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele ve 
Ceza konusunda farkındalık oluşturmak ve insanlığa karşı 
suç teşkil eden bu uygulamalar hakkında bir sosyal medya 
kampanyası başlattık.

11 – 25 Ocak 2021
Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nin (CPT) 
11 – 25 Ocak 2021 periyodik Türkiye Ziyareti öncesinde, 
Mayıs 2019 sonrasında Türkiye’deki gözaltı merkezleri 
ve hapishanelerde tespit edilen bazı işkence ve kötü 
muamele vakaları CPT Sekretaryasına ve CPT üyelerine 
iletilmiştir. (https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-
europe-anti-torture-committee-visits-turk-3)

17 Ocak 2021
HRD Yönetim Kurulu, Mağdur Eğitimciler Platformu, Mağdur Emekçiler Platformu, Hand In Hand 
Platformu temsilcileri; Kadın Hakları Savunucuları ve Uygurlarla ilgili hak savunucularıyla ZOOM 
platformu üzerinden bir araya geldik. 2020 yılında yapılan faaliyetler ve önümüzdeki dönemde 
yapılabilecek ortak faaliyet ve projeler değerlendirildi.

21 Ocak 2021
Genel Sekreterimiz “Hizmet‘ten” moderatörlerinden olan 
Barış Cem Kaya’nın canlı yayın programına katılarak HRD’nin 
faaliyetleri ve Türkiye’deki hukuksuzlukların nasıl kayıt 
altına alındığına ilişkin bilgiler vermiştir. (https://youtu.be/
jyx0hSeNOD0)

https://youtu.be/C05FMW49ni4 
(https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-visits-turk-3) 
(https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-visits-turk-3) 
(https://www.coe.int/en/web/cpt/-/council-of-europe-anti-torture-committee-visits-turk-3) 
https://youtu.be/jyx0hSeNOD0 
https://youtu.be/jyx0hSeNOD0 
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26 Ocak 2021
Mainz – Rüsselsheim bölgelerinde ikamet eden 
gönüllülere HRD ve son dönemde gerçekleştirilen 
faaliyetlerimize ilişkin bir bilgilendirme toplantısı tertip 
edilmiştir.

27 Ocak 2021
Koblenz bölgesinde ikamet eden gönüllülere HRD ve 
son dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerimize ilişkin bir 
bilgilendirme toplantısı tertip edilmiştir.

28 Ocak 2021
28 Ocak Avrupa Veri Güvenliği münasebetiyle 
düzenlediğimiz Webinar’da, Kişisel Veri Uzmanı 
ve Denetçisi Murat Akdeniz ile Araştırmacı 
Gazeteci ve Yazar Cevheri Güven konuğumuz 
oldu. Bu vesileyle, insan hakları bağlamında 
kişisel verilerin korunması, Avrupa Birliği 
Kişisel Verilerin Korunması Tüzüğü, Sosyal 
Medya Platformları ve haberleşme güvenliği ile 
uygulamaları konularını ele aldık. https://www.
youtube.com/watch?v=iYZeop3OkTY

https://www.youtube.com/watch?v=iYZeop3OkTY 
https://www.youtube.com/watch?v=iYZeop3OkTY 
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TÜRKİYE ve DÜNYA’DA MEYDANA GELEN BAZI İNSAN HAKLARI 
İHLALLERİ
ARALIK 2020

Gülen Hareketi gönüllülerine yönelik kitlesel gözaltılar devam edildi. Aralık ayı boyunca 872 kişi 
gözaltına alındı.   

Meslekten İhraç Edilen Hakim ve Savcılar…
3 Aralık 2020 tarihinde Hakimler ve Savılar Kurulu (HSK), 13 hakim ve savcıyı “örgütlerle veya milli 
güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği” gerekçesiyle meslekten ihraç etti. 

Siyasi Parti Yöneticisinin Evine Silahlı Saldırı…
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 
bulunan evine 8 Aralık 2020 tarihinde silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan 
kimsenin olmadığı öğrenildi.

10 Ekim Ankara Katliamı Davası…
10 Ekim Ankara Katliamı ile ilgili, 16 firari sanık ve Erman Ekici hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 15 Aralık Eylül 2020 tarihinde devam edildi.

Mahkeme, sanık Erman Ekici’nin dijital materyallerine ilişkin bilirkişi raporunun getirtilmesi için 
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi’ne ve tanık Büşra Şahin’in dinlenmesi için Emniyet Müdürlüğü’ne 
müzekkere yazılmasına, Erman Ekici’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 10 
Mart 20210 tarihine erteledi.

10 Ekim Ankara Katliamı ile ilgili açılan davanın 3 Ağustos 2018 tarihinde görülen karar 
duruşmasında 19 sanık çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırılmış ve 16 
firari sanığın dosyaları ayrılmıştı.
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Uşak’ta Gözaltında Çıplak Arama İddiaları …
Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde 30 kadının çıplak arama dayatmasına maruz kaldığına dair Halkların 
Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından gündeme getir-
ilen iddialara ilişkin Uşak Valiliği 17 Aralık 2020 tarihinde bir açıklama yaptı ve iddiaları gündeme 
getiren Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

31 Ağustos 2020 tarihinde Uşak merkezli bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişinin 
gözaltında çıplak aramaya ve “özel görüşme” adı altında psikolojik baskıya maruz kaldıkları öğre-
nilmiş, Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyu 11 Eylül 2020 tarihinde TBMM’de gündeme getirmişti.

Antep’te Hastanede Yangın…
19 Aralık 2020 tarihinde Antep’te bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde meydana gelen pat-
lama sonucunda çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 21 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 12’ye 
yükseldiği öğrenildi.

AİHM’nin Selahattin Demirtaş Kararı…
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demir-
taş’ın başvurusu ile ilgili kararını 22 Aralık 2020 tarihinde açıkladı.

Mahkeme Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun hukuki değil siyasi olduğundan hareketle Tür-
kiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18. maddesini, ifade özgürlüğünü tanımlayan 10. 
maddesini, özgürlük, güvenlik ve makul sürede yargılanma hakkını tanımlayan 5. maddenin ilgili 
hükümlerini ve seçme ve seçilme hakkını tanımlayan 3. maddesini ihlal ettiğine hükmetti ve tutuk-
luluğun derhal sonlandırılması için tüm önlemlerin alınmasına karar verdi.

Sakarya’da Irkçı Saldırıya İlişkin Soruşturmada Takipsizlik Kararı…
24 Aralık 2020 tarihinde basında yer alan haberlerden, 4 Eylül 2020 tarihinde Sakarya’nın Kocaa-
li ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve aralarında kadınlarla çocukların da olduğu 16 
Kürt işçinin işverenin ve köylülerin ırkçı saldırısına maruz kalmasına ilişkin, ‘halkı kin ve düşmanlığa 
sevk etmek’ iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. ‘Basit yaralama’ 
suçundan açılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Teklifi…
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından TBMM’ye sunulan “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının 
Önlenmesi Hakkında Kanun” teklifi 27 Aralık 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 
Söz konusu teklife göre, derneklerin yöneticileri hakkında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 
Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar ile TCK’de yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde 
imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından kovuşturma 
başlatılmışsa, İçişleri Bakanı’nın bu yöneticileri görevden uzaklaştırma veya dernek faaliyetini 
durdurma yetkisi olacak; bu suçlardan hapis cezası ile cezalandırılmış olanlar derneklerin genel 
kurul dışındaki organlarında görev alamayacak; dernek organlarına seçildikten sonra bu suçlardan 
hapis cezası ile cezalandırılanların görevi sona erecek. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hak-
kında Kanun’da belirtilen fon sağlanması veya toplanması yasak fiillerin ortaya çıkması halinde, fiili 
gerçekleştiren dernek veya vakıfların mal varlığının dondurulmasına Cumhurbaşkanı karar vere-
bilecek; dernekler her sene rutin olarak denetlenecek, bu denetlemeyi denetçiler dışında kamu 
görevlileri de yapabilecek.

OHAL Komisyonu Başvuruları…
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin 
karar 25 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Komisyon 22 Aralık 2017 tarihinden bu 
yana 126 bin 300 başvurudan 110 bin 250 başvuruyu karara bağladı, 16 bin 50 başvurunun incele-
mesi ise halen sürüyor.
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AFRİKA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Yumbi Katliamından Kurtulanlar 
Adalet İçin Umutsuz / İki Yıl Geçti, Öldürülen 535 Kişi İçin Hesap 
Sorulamadı
16 Aralık 2018’de, av tüfekleri, otomatik silahlar, bıçaklar ve palalarla 
donatılmış etnik Batende topluluğuna ait yüzlerce kişi, Yumbi kasa-
basına baskın düzenledi ve çoğu etnik Banunu topluluğundan olmak 
üzere en az 170 kişiyi öldürdü. Ertesi gün, Nkolo II ve ardından Bon-
gende köylerine saldırdılar. Toplam 535 kişi öldü ve 111 kişi yaralandı. 
Saldırganlar, 1.500’den fazla evin yanı sıra sağlık merkezleri, okullar ve 
oy kullanma yerlerine zarar verdi, yıktı ve yağmaladı.

Yumbi katliamlarının yarattığı travma, hayatta kalanlar ve kurbanların aileleri için hâlâ hissediliyor, 
hayatları alt üst oldu ve gelecekten korkuyorlar. Psikolojik destek sağlamayı başaramayan Kongolu 
yetkililer, katliamları düzenleyen ve gerçekleştirenlerin adil bir şekilde yargılanmasını sağlamalıdır.

Kuzeydoğu Nijerya’daki Korkunç Boko Haram Cinayetleri
Yetkililer Sivilleri Korumaya Öncelik Vermeli
Boko Haram isyancılarının, çoğu pirinç tarlasında çalışan çiftçiler olmak üzere en az 70 sivi-
li öldürdüğü bildirildi. Basında çıkan haberlere göre saldırganlar, mağdurların çoğunu boğa-
zlarını kesmeden önce bağladılar. Korkunç saldırı, Nijerya’nın kuzeydoğusunda on yıllardır 
süren çatışmanın merkez üssü ve Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’nin yakınlarındaki Jere’de 
gerçekleşti.

BM, olayı bu yıl sivillere yönelik en şiddetli doğrudan saldırı olarak nitelendirdi ve faillerin adalete 
teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Güney Amerika

Venezuela: Sistematik İhlaller İçin Adalet Gerekiyor
Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Olası Soruşturmayı İlerletiyor
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılığının Venezuela'daki 
olası ‘insanlığa karşı suçlar’ incelemesinin ilerlediğini belirten yeni 
raporu, Nicolás Maduro hükümeti altındaki zulüm kurbanlarının 
adalet arayışını ilerletiyor.

14 Aralık 2020 tarihinde, UCM Savcılık Bürosu, tam bir UCM 
soruşturmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için savcılık 
makamının incelediği durumları kapsayan yıllık raporunu yayınladı. 
Savcılık, Venezuela'da insanlığa karşı suçların işlendiğine inanmak 
için makul bir dayanak olduğu sonucuna vardı.

Polis ve güvenlik güçleri, 2016-2019 yılları arasında Venezue-
la'da "otoriteye direniş" iddiaları sonucunda yaklaşık 18.000 kişiyi 
öldürmüştü.
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ASYA

Çin: Büyük Veri Programı, Sincan’daki 
Müslümanları Hedef Alıyor
2.000’den Fazla Tutuklu ile İlgili Sızan Liste 
Otomatikleştirilmiş Baskıları Gösteriyor
Çin’in Sincan bölgesinde kontrol amaçlı 
uygulanan büyük bir veri programı, olası 
gözaltılar için Türk Müslümanları keyfi olarak 
seçiyor. Aksu vilayetindeki 2.000’den fazla 
tutukludan oluşan sızdırılmış bir liste, Çin’in 
Müslüman nüfusu baskı altına almak için 
teknolojiyi kullandığının bir başka kanıtı 
oldu.

Büyük veri programı, Entegre Ortak 
Operasyonlar Platformu (EOOP), yetkililerin 

değerlendirip Sincan’daki “siyasi eğitim” kamplarına gönderdiği Aksu Listesindeki kişileri açıkça 
işaretlemiş.

Aksu Listesi incelendiğinde, yetkililerin aşağıdaki davranışları şüpheli olarak gördükleri ortaya 
çıktı:

Devletin izni olmadan Kuran öğrenmek veya çocukların Kuran öğrenmesine izin vermek; Kuran 
okumak; Devletin izni olmadan Kuran’dan vaaz vermek veya böyle bir vaazı dinlemek; Burka veya 
peçe gibi dini giysiler giymek veya uzun sakallı olmak; 

Çin’in aile planlaması politikasının izin verdiğinden daha fazla çocuğa sahip olmak; Resmi Çin 
yasal gereklilikleri dışında evlenme veya boşanma; örneğin yasal yaşa (erkekler için 22, kadınlar 
için 20) gelmeden evlenmek, Nikah (İslam hukuku evlilik sözleşmesi) yoluyla evlenmek veya çok 
eşlilik yapmak;

Devletin izni olmadan Hacca gitmek (İslam’da dini bir görev olarak kabul edilen Suudi 
Arabistan’daki Mekke’ye gitmek);Peygamber Hz. Muhammed’in 622’de Mekke’den Medine’ye göç 
modelini izleyerek dini zulümden kaçmak için bir göç biçimi olan Hicreti gerçekleştirmek.

Şüpheli (veya “azınlık”) yazılım, özellikle uçtan uca dosya paylaşım uygulaması Zapya ve ayrıca 
VPN, Skype, Payeco, L2TP ve imo kullanma.

(Yerel yetkililere haber vermeden) Seyahat: Türkiye, Afganistan, Suudi Arabistan ve Kırgızistan 
dahil uluslararası olarak “hassas” ülkelere; Yerelde Aksu dışındaki Urumçi ve Kaşgar gibi 
Sincan’daki diğer yerlere veya Pekin ve Şanghay gibi Çin’in diğer bölgelerine; Ayrıca sabit 
adresleri olmadığı için de insanlar gözaltına alınmakta.

“Şebekeden çıkma”, örneğin “telefonunu tekrar tekrar kapatma” veya bir süreliğine kaybolma 
Kişinin adına kayıtlı olmayan bir cep telefonu numarası veya kimlik kartı kullanması, birden fazla 
ikamet kaydına sahip olmak veya üzerinde oynanmış evlilik cüzdanı gibi resmî belgelere sahip 
olmak da dahil olmak üzere uyumsuz kimliğe sahip olmak. Bir vakada, daha sonra başka biri 
tarafından kullanılmış kimliğini kaybetmek de tutukluluk sebebi olmuştu.

“Aşırılık yanlısı düşüncelere” sahip olmak veya “aşırılık yanlısı” görsel-işitsel içerik indirmek.
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Doğu Türkistan İslami Hareketi (DTİH) ve birkaç Aksu yerel grubu da dahil olmak üzere yetkililerin 
terörist olarak etiketlediği bir grupta akrabalarının olması. Daha önceden, gözaltına alınma veya 
olağan suçlardan veya siyasi suçlardan hüküm giyme gibi Sincan hükümetinin eylemlerinin hedefi 
olmuş olmak. Bir vakada, bir adam, bıçak taşıdığı ve olayı “gerektiği gibi açıklamadığı” gerekçesiyle 
2014 yılında 15 gün tutuklu kaldığı için “siyasi eğitime” gönderilmişti.

Resmi politikalara veya resmi “yönetime” direnmek. Bir vakada, bir adam kendi arazisinde kira 
ödemediği için gözaltına alındı. Genç olmak; yani “1980’lerden sonra doğmuş olmak”. 

“Genel olarak şüpheli davranma”, “karmaşık sosyal bağlara sahip olma” veya “istikrarsız 
düşünceler” veya “uygunsuz [cinsel] ilişkilere sahip olma.”

İran: Muhalif Görüşlü Kişi Muğlak Suçlar-
la İdam Edildi

İranlı yetkililer, tanınmış bir muhalif gaze-
teciyi muğlak ulusal güvenlik suçlama-
larıyla mahkûm ettikten sonra 12 Aralık 
2020'de idam etti. Popüler Telegram 
kanalı Amadnews'in kurucusu Rouhallah 
Zam, muhtemelen Ekim 2019'da Irak'a 
yaptığı bir ziyaret sırasında gözaltına 

KUZEY AFRİKA ve ORTADOĞU

alındı ve aktivizminden dolayı yargılanacağı İran'a zorla geri götürüldü. İran Yüksek Mahkemesi 
kararı 8 Aralık'ta onadı.

12 Aralık'ta Tahran Kamu ve Devrim Savcılığı, İranlı yetkililer tarafından siyasi muhaliflere yönelik 
muğlak bir suçlama olan "yeryüzünde fesat yaymak" da dahil olmak üzere birtakım suçlamaların 
ardından yetkililerin 42 yaşındaki Zam'ı infaz ettiğini bildirdi.
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TÜRKİYE ve DÜNYA’DA MEYDANA GELEN BAZI İNSAN HAKLARI 
İHLALLERİ
OCAK 2021

Gülen Hareketi gönüllülerine yönelik kitlesel gözaltılar devam edildi. Ocak ayı boyunca 1238 kişi 
gözaltına alındı.   

Kadın Cinayetleri…
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından 2 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan rapora 
göre 2020 yılı içinde en az 300 kadının erkekler tarafından öldürüldü, 171 kadın ise şüpheli şekilde 
ölü bulundu.

Bianet’in, 21 Ocak 2021 tarihinde yayınladığı “Erkek Şiddeti Çetelesi”ne göre 2020 yılında Türkiye 
genelinde erkekler tarafından en az 284 kadın, en az 26 çocuk öldürüldü. Açıklamada ayrıca 
erkeklerin, en az 96 kadına tecavüz ettiği, 818 kadını seks işçiliğine zorladığı, 792 kadına şiddet 
uyguladığı, 265 çocuğu istismar ettiği ve 147 kadına ise tacizde bulunduğu belirtildi.

Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in kaçırılması…
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve Ankara’da yaşayan Başbakanlık 
eski raportörü Galip Küçüközyiğit’ten 29 Aralık 2020 tarihinden beri haber alınamıyor. 
Türkiye İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi’nde 27 Ocak tarihinde kaçırılan Küçüközyiğit ve 
Ağustos 2019’dan bu yana haber alınamayan Yusuf Bilgi Tunç’un bulunması için bir basın toplantısı 
düzenlenmiştir. 
https://www.ihd.org.tr/zorla-kacirmalara-son-verilsin-yusuf-bilge-tunc-ve-huseyin-galip-
kucukozyigitin-nerede-oldugu-aciklansin/

Öte yandan, 1 Şubat tarihinde Uluslararası Af Türkiye ile Amnesty International Almanya Şubeleri 
tarafından Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in bulunması için bir imza kampanyası başlatılmıştır.
(https://www.amnesty.de/mitmachen/urgent-action/tuerkei-verdacht-auf-entfuehrung-
untersuchen-2021-02-02)

https://www.ihd.org.tr/zorla-kacirmalara-son-verilsin-yusuf-bilge-tunc-ve-huseyin-galip-kucukozyigit
https://www.ihd.org.tr/zorla-kacirmalara-son-verilsin-yusuf-bilge-tunc-ve-huseyin-galip-kucukozyigit
(https://www.amnesty.de/mitmachen/urgent-action/tuerkei-verdacht-auf-entfuehrung-untersuchen-2021-02
(https://www.amnesty.de/mitmachen/urgent-action/tuerkei-verdacht-auf-entfuehrung-untersuchen-2021-02
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Mahpus Gökhan Gündüz’e İlişkin AYM Kararı…
11 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) mahpus 
Gökhan Gündüz’ün bireysel başvurusunu karara bağladığı öğrenildi.
3 Kasım 2020 tarihli kararında AYM, eziyet yasağının maddi ve usule ilişkin boyutlarının ihlali 
nedeniyle Gökhan Gündüz’e 70.000 TL manevi tazminat ödenmesine; eziyet yasağının usule 
ilişkin boyutunun ihlalinin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir kopyasının Kırıkkale 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine hükmetti.

25 Mayıs 2017 tarihinde tutulduğu Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde bazı uygulamaları protesto etmek 
amacıyla kantinin önünde başka hükümlüler ile birlikte oturma eylemi yapan Gökhan Gündüz’ün, 
infaz koruma memurlarının fiziksel şiddet kullanarak müdahalesi sonucunda kolu kırılmıştı.

İş Cinayetleri…
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 13 Ocak 2021 tarihinde, 2020 yılının Aralık ayında en az 
356 işçinin çalışırken yaşamını yitirdiğini açıkladı. Buna göre 2020 yılı içinde yaşamını yitiren işçi 
sayısı 148’i kadın, 68’i çocuk, 101’i mülteci olmak üzere en az 2427 oldu.

Ankara’da Gelecek Partisi Yöneticisine Saldırı…
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ 15 Ocak 2021 tarihinde Ankara’da bulunan 
evinin önünde plakasız bir araçtan inen kimliği belirsiz 5 kişinin silahlı ve sopalı saldırısına maruz 
kaldı. Saldırı sonucunda Selçuk Özdağ’ın başından yaralandığı ayrıca parmağında kırıklar ve 
kolunda çatlak oluştuğu öğrenildi.

Ankara’da Gazeteciye Saldırı…
Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu 15 Ocak 2021 tarihinde Ankara’da kimliği 
belirsiz 3 kişinin saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucunda Orhan Uğuroğlu’nun kolundan 
yaralandığı öğrenildi. Saldırganların Uğuroğlu’na “MHP’den geliyoruz. MHP’yi eleştirme. Ülkücüler 
bunun hesabını sorar” dedikleri bildirildi.

İstanbul’da Gazeteciye Saldırı…
KRT TV kanalı programcısı avukat Afşin Hatipoğlu 14 Ocak 2021 tarihinde İstanbul’da kimliği 
belirsiz 3 kişinin saldırısına maruz kaldı. Saldırı sonucunda Afşin Hatipoğlu’nun yaralandığı 
öğrenildi. Saldırganların Hatipoğlu’nu “Konuştuklarına dikkat et” diyerek tehdit ettikleri bildirildi.
Meslekten İhraç Edilen ve Görevden Uzaklaştırılan Hakim ve Savcılar…
22 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel 
Kurulu’nun haklarındaki “FETÖ/PDY Soruşturmaları” nedeniyle 9 hakim ve savcıyı meslekten ihraç 
ettiği, 4 hakim ve savcının ise görevden uzaklaştırılmasına karar verdiği öğrenildi.

İstanbul’da Kaçırılan Kişi…
20 Ocak 2021 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesinde çalıştığı işyerinin önünde 5 kişi tarafından 
zorla bir araca bindirilerek kaçırılan Gökhan Güneş, 26 Ocak 2021 tarihinde sabah saat 6.00’da 
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde gözleri kapalı bir şekilde serbest bırakıldı.

Gökhan Güneş aynı gün içinde İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde düzenlediği basın 
toplantısında şunları belirtti: “20 Ocak tarihinde işe gitmek için biraz geç saatlerde çıkmıştım, 
tesadüftür tek gittim. Ortalama saat 12.00 civarında otobüsten indim, durakta kaldırımda bekleyen 
4 kişi vardı. Bir tanesi ‘pardon bakar mısın’ tarzında konuştu. Arkamı dönüp ona baktığımda bir 
anda hepsi birlikte üzerime çullandı, sayının o esnada arttığını gördüm. Bir tane araca bindirmeye 
çalıştılar. Daha sonra ben direndim arabaya binmemek için kendimi bir şekilde geri çekmeye 
çalıştım. O direnci ortadan kaldırabilmek için elektroşok aletiyle elektrik verdiler. 
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Daha sonra kendime geldiğimde bir arabadaydım. İki kişi koluma girmiş, kafamı aşağı eğmiş, bir 
çuval geçirmişti. Başka bir arabaya bindirdiler. Bir yere götürdüler, neresi olduğunu bilmiyorum, 
hiçbir şekilde görmedim, konum adres, mekana dair bir isim belirtilmedi hiçbir zaman (…) 
Gerek sistematik gerek ara ara işkence yöntemleri uygulandı (…) Elektrik verme, kaba dayak, ara 
ara soğuk suyla ıslatarak şiddet uygulama, genelde bu uygulamalar gerek çıplak olarak bazen 
üzerinizde sadece iç çamaşırı olacak şekilde uygulandı. Bazı anlarda mezar dedikleri bir bölüm 
var, sadece ayakta durabildiğiniz, elinizi kolunuzu kıpırdatamadığınız, gözünüzün bağlı ve ellerin 
arkadan kelepçeli oldu bir bölüme hapsedildim. Tehditler, teklifler yapılıyor. Yanı sıra tecavüz 
tehditleri gerçekleşiyor (…) ‘Muhtemelen istihbaratçısınız’ söylemlerim üzerine evet ya da hayır 
demediler fakat bazı konuşmalarında ‘biz görünmeyenleriz’ şeklinde söylemleri oldu (…) Üzerimi 
giydirdikten sonra parfüm falan sıktılar, montuma… Bırakmadan önce, bana onların şef dediği 
kişi, ‘hiçbir şeyini almadım, sadece sim kartını alıyorum bilgin olsun’ dedi (…) Daha sonra arabaya 
bindirildim. ‘İleri yürü, önün açık, sakın arkana bakma sadece ileri yürü’ dediler. Ben biraz mesafe 
gittikten sonra gözümü açtım (…) Daha sonra telefonum olmadığından ulaşabileceğim bir ulaşım 
aracı da bulamadım. Sabah erkenmiş bilmiyordum akşam saati tahmin ediyordum bir güvenlik 
görevlisinden taksi çağırmasını rica ettim, taksiye bindim.”

Avrupa Parlamentosu (AP) eski HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın derhal serberst 
bırakılması çağrısında bulunan bir karar aldı.
AP’deki siyasi gruplar tarafından ortaklaşa hazırlanan, “Başta Selahattin Demirtaş ve 
düşüncelerinden ötürü hapiste olan diğer tutuklular olmak üzere, Türkiye’de insan haklarının 
durumu” başlıklı karar tasarısı genel kurulda bugün yapılan oylamada oy çoğunluğuyla kabul 
edildi.

Kararda Selahattin Demirtaş hakkında AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Büyük Dairesi’nin 
22 Aralık 2020 tarihinde açıkladığı nihai hüküm hatırlatılıp, bu hüküm gereği Demirtaş’ın “derhal ve 
koşulsuz serbest bırakılması” talep edildi. 

AİHM kararlarının Avrupa Konseyi üyesi devletler için bağlayıcı olduğunun hatırlatıldığı kararda, 
aksi takdirde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile zıtlık oluşacağı mesajı verildi. AİHM’nin 
Demirtaş’ın geçici tutukluluğunun “uzun ve yasa dışı” olduğu sonucuna vardığı not edildi. 
Demirtaş’ın dört yılı aşkın süredir “yasa dışı” koşullarda tutuklu olmasının, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının “kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı”yla ilgili 17’nci maddesine ve 
AİHS’ye aykırı olduğu görüşü kaydedildi. Ayrıca AB kurumlarından Demirtaş’ın durumunu Türk 
muhataplarıyla görüşmelerde gündeme getirmeleri istendi. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu ve 
üye devletlere Türkiye’deki insan hakları savunucularına daha fazla kaynak aktarmaları çağrısında 
bulunuldu. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0028_EN.html

Ankara’da Yardım Parası Banka Tarafından Verilmeyen Kişi…
28 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, KHK ile meslekten ihraç edilen Ömer 
Albayrak isimli bir kişiye Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Covid-19 salgını nedeniyle 
yapılan 500 TL tutarındaki yardımın paranın yatırıldığı Vakıfbank tarafından ismi “yasaklılar 
listesi”nde yer aldığı gerekçesiyle Ömer Albayrak’a verilmediği öğrenildi.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0028_EN.html 
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AFRİKA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Baskı Artıyor
Medyaya, Muhalefete ve Protestolara Baskı

Başkan Felix Tshisekedi yönetimi görevde olduğu iki yıl boyunca 
medyaya ve aktivist gruplara giderek daha fazla baskı yapmaya 
devam ediyor. İnsan haklarını ilerletmek için atılan bazı ilk adımlara 
rağmen, hükümet onlarca gazeteci, aktivist ve hükümeti eleştiren 
diğer kişileri tehdit etti, keyfi olarak gözaltına aldı, tutukladı ve 
haklarında kovuşturma başlattı.

Araştırmacılar, geçtiğimiz yıl en az 109 keyfi tutuklama ve taciz 
vakası kaydettiler. Kurbanların çoğu sindirme, tehdit ve bazen de 

dayakla karşı karşıya kalan gazetecilerdi.

Uganda: Şiddetle Lekelenen Seçimler
Güvenlik Güçlerinin Tutumunu Araştırın; Baskıyı Sonlandırın; Adaleti Sağlayın

Uganda’nın kısa süre önce tamamlanan seçimlerine giden haftalarda yaygın şiddet ve insan hakları 
ihlalleri yaşandı. İhlaller arasında güvenlik güçleri tarafından öldürülmeler, muhalefet destekçileri 
ve gazetecilerin tutuklanması ve dövülmesi, muhalefet gösterilerinin dağıtılması ve internetin 
kapatılması yer alıyor. Yetkililer, ihlallerden sorumlu kişilerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını 
ve kovuşturulmasını sağlamalıdır.

14 Ocak 2021 seçimlerinden iki gün önce Uganda İletişim Komisyonu internet servis sağlayıcılarına 
sosyal medyaya erişimi engelleme talimatı verdi. Ertesi gün hükümet ülke genelinde internet 
erişimini beş gün süreliğine kapattı. Twitter ve YouTube dahil sosyal medya sitelerine erişim hâlâ 
kısıtlı.

GÜNEY AMERİKA

Venezuela: İfade Özgürlüğüne Karşı Saldırılar Hemen 
Durdurulmalı

Venezuela'da medyaya yönelik son zamanlarda damgalama, taciz 
ve baskı kampanyaları, ifade ve bilgiye erişim özgürlüklerine karşı 
açık bir saldırı oluşturuyor ve medya kuruluşlarının Venezuela 
yetkilileri tarafından işlenen insan hakları ihlallerini ifşa etmeye 
yönelik önemli katkılarını ihlal ediyor.

Venezuela insan hakları örgütü PROVEA'ya göre, salgına yönelik 
olarak ilan edilen olağanüstü halin ilk 8 ayında Venezuela'da 66 
gazeteci ve medya çalışanı gözaltına alındı.
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Hong Kong: Demokrasi Yanlısı 
Politikacılara Yönelik Toplu 
Tutuklamalar
Hükümetler Pekin'i Keyfi Eylemlerinden 
Dolayı Sorumlu Tutmalı
Hong Kong’un demokrasi yanlısı hareket 
yelpazesini kapsayan 53 erkek ve kadın 
tutuklandı. Bunlar arasında Leung 
"Long Hair" Kwokhung ve Claudio 
Mo gibi deneyimli politikacılar ve 
aktivistler ile 2019 protestoları sırasında 
demokrasi hareketine yeni katılanlar da 
bulunmakta. Ayrıca şehrin etnik azınlık 
topluluğuna hizmet eden bir sosyal 
hizmet uzmanı olan Jeffrey Andrews ve 

bir engelli hakları savunucusu olan Lee Chi Yung da tutuklananlar arasında. Tutuklananların birçoğu 
uzun süredir şehrin yönetiminden dışlanmış taban toplumunun geniş bir kesimini temsil ediyor.

Rohingyalılar Myanmar'da Sırf Seyahat Ettiği İçin Tutuklandı
Ezilen Etnik Gruba Hareket Özgürlüğü Tanınmıyor
Covid-19 salgını yaşanırken Myanmar'da hükümetin hareket özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaları 
yaygınlaştı, ancak bazı insanlar diğerlerinden daha fazla etkilenmiş durumda. 6 Ocak'ta Myanmar 
polisi, Yangon'da 99 etnik Rohingyalıyı doğdukları ve tüm hayatları boyunca yaşadıkları ülkede 
belgeleri olmadan seyahat ettikleri için gözaltına aldı.
Myanmar’ın uzun süredir devam eden baskısından kaçmaya çalışan Rohingyalıların - çoğu kadın ve 
bildirildiğine göre 5 yaşında küçük çocuklar da dahil - Malezya'ya gittikleri iddia edildi. 

Myanmar’ın batı Arakan Eyaletinde tahminen 600.000 Rohingyalı, hareket özgürlüğü olmayan 
kamplar ve köylerle sınırlandırılmış, yeterli gıda, sağlık hizmetleri, eğitim ve geçim kaynaklarına 
erişimi kesilmiş şekilde tutuluyor.

ASYA / GÜNEY ASYA

KUZEY AFRİKA ve ORTADOĞU

İran: Hamaney’in Covid-19 Aşısına Karşı Pervasız 
Yasağı / Yetkililerin Temelsiz İddiaları İranlıların 
Sağlığını Tehdit Ediyor
İran’ın dini lideri Hamaney, İranlıların sağlık 
hakkını ciddi şekilde tehdit eden ve hayati ilaçlara 
erişimlerini engelleyen bir uygulama olarak ABD 
ve Birleşik Krallık'ta üretilmeleri nedeniyle bazı 
Covid-19 aşılarının ithalatının yasaklandığını 

duyurdu. İran halihazırda Covid-19 ölümleri açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

Libya: Milisler Terörize Edilmiş Şehir ve Toplu Mezarlar Bırakıyor
2014'ten 2020'ye kadar Tarhouna'da Yüzlerce Kişi Kayıp Olarak Bildirildi
2014 - 2020 yılları arasında Libya’nın Tarhouna şehrinde yüzlerce sakinin kaçırıldığı veya kayıp 
olduğu bildirildi. Ülkenin Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkilileri, Haziran ayından bu 
yana Tarhouna'da 27 toplu mezar keşfettiklerini, ancak henüz kimlikleri tespit edemediklerini 
söylüyorlar.
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Rusya: Polis, Navalni Yanlısı Protestolarda Binlerce Kişiyi Gözaltına Aldı
Kitlesel Keyfi Gözaltılar, Polis Şiddeti, Ceza Davaları
23 Ocak 2021’de polis, siyasi muhalefet figürü Alexey Navalni’nin tutuklanmasına ve devlet 
yolsuzluğuna karşı düzenlenen ülke çapındaki protesto gösterilerinde Rusya genelinde 3.700’den 
fazla kişiyi gözaltına aldı. Halk toplanmalarını izleyen Rus insan hakları grubu OVD-Info’ya göre bu 
sayı, tek bir günde ülkede en fazla gözaltına alınan kişi sayısı oldu.

Bağımsız bir toplantı izleme uzmanına göre 23 Ocak’ta Moskova’da düzenlenen protesto son 
yedi yılın en büyük protestosu. Birçok medya kuruluşu, Rusya genelinde 100’den fazla şehirde 
100.000’den fazla insanın sokaklara çıktığını tahmin ediyor.

Tacikistan’ın Baskılarından Yaşlılar Dahi Kurtulamıyor
80 Yaşındaki Adam, Siyasi Tutukluların Ailelerine Yardım Ettiği İçin 7 Yıla Mahkum Edildi
Doniyor Nabiev sadece ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye çalışıyordu. Tacikistan’ın Rudaki 
bölgesinden gelen 80 yaşındaki yaşlı adam, emeklilik birikimlerini siyasi mahkumların aileleriyle 
paylaşıyordu. Tacik hükümetinin 2015 yılında yasakladığı ve somut deliller olmadan terör örgütü 
ilan ettiği muhalefet partisi Tacikistan İslami Rönesans Partisi’nin (TİRP) hapisteki üyelerinin yoksul 
yakınlarına birkaç yıl boyunca aylık 15 ila 30 dolar para aktarmıştı. Nabiev eski bir TİRP üyesi 
olduğu için hapishanedekileri tanıyordu. Ayrıca, siyasi tutukluların yurt dışı kaynaklı akrabalarından 
iki kez küçük fonlar almış ve yiyecek konusunda yardım için mahkumlara transfer etmişti.

AVRUPA / ORTA ASYA

UMH bağlantılı Kayıp Kişilerin Aranması ve Tespit Edilmesi Kamu Kurumu, 2015 yılında Kaniyat 
olarak bilinen yerel El-Kani milislerinin kasabanın kontrolünü ele geçirmesinin ardından en 
az 338 Tarhouna sakininin kayıp olduğunu bildirdi. Sakinler, milislerin kendilerine karşı çıkan 
veya çıktığından şüphelendikleri kişileri sıklıkla kaçırdığını, gözaltına aldığını, işkence yaptığını, 
öldürdüğünü ve ortadan kaybettiğini bildiriyor.
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