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WILLEKEURIGE DETENTIE EN 

ARRESTATIE 

In de loop van de week hebben openbare aanklagers de 

detentie van ten minste 134 personen bevolen wegens 

vermeende banden met de Gülen-beweging. In oktober 

2020 werd in een advies van de VN-werkgroep inzake 

willekeurige detentie (WGAD) gesteld dat het op grote 

schaal of systematisch opsluiten van personen die 

banden zouden hebben met de groep, kan neerkomen 

op misdaden tegen de menselijkheid. Solidarity with 

OTHERS heeft een gedetailleerde database 

samengesteld om de aan Gülen gelinkte massale 

detenties sinds een mislukte staatsgreep in juli 2016 te 

monitoren. 

21 mei: Abdullah Aslan, een voormalige leraar die werd 

gearresteerd wegens vermeende banden met de Gülen-

beweging. Kort na een operatie om een tumor in zijn 

hersenen te verwijderen, kreeg hij een tweede terugval 

en verzocht om zijn vrijlating om een medische 

behandeling te ondergaan. 

GEDWONGEN VERDWIJNINGEN 

Er is deze week geen nieuws naar buiten gekomen over 

Yusuf Bilge Tunç, een voormalige werknemer uit de 

publieke sector die tijdens de noodtoestand van 2016-

2018 bij wetsdecreet uit zijn baan is ontslagen en die op 

6 augustus 2019 als vermist is opgegeven. Hij is een 

van de laatste personen in een reeks van vermoedelijke 

gedwongen verdwijningen van regeringscritici sinds 

2016. 

VRIJHEID VAN VERGADERING EN 

VERENIGING 

16 mei: De politie in İstanbul heeft twee mensen 

aangehouden die protesteerden voor gevangenen in 

hongerstaking. 

17 mei: De politie in Istanboel heeft Hanife Yıldız, een 

vredesactiviste die strijdt voor verantwoording voor de 

gedwongen verdwijningen in de jaren negentig, kort 

vastgehouden toen zij een demonstratie wilde houden 

voor een gerechtsgebouw. 

17 mei: De gendarmes in Şanlıurfa hielden kortstondig 

vijf mensen aan die protesteerden tegen een plaatselijke 

energieleverancier. 

17 mei: De politie in Balıkesir heeft drie mensen 

aangehouden omdat ze regenboogvlaggen droegen 

tijdens een LGBT-evenement. 

17 mei: Het bureau van de gouverneur in Muş verbiedt 

een concert van Metin Kahraman en Kemal Kahraman. 

17 mei: Het ministerie van Cultuur en Toerisme 

verwijdert een K-Popgroep van een festival omdat de 

groep homoseksualiteit zou aanmoedigen. 

17 mei: Een gemeente in Kocaeli verbiedt de opvoering 

van een Koerdisch theaterstuk. 

18 mei: Een rechtbank in Istanboel heeft 17 mensen 

vrijgesproken die terechtstonden omdat ze 

protesteerden om aandacht te vragen voor de 

hongerstakingen in gevangenissen. 

18 mei: De politie in Istanboel grijpt in bij een 

demonstratie ter nagedachtenis van een linkse militant 



en houdt 25 mensen aan. De gevangenen werden de 

volgende dag vrijgelaten. 

19 mei: De politie in Istanboel houdt twee mensen aan 

die protesteren voor gevangenen die in hongerstaking 

zijn. 

20 mei: De politie in Istanboel greep in bij een 

demonstratie die door de HDP was georganiseerd, en 

hield vier mensen kort aan. 

20 mei: De politie in Istanboel greep in tijdens een LGBT 

pride-mars en hield 70 activisten aan. 

22 mei: De gouverneur van Istanbul verbiedt een 

picknick die door een vereniging wordt georganiseerd. 

22 mei: De politie in Istanboel greep in bij een protest 

tegen de militaire invasie van Turkije in Noord-Irak, en 

hield 25 demonstranten aan. 

22 mei: De politie in Istanboel, Adana en Hatay is 

tussengekomen bij demonstraties die waren 

georganiseerd door leden van een religieuze groepering 

die tegen de regering was, en heeft daarbij ten minste 11 

mensen aangehouden. 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN MEDIA 

17 mei: De politie heeft twee minderjarigen kort 

aangehouden omdat zij de president zouden hebben 

beledigd met slogans die zij tijdens een mars voor 

vrouwenrechten hadden geroepen. 

17 mei: Een rechtbank in Istanboel veroordeelde de 

krant BirGün tot het betalen van een schadevergoeding 

aan de schoonzoon van de president naar aanleiding 

van een bericht waarin werd beweerd dat zijn bedrijf 

speciale gunsten had gekregen van een 

overheidsagentschap. 

18 mei: Een rechtbank veroordeelt journalist Reyhan 

Çapan tot één jaar en zes maanden gevangenisstraf 

wegens een nieuwsbericht 

20 mei: De politie in Istanboel heeft de Koerdische 

muzikant Zelal Gökçe korte tijd vastgehouden op 

beschuldiging van het verspreiden van terroristische 

propaganda. 

20 mei: De journalisten Seyhan Avşar, Hale Gönültaş en 

Eylem Emel Yıldız maakten bekend dat zij 

doodsbedreigingen hadden ontvangen naar aanleiding 

van hun berichtgeving. 

20 mei: Een rechtbank in Gaziantep besloot de toegang 

te blokkeren tot twee tweets en ten minste vier 

nieuwsberichten over beschuldigingen dat sommige 

nieuwswebsites valse rechterlijke bevelen tot 

verwijdering van inhoud hadden ontvangen. 

MENSENRECHTENVERDEDIGERS 

17 mei: De mensenrechtenvereniging (İHD) maakte 

bekend dat een van haar provinciale medevoorzitters in 

Hakkari doodsbedreigingen heeft ontvangen. 

21 mei: Het ministerie van Justitie heeft een verzoek 

van de corapporteurs van de Parlementaire Vergadering 

van de Raad van Europa (PACE) om de 

gevangengenomen zakenman en leider van de civiele 

samenleving Osman Kavala in de gevangenis te 

bezoeken, afgewezen. 

ONAFHANKELIJKHEID VAN DE 

RECHTERLIJKE MACHT EN RECHTSSTAAT 

16 mei: Het College van rechters en openbare 

aanklagers (HSK) heeft 15 rechters en openbare 

aanklagers geschorst vanwege hun vermeende banden 

met het terrorisme. 

KOERDISCHE MINDERHEID 

19 mei: De politie in Diyarbakır hield 12 mensen aan, 

waaronder leidinggevenden en leden van de HDP. 

20 mei: De politie in Istanboel greep in bij een 

demonstratie die door de HDP was georganiseerd, en 

hield kortstondig vier mensen aan. 

20 mei: De politie in Istanboel heeft de Koerdische 

muzikant Zelal Gökçe kort vastgehouden op 

beschuldiging van het verspreiden van terroristische 

propaganda. 

ANDERE MINDERHEDEN 

17 mei: De politie in Balıkesir heeft drie mensen 

aangehouden omdat zij tijdens een LGBT-evenement 

regenboogvlaggen droegen. 



19 mei: LGBT-rechtenactivisten en advocaten in 

Eskişehir dienden een strafrechtelijke klacht in over 

anonieme pamfletten waarin werd opgeroepen tot het 

vermoorden van LGBT-mensen. 

GEVANGENISOMSTANDIGHEDEN 

19 mei: Een gevangenis in Aksaray weigerde het recht 

op videogesprekken met politieke gevangenen. 

VLUCHTELINGEN EN MIGRANTEN 

16 mei: Uit mediaberichten blijkt dat Griekse soldaten 15 

Turkse onderdanen hebben teruggeduwd die de 

landgrens waren overgestoken om politiek asiel aan te 

vragen. 

17 mei: De Orde van Advocaten van Ankara maakte 

bekend dat honderden vluchtelingen onlangs werden 

vastgehouden en naar een repatriëringscentrum werden 

gestuurd, en eiste informatie van de autoriteiten en de 

mogelijkheid om met de vluchtelingen te praten. 

18 mei: De gemeente Bolu hing Arabischtalige 

spandoeken op met haatdragende retoriek tegen 

vluchtelingen die in de provincie wonen. 

TRANSNATIONALE REPRESSIE 

17 mei: Voormalig inlichtingenofficier Ali Burak Darıcılı 

verklaarde in een interview op YouTube dat de Turkse 

inlichtingendienst plaatselijke bewoners in Afrika en 

Centraal-Azië heeft omgekocht om de ontvoering van 

leden van de Gülen-beweging te bewerkstelligen, die 

vervolgens onder dwang naar Turkije werden 

teruggestuurd. 

18 mei: De Turkse regering eist de uitlevering van 21 

politieke bannelingen uit Zweden in ruil voor het niet 

blokkeren van het verzoek van het land om lid van de 

NAVO te worden. 

18 mei: Een Turkse eigenaar van een kebabzaak in 

Duitsland mishandelt Ramazan Yılmazer, een criticus 

van de regering die al 41 jaar in Duitsland woont.  


