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Türkiye: İnsan hakları savunucusu, avukat Jiyan Tosun ölüm tehditleri alıyor

13 Kasım 2022’de İstanbul’da meydana gelen bombalı  saldırının ardından kadın insan hakları
savunucusu, avukat Jiyan Tosun saldırının faili olarak haksız yere itham edildi. Bu yalan haberin
haberin  hızla  yayılmasıyla  yoğun  ölüm  tehditleri  alan  hak  savunucusu  ve  ailesi  can
güvenliklerinden endişe ediyorlar ve güvenlik kaygısıyla kendi evlerinde kalamıyorlar.

Jiyan Tosun İnsan Hakları Derneği üyesi ve bir avukat. Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı
Hukuki Yardım Bürosu'na başvuru yapan kadınlara ve LGBTİ+ bireylere hukuki destek sağlıyor.
Aynı zamanda 1995 yılında zorla kaybedilen Fehmi Tosun’un kızı olan insan hakları savunucusu,
Cumartesi  Anneleri/İnsanları ile  birlikte  babası  ve  diğer  zorla  kayıp  edilenler  için  adalet  talep
etmeye devam ediyor.

13 Kasım 2022’de sekiz kişinin ölümü ve seksen bir kişinin yaralanmasına neden olan patlamadan
kısa bir süre sonra Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Twitter'da saldırgan olduğu iddia edilen
kişinin fotoğrafını “saldırıyı yapan Jiyan Tosun adında PKK’lı bir avukat” yorumuyla paylaştı. Tweet
daha sonra  kaldırılsa  da,  bu düzmece   bilgi  sosyal  medyada  ve diğer  çevrimiçi  platformlarda
dolaşıma girdi ve hızla yayıldı. Çok sayıda ölüm tehdidi almaya başlayan Jiyan Tosun savcılığa
başvurarak koruma talep etti ve can güvenliğinden endişe duyduğu için geceyi adliyede geçirdi.

Tüm aile bireylerinin telefon numaraları, adresleri ve sicil bilgileri gibi kişisel verileri içeren kapsamlı
bir  listenin  internet  sitelerinde ve özellikle  çevrimiçi  oyun platformlarında dolaşıma sokulmasını
takiben,  aralarında  çocukların  da  bulunduğu  tüm aile  bireyleri  telefonla  ölüm tehditleri  almaya
başladı.  İnsan  hakları  savunucusu  bu  bilgilere  ancak  bir  kamu  görevlisinin  erişebileceğini  ve
dolaşıma  sokabileceğine  inanıyor.  Ölüm  tehditlerinin  devam  etmesi  sebebiyle  insan  hakları
savunucusu ve diğer aile bireyleri farklı adreslerde kalıyorlar. 

Front Line Defenders, insan hakları savunucusu Jiyan Tosun’un ve ailesinin hedef gösterilmelerini
ve ölüm tehditlerine maruz kalmalarını şiddetle kınamaktadır. Jiyan Tosun'un ve ailesinin fiziksel
güvenliği ve psikolojik esenliği için derin endişe duymaktadır. 

Front Line Defenders, Türkiyeli yetkililerden:
1. Jiyan Tosun ve ailesinin fiziksel saldırılara karşı güvenliğini sağlamasını,

2. Kendisinin ve ailesinin kişisel verilerini çevrimiçi platformlarda kimin dolaşıma soktuğunun
araştırılmasını ve sorumluların yargılanmasını,

3. Kişisel verilerin dolaşımdan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasını,

4. Jiyan  Tosun’un  sahte  bir  bilginin  kurbanı  olduğuna  ve  bu  haberi  yayan  ile  bu  habere
dayanarak  Jiyan  Tosun’u  tehdit  eden  herkesin  yargılanacağına  dair  resmi  bir  açıklama
yapılmasını,

https://www.frontlinedefenders.org/tr/organization/saturday-motherspeople
https://www.frontlinedefenders.org/tr/profile/jiyan-tosun


5. Türkiye’deki insan hakları savunucularının hedef gösterme, tehdit etme, fiziksel ve çevrimiçi
saldırılar  da  dahil  olmak  üzere  her  türlü  saldırı  kaygısından  ve  her  türlü  kısıtlama  ve
misillemeden uzak bir biçimde, meşru insan hakları faaliyetlerini sürdürmelerinin güvence
altına alınmasını talep etmektedir.


