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ABD 2020 İnsan Hakları Ülke 

Raporu 
İnsan hakları birbirine karşılıklı olarak bağımlıdır ve bu haklardan bir 

tanesinin dahi eksikliği Amerikan toplumunun dokusunun 

yıpranmasına neden olabilir. Amerikan halkı yönetiminden, başta 

yaşama ve insan haklarına ve insan onuruna saygı duymasını ve 

sistematik ırk ayrımcılığına derhal son vermesini talep etmektedir. 

Ercan Caner, Sun Savunma Net, 04 Nisan 2021 

 

Birleşik Devletler Ulusal Muhafızlarına mensup askerlerin 12 Ocak 2021 tarihinde 

Washington DC kentinde bulunan Kongre Binasına gelişi. Fotoğraf: Tasos 

Katopodis/Getty Images 

 

Birleşik Devletler-Türkiye İlişkileri 

ABD ile Türkiye arasındaki dostluk, Birleşik Devletler’in Osmanlı İmparatorluğu ile 

diplomatik ilişkileri tesis ettiği 1831 yılına kadar uzanmaktadır. Aslında iki ülke 

arasındaki ilk resmi temas, 07 Mayıs 1830 tarihli Ticaret ve Seyrüsefer Anlaşması ile 

gerçekleşmiştir. Birleşik Devletler, Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurulmasının ardından 1927 yılında Türkiye ile diplomatik ilişkileri başlatmıştır. İki 

ülke arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği antlaşması 12 Temmuz 1947 tarihinde 

imzalanmış ve ilişkilerin daha da derinleşmesine neden olmuştur. 

Amerika Birleşik Devletleri 15 Temmuz 2016 tarihli başarısız askeri darbe girişimini 

kınamış ve Türk hükümetinin ülkenin demokratik kurumları, hukukun üstünlüğü ve 
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insan haklarına bağlı kalma yönündeki politikaları ve faaliyetlerinin önemini 

vurgulamaya devam etmektedir. Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve kritik bir 

bölgesel ortaktır. 

Giriş 

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi web sitesinde yaptığım incelemede birçok ülke hakkında 

2020 yılına ait 195 ülke raporu hazırlandığını ve 30 Mart 2021 tarihinde resmi web 

sitesinde paylaşıldığını tespit ettim. Biraz dikkatli bakınca da ABD Dışişleri 

Bakanlığının, sanırım unutkanlık sonucu kendi ülkesi hakkında bir ülke raporu 

hazırlamadığını gördüm 

Ülke raporlarının insan haklarının iyileştirilmesi konusunda öneminin farkında 

olduğumdan 2020 yılı için bir ABD İnsan Hakları Raporunu hazırlamaya karar verdim. 

Bu rapor; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer uluslararası sözleşmelerde 

belirtildiği üzere uluslararası alanda kabul görmüş bireysel, medeni, siyasi ve çalışan 

haklarını içermektedir. 

Tıpkı ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in 195 ülkenin ülke raporlarının yayınlanması 

üzerine yaptığı açıklamada olduğu gibi ben de İnsan Hakları Uygulamaları hakkında 

ilk Birleşik Devletler Ülke Raporunu yayınlamaktan büyük bir onur duyuyor ve insan 

haklarını dış politikanın merkezine yerleştirme yönündeki kararlılığımı bir kez daha 

yineliyorum.  

Bu rapor ile hedefim; tıpkı ABD tarafından hazırlanan 195 ülke raporunda ifade 

edildiği gibi; insan haklarının geliştirilmesi ve hak ihlalleri ile suiistimallerinin hesap 

verilebilirliğinde rol oynayan siyasiler, sivil toplum, akademisyenler, aktivistler ve 

dünyanın her yerindeki insanlara, ABD hakkında objektif ve kapsamlı bilgiler 

sağlamaktır. 

İnsan hakları birbirine karşılıklı olarak bağımlıdır ve bu haklardan bir tanesinin dahi 

eksikliği Amerikan toplumunun dokusunun yıpranmasına neden olabilir. Amerikan 

halkı yönetiminden, başta yaşama ve insan haklarına ve insan onuruna saygı 

duymasını ve sistematik ırk ayrımcılığına derhal son vermesini talep etmektedir. İlave 

olarak; insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması, polis şiddetine son verilmesi, 

özgür ve adil seçimler ile ayrımcılığa ve isyan, yağma ve kundakçılık olaylarının 

sonlandırması için gerekli tedbirleri almasını şiddetle talep etmektedir. 

Birleşik Devletler 2020 İnsan Hakları Raporu sadece tarafımdan kaleme alınmış, 

düzeltilmiş, koordine edilmiş ve hazırlanmıştır. Bu raporun hazırlanmasında ABD ve 

dünya basınında yer alan çeşitli haberlerden faydalanılmıştır. Birleşik Devletler ile 

ilgili çeşitli yazıları, şahsımın da yazarlık yaptığı Sun Savunma Net sitesinden 

okuyabilirsiniz. 

Değerlendirme 

Düşünceme göre; yaşam ve temel insan hakları açısından Birleşik Devletler halkı, 

COVID-19 salgınına ilave olarak tıpkı diğer ülke halkları gibi 2020 yılında sayısız 

problemle boğuşmuştur.  
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ABD halkı, ülkede sürmekte olan sistematik ırkçılık, ayaklanma, yağma ve kundakçılık, 

polis şiddeti, din istismarı, özgür ve adil seçim problemi ve cinsel taciz vakaları göz 

önüne alındığında tarifsiz acılar içinde kıvranmaya devam etmektedir.  

06 Ocak 2021 tarihinde Amerikalı isyancılardan oluşan bir çete, Washington 

kentindeki Kongre Binasına (Capitol) bir baskın düzenlemiştir. Meydana gelen 

arbedede binayı korumakla görevli bir polis ve isyancılardan dört kişi hayatını 

kaybetmiştir. Bu olay, demokrasinin en büyük koruyucusu ve olduğunu iddia eden 

Birleşik Devletler açısından tam bir ulusal rezalettir. Kongre’ye yapılan açık bir 

saldırıdır. Demokratik bir seçimin sonuçlarını zorla değiştirme girişimidir.  

Kongre Binasına yapılan saldırıda yaşananlar; asıl hedefleri Amerikan gücü ve 

liderliğinin yerlerde süründüğünü, iç bölünme ve kargaşa ile paramparça olduğunu 

görmek olan dış güçlere bir armağandır.  

2020 yılında ABD ülkesine ait temel insan haklarıyla ilgili öne çıkan problemler 

aşağıda alt başlıklar halinde incelenmiştir. 

Sistematik Irkçılık 

Birleşik Devletler topraklarında 2020 yılında başta siyahlara olmak üzere Hispanikler 

ve Asyalı Amerikalılara karşı sistematik ırkçılık devam etmiş ve özellikle Asyalı 

Amerikalılara yönelik nefret suçlarında büyük bir artış görülmüştür. 

 

George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrasında ülke genelinde başlayan 

protesto gösterilerinden bir görüntü. Kaynak: The Wall Street Journal. 

PEW Research Center tarafından 2019 yılında yapılan bir kamuoyu anketine göre 

Amerikan halkının %58’i (Beyazların %56’sı, siyahların %71’i) ırkçılık probleminin 

giderek kötüleştiğini düşünmektedir. Siyahların %78’i ülkede siyahlarla beyazlara aynı 

hakların verilmediğini düşünmekte ve siyahi Amerikalıların yarısı da ülkede siyah-
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beyaz eşitliğinin asla gerçekleşmeyeceğine inanmaktadır. Ülkede yaşayan siyahların 

%52’si, Asyalı ve Hispaniklerin %24’ü ise ırkları ve renklerinin hayatta ilerlemelerini 

olumsuz etkilediğini düşünmektedir. 

Eski başkan Donald Trump’ın, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 

virüsünü; Çin ve Wuhan virüsü olarak adlandırmasının ülkede yaşayan Asyalı 

Amerikalılara yönelik nefret suçlarının artmasında etkisi büyük olmuştur. Beyaz Ev 

yetkililerinden bir tanesi hastalık için ‘‘Kung Flu’’ nitelendirmesi dahi yapmıştır.  

 

Bir grup Demokrat Parti mensubu senatör, korona virüs salgınının patlak verdiği 2020 

yılında, Asyalı Amerikalılara karşı nefret suçunda büyük bir artış olduğunu dikkat 

çekerek, Trump Yönetimine bu tırmanışı durdurması için adım atma çağrısında 

bulunmuştur. 
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Demokrat Parti mensubu 16 senatör, Başsavcı Yardımcısı Eric S. Dreiband’a 

gönderdikleri mektupta, Trump Yönetiminden, geçmişte yaptığı gibi bu ayrımcılığa 

karşı harekete geçmesini talep etmiştir. Senatörler, Asya ve Pasifik Adaları orijinli 

Amerikalılara karşı salgın süresince oluşan nefret suçları ile bu ırkçı ve yabancı 

düşmanlığına gösterilen yetersiz federal seviyedeki müdahalenin, geçmiş 

Cumhuriyetçi ve Demokratik Parti yönetimlerinin uygulamalarından keskin bir kopuş 

olduğunu ifade etmişlerdir.  

  

Yazdıkları mektupta COVID-19 salgınına karşı; sağlık sektörü, güvenlik kuvvetleri, acil 

müdahale ekipleri ve diğer önemli hizmet sektörlerinde çalışan ve ön cephede savaşan 

20 milyondan fazla Asya ve Pasifik Adaları kökenli Amerikalı olduğunu dile getiren 

senatörler, bu kritik dönemde insan haklarının korunmasının önemini vurgulamıştır.  

Bu arada, COVID-19 hastalığı konusunda Amerikan toplumunda büyük bir 

AYRIŞMA yaşandığının da altını çizmek gerekmektedir. Birleşik Devletler 

yönetiminin, böylesine yaşamsal bir konuda dahi Amerikan toplumunu bir araya 

getirememesi ve ülkenin ikiye bölünmesi endişe yaratmaktadır. 

Virüs salgınının ilk aşamaları birkaç temel açıdan, ülkenin Cumhuriyetçi ve Demokrat 

parti eğilimli kesimleri arasında çok farklı bir şekilde algılanmaktadır. Ülkenin bugüne 

kadar benzeri görülmeyen, böylesine devasa bir soruna gösterdiği tepkiyi 

şekillendiren, hatta aksatan iki parti taraftarları arasındaki bu kopukluk, salgının 

gelecekte nihai politik sonuçlarının belirlenmesinde de rol oynayabilir. 

Mart 2020’de yapılan bir anket sonuçları; partizan bölünmenin her iki tarafında da 

endişelerin giderek arttığını gösterirken, Demokratların Cumhuriyetçilere nazaran çok 

daha fazla endişe duyduklarını ve bunun sonucunda da kişisel davranışlarını 

değiştirdiklerini daha fazla ifade etme eğiliminde olduklarını gözler önüne sermiştir. 

Benzer bir uçurum, Demokrat parti seçim koalisyonunun temeli haline gelen büyük 
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anakent merkezlerinde yaşayan insanlar ile Cumhuriyetçilerin modern tabanının 

yaşadığı küçük kasabalar ve kırsal alanlardaki insanlar arasında da mevcuttur. 

John Hopkins Üniversitesi Sistemler Bilim ve Mühendislik Merkezi tarafından açılan 

ve virüs vakalarının takip edildiği web sitesine göre; en fazla korona virüs vakası 

Demokrat eğilimli kıyı bölgelerinde yer alan New York, Washington, California ve New 

Jersey eyaletlerinde görülmüştür. Beşinci sırada, yine kıyı bölgesinde bulunan 

uluslararası ekonomiyle bütünleşmiş, az bir farkla daha Cumhuriyetçi eğilimli olan 

Florida eyaleti yer almaktadır.  

Bu eyaletlerin arkasından; her birinde, ticaret ve turizm için giriş kapısı vazifesi gören 

en az bir tane büyük kent merkezi olan Illinois, Lousiana, Massachusetts ve Texas 

eyaletleri gelmektedir. Ve her ne kadar John Hopkins Üniversitesinin projesi, salgının 

yayıldığı yerleşim birimi ve belediyeler bazında hassas bilgiler içermiyor olsa da en 

büyük salgın demetleri birkaç büyük anakent alanlarında patlak vermiştir. 

 

Birleşik Devletler yıllardır sistematik bir şekilde sürmekte olan ırk ayrımcılığına derhal 

son vermelidir. Amerikalıların çoğunluğu ülkede ırk meselesinin kötü durumda 

olduğunu ve on kişiden yedisi de bu sorunun giderek daha da kötüye gittiğine 
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inanmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre bütün insanlar ırk, dil, 

cinsiyet ve din ayırımı yapılmaksızın eşittir. 

Birleşik Devletler denince akla gelen ve giderek artarak,  siyahilerin yanı sıra diğer 

azınlıkları da içine alan sistematik ırkçılığa artık bir son verme zamanı gelmiştir. 

Ayaklanma, Yağma ve Kundakçılık 

Birleşik Devletler topraklarında 2020 yılında, siyahi Amerikalılara yönelik sistematik 

ırkçılık ve polis şiddeti nedeniyle birçok protesto gösterileri ve ayaklanmalar 

yaşanmıştır. George Floyd’un 25 Mayıs 2020 tarihinde polis şiddeti nedeniyle 

ölmesiyle tetiklenen ve ‘‘Black Lives Matter’’ hareketiyle ülke geneline yayılan protesto 

gösterileri ve ayaklanmalar esnasında yağma ve kundakçılık olaylarına rastlanmış,  

hatta bir polis merkezi dahi ateşe verilmiştir.  

Protesto gösterileri Amerikan tarihinde görülen en büyük protesto gösterileridir ve 

yağma ile kundakçılık nedeniyle ülke milyarlarca dolar ekonomik kayba uğramıştır. 

Beyaz Ev, protesto gösterilerinde orantısız güç kullanmak yerine, Amerikan halkını 

ayaklanma,  yağma ve kundakçılığa teşvik eden nedenleri ortadan kaldırmalı ve masum 

halkın can ve mallarını korumak için gerekli tedbirlerş almalıdır.  

 

Ülkede yapılan protesto gösterileri esnasında ateşe verilen bir araba satış yerinden 

görüntüler. 

Birleşik Devletler yönetimi, yağmalama ve kundakçılık kültürünü ABD toplumunun 

kafa yapısından çıkarmak maksadıyla gerekli düzenleme ve reformları süratle hayata 

geçirmelidir. Limbik sistem ile harekete geçen ABD vatandaşlarının, beynin ön 

loblarıyla düşünme ve karar verebilmesi için aile ve okullardaki eğitim sisteminde 

gerekli düzenlemeler derhal yapılmalıdır. Limbik sistem insan hayatının korunması 

için önemlidir, fakat insanlığın ilerlemesi ve gelişmesini sağlayan; mantıksal 

düşüncenin merkezi olan beynin ön lobudur. 
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Polis Şiddeti 

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020 tarihinde dolandırıcılık 

şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polisin 

yaklaşık dokuz dakika boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca 

"LÜTFEN, NEFES ALAMIYORUM" diye yalvarmıştır. Olay yerine gelen sağlık 

ekibinden iki sağlık görevlisinin ifadesine göre Floyd kaldırıldığı hastanede değil, olay 

yerinde hayatını kaybetmiştir. 

 

NEFES ALAMIYORUM 

Floyd’a orantısız güç ve şiddet uygulayan polis cinayetten dört gün sonra gözaltına 

alınmış ve hakkında üçüncü dereceden cinayet suçuyla dava açılmıştır. George Floyd’u 

öldüren polis, 1 milyon dolarlık kefalet bedelinin Allegheny Casualty Şirketi tarafından 

ödenme garantisiyle; Floyd’un ailesine yaklaşmamak, sahip olduğu bütün ateşli silah 

ve ruhsatlarını teslim etmek ve Minnesota eyalet sınırları dışına çıkmamak şartlarıyla 

serbest bırakılmıştır. 

Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) tarafından Eylül 2020’de 

yayınlanan verilere göre; Birleşik Devletler’in 140 kentinde, 24 Mayıs ile 22 Ağustos 

arasında 10.600’den fazla protesto gösterisi yapılmıştır. Uluslararası Af Örgütü’nün 

Ekim 2020 tarihli raporunda, birçok olayda ABD emniyet güçlerinin barışçıl gösteri 

yapan Amerikan vatandaşlarını silahlı saldırganlara karşı koruyamadığı 

vurgulanmıştır.  

ABD Yönetimi, beyinlerinin limbik sistemi yerine ön loblarını kullanarak karar 

vermeleri ve uygulamaları konusunda Amerikan polisine gerekli hizmet içi eğitimleri 

vermeli ve kontrol mekanizmasını süratle harekete geçirilmelidir. 
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Din İstismarı 

Çok nadir olarak kiliseye giden eski başkan Donald Trump, Haziran 2020’de Beyaz Ev 

yakınlarındaki St. John Piskoposluk Kilisesi’ne bir ziyaret gerçekleştirmiş ve elinde 

Hıristiyanların kutsal kitabını tutarak kameralara poz vermiştir. 

Beyaz Ev yetkilileri bu olay üzerine hiç vakit kaybetmeden, bir seçim kampanyası 

reklamı gibi Trump’ın kilise ziyaretinin video görüntülerini yayınlamış ve başkanın 

yandaşları Trump’ı, protesto gösterileri esnasında bir kısmı ateşe verilen 200 yıllık 

kilisenin önünde sergilediği dinsel duruş nedeniyle övmüş ve hatta yere göğe 

sığdıramamıştır. 

 

Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Birleşik Devletler topraklarında da dini 

siyasete alet etmek büyük bir alçaklıktır ve iğrençtir. İnsanların dinsel duygu ve 

inançlarını sömürerek siyasi çıkar elde etmeye çabalamak rezilliktir. İbadet yerleri, bir 

Cizvit papazı ve yazar Peder James Martin’in de ifade ettiği gibi önünde fotoğraf 

çektirilecek yerler değildir. 

Bu evrensel gerçeğe rağmen, Beyaz Ev sözcüsü Judd Deere bir açıklama yapmış ve 

başkanın tarihi kiliselerden bir tanesine saygı göstermek için orada olduğunu 

vurguladığı açıklamasında; ‘‘Başkan Trump’ın, Floyd ailesi ve ulusumuz için dua 

ederken, bütün Amerikalılara kendisine katılması için çağrı yaptığı bir zamanda, onu 

en eski ve tarihi kiliselerimizden bir tanesine saygısını göstermek için yaptığı ziyarete 

iten derin inancı ve güdüleri sorgulamak büyük bir alçaklıktır ve iğrençtir’’ 

ifadelerine yer vermiştir. Sözcü Deere’ye göre Başkan Trump Tanrı’ya inanmaktadır, o 

ülkesine inanmaktadır ve o halkına inanmaktadır ve onun liderliği altında bütün 

Amerikan halkı bir araya gelecek ve geçmişe nazaran çok daha güçlü bir şekilde 

yeniden doğacaktır. (Âmen). 
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Özgür ve Adil Seçimler 

Birleşik Devletler, 2016 ve 2020 başkanlık seçim sonuçlarıyla ilgili namussuzluk ve 

sahtecilik iddiaları ayyuka çıkmış durumdadır. İddialar; kitlesel oy hırsızlığından hileli 

yazılıma, çoklu oy kullanımından ölülere oy kullandırılmasına, geçersiz seçmen 

listelerinden, seçmen listelerindeki imza uyuşmazlıklara ve oy sayılarını değiştirmek 

için yapılan tehditlere kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Çeşitli eyaletlerden 

muhbirler, oylama sürecinde işlenen çeşitli suçlarla ilgili yeminli ifadeler imzalamıştır. 

 

2016 yılı başkanlık seçim sonuçlarına göre başkan seçilen ‘‘Kimsesizlerin Kimi ve 

Sessiz Yığınların Sesi’’ Donald Trump,  oyların yeniden sayılması talepleriyle ilgili 

olarak Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada, yasa dışı oy kullanan milyonlarca 

seçmen çıkarıldığında, delege seçimlerini kazanmasının yanı sıra, halkın oylarının da 

çoğunluğunu aldığını yazmıştır. 

Aynı Trump, kaybettiği 2020 seçimi sonrasında da seçimlerin hileli olduğunu iddia 

etmiş, avukatları birkaç eyalette 20’den fazla yasal itirazda bulunmuş ve oyların 

yeniden sayılmasını talep etmiştir. ABD Adalet Bakanı William Barr da federal 

savcılara bütün usulsüzlüklerin soruşturulması yetkisini vermiştir. 

Seçim sonuçlarıyla ilgili muhtemelen en tartışmalı sahtekârlık iddiaları, Colorado 

merkezli Dominion Voting Systems adlı bir şirket tarafından imal edilen ve Başkan 

Trump’ın yüz binlerce oyunu Demokrat aday Joe Biden’e kaydırdığı iddia edilen oy 

tablolama makineleridir. 

Oy makinesi pazarının üçte birinden fazlasına hâkim olan Dominion şirketiyle ilgili 

iddiaların çoğu;  tabiri caizse büyük meydan savaşlarının sürdüğü; Arizona, Georgia, 

Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerinde, Seçim 

Günü, gece yarısından sonra gizemli bir şekilde oy sayım işlemini durdurmasıdır.  

Oy sayım işlemi durduğunda Başkan Trump bu eyaletlerde seçim yarışını, bazen yüz 

binlerce oy farkla önde götürmektedir. Ertesi sabah ise, gün doğmadan önceki, bazı 

durumlarda %100’ü Joe Biden’e verilen oylar nedeniyle, eski Başkan Yardımcısı 

görünüşe göre zaferini ilan etmiş gibi görünmektedir. 

Oy sistemleri, 30 eyalette 2,000’den fazla yerde kullanılan Dominion şirketi 

hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlarken, eski federal savcı ve Trump’ın yasal 
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ekibinin üyelerinden Sidney Powell, çok yakında makinelerin 2020 başkanlık seçim 

sonucunu Joe Biden lehine değiştirdiğine yönelik çok sayıda kanıt sunacaklarını ifade 

etmektedir. Sidney Powell 12 Kasım 2020 tarihinde FOX TV’den Lou Dobbs ile yaptığı 

söyleşide aşağıdaki sözleri ifade etmiştir: 

 

 ‘‘Dominion şirketi hakkında topladığımız bütün kanıtları ortaya koymak için 

sabırsızlanıyorum. Öncelikle bu şirketin, Venezuela’da Hugo Chávez için oylama 

sonuçlarını değiştirmek için oluşturulduğunu ve sonrasında da uluslararası ortama 

transfer olarak bazı ülkeler tarafından, bu seçim dâhil, seçim sonuçlarının 

değiştirilmesi maksadıyla satın alındığını ifade ederek başlamak istiyorum. Bu şirket, 

Venezuela ve Küba tarafından finanse edilmektedir ve Çin’in de bir rolü 

bulunmaktadır. İşte bu nedenle dış seçim müdahalesinden konuşmak istiyorsanız 

şimdi kesinlikle bir müdahale olduğunu söyleyebiliriz.’’ 

Kanıtlayamayacağı hiçbir şey iddia etmediğini savunan Powell, oy sahtekârlığı ile 

ilgili deneyimleri olan yüz binlerce Amerikalının gönderdiği ifadeler göz önüne 

alındığında bunun büyük bir sahtekârlık olduğunu iddia etmektedir. Sorunun sadece 

Dominion donanımları ve Smartmatic yazılımıyla ilgili olmadığını öne süren Powell’e 

göre Smartmatic yazılımı başka oy verme makinelerinde de kullanılmıştır. 
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STEPHEN FOWLER | GPB NEWS 

Ve asıl problem de oy verme makinelerinden ziyade kullanılan yazılımdır. Kendi 

kullanım kitabında dahi oyların nasıl silinip yok edileceği açıklanmaktadır. Yazılım; 

Trump’ın oylarını ayrı bir dosyaya sürükle ve bırak ve sonra da o dosyayı yok et 

mantığıyla çalışmaktadır. Böyle bir sistemin kimler tarafından nasıl ve neden alındığı 

araştırılmalıdır, bu tamamen bir yüzsüzlüktür. Dominion oy verme makinelerini satın 

alan eyaletlerdeki görevliler hakkında derhal yasal soruşturmalar başlatılmalıdır. 

Powell açıklamalarında: eyaletlerde bu yazılım programını satın alan yetkililerin 

ailelerine büyük paralar ödendiğine dair muhbirlerden gelen kanıtları topladıklarını, 

yeni oy verme makineleri için ödenen rakamların, yüzlerce milyon dolar seviyesinde 

olduğunu ve bu paraların aile üyelerine yanı sıra, yazılımı kullanmaları durumunda bir 

anlamda seçim sigortası adı altında yetkililere ödendiğini iddia etmektedir. 

Özgür ve adil seçimler bir demokrasinin olmazsa olmaz kuralıdır. Gizli oy ve açık 

sayım esastır. Seçim hileleri ve manipülasyonları yapılması için oldukça uygun olan 

elektronik oylama makinelerinden derhal vazgeçilmeli ve seçmenler sandık başına 

giderek oy kullanmalıdır. Oyunu kullanan her seçmenin parmağı çıkmaz boya ile 

boyanarak mükerrer oy kullanması engellenmelidir. 

Bir ülkede halkın iradesi sandığa doğru yansımıyor, seçim sonuçları manipüle ediliyor 

ve seçimlerde her türlü hile yapılıyor ise o ülkede gerçek demokrasinin varlığından söz 

edilemez. 
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İşkence 

Sözde insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün savunucusu olduğunu iddia 

eden ve demokrasi götürme maskesi altında gittiği her yere ölüm götüren stratejik 

müttefikimiz Birleşik Devletlerin Guantánamo Körfezindeki bir deniz üssü içinde 

bulunan cehennemde yaptıklarını, Sun Savunma Net sitesinde 15 Nisan 2019 

tarihinde yayınlanan  ‘‘Guantánamo’nun En Karanlık Sırrı’’ başlıklı uzun ama ilginç 

yazıda okuyabilirsiniz. 

 

Guantánamo Körfezi’ndeki Camp X-Ray’e getirilen tutukluların görüntüsü.  Kaynak: 

Uluslararası Af Örgütü 

Guantánamo askeri hapishanesindeki tutukluların sayısı sürekli olarak azaltılsa da bu 

cehennem bugün hâlâ açıktır ve Birleşik Devletler eski başkanı Donald Trump’ın 2017 

tarihli uygulama emriyle de sonsuza kadar açık kalacaktır. Oysa Barack Obama, 

Birleşik Devletler başkanlığı görevini devraldıktan sadece iki gün sonra, 22 Ocak 2009 

tarihinde, Guantánamo Körfezindeki deniz üssü içinde bulunan tutuklu merkezinin bir 

yıldan daha az bir süre içinde kapanmasına yönelik bir uygulama emri yayımlamıştır. 

El Kaide tutuklularının Guantánamo’da muhafaza edilmesi kararı 9/11 saldırılarının 

hemen sonrasında verilmiş ve derhal uygulamaya koyulmuştur. Camp X-Ray’de 2002 

yılında yaptığı konuşmada Rumsfeld, Guantánamo’da muhafaza edilenlerin yasal 

statülerinin Cenevre Konvansiyonu kapsamı dışında olduğunu ve savaş esiri yerine savaş 

tutuklusu olduklarını ifade etmiştir. Guantánamo cehenneminde yargısız infazlar halen 

sürmektedir. 

Aşağıda bir paragrafın paylaşıldığı ‘‘Guantánamo’nun En Karanlık Sırrı’’ başlıklı yazının 

tamamını Sun Savunma Net sitesinde okuyabilirsiniz. 
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Dâhili Reaksiyon Kuvvetinin (DRK) resmi olarak görevi; itaat etmeyen azgın 

tutukluları zapt etmek, kendilerini veya gardiyanları yaralamasını önlemektir. Fakat 

uygulamada dâhili reaksiyon kuvvetinin müdahaleleri tamamen intikam alma duygusu 

ile yapılmaktadır. Örneğin tutuklulardan bir tanesinin, bir yerine iki adet plastik 

fincana sahip olduğu tespit edildiğinde veya zehirleneceği korkusuyla bir şişe Ensure 

içmeyi reddettiğinde, genelde altı personelden oluşan DRK derhal devreye 

girmektedir. İsyan bastırma donanımı kuşanmış DRK personeli, ilk olarak 

tutukluya biber gazı sıkmakta, sonra biber gazını hücreye boşaltmakta 

ve içlerinden bir tanesi ağır kalkan ve kendi ağırlığını kullanarak 

adamın üzerine çullanmaktadır. Sonra DRK ekibinin diğer üyeleri de 

tutuklunun üzerine atlamakta ve hareket edemeyecek hale gelene kadar 

pataklamaktadır. Tutukluların birçoğu zayıf olsalar da ve bazılarının bedenlerinde 

mermi yara izleri ve kırılmış kemikler olsa da DRK personeli tarafından yüzleri sert 

zemine bastırılarak bilinçlerini kaybedene kadar acımasızca dövülmektedir. 

Guantánamo askeri hapishanesi derhal kapatılmalı ve burada zorla tutulan sözde 

savaş tutukluları adil yargılanma hakkından faydalanmak üzere ülkelerine geri 

gönderilmelidir. 

ABD Ordusu ve Cinsel Taciz Vakaları 

Pentagon yetkililerinin açıklamalarına göre; ABD Ordusu ve askeri akademilerinde 

kadınlara ve erkeklere yönelik cinsel taciz olayları bir türlü engellenememektedir. 

Pentagon Cinsel Taciz Önleme ve Tepki Ofisine göre cinsel taciz olaylarında alkol 

kullanımı ana faktörlerden bir tanesidir. ABD silahlı kuvvetler personelinin çoğunlukla 

yerleşke ve çalışma saatleri dışında işlediği cinsel taciz suçlarının önünün alınması 

maksadıyla gerekli tedbirler derhal alınmalıdır. 

 Açık Rapor Gizli Rapor Toplam Rapor 

Toplam Cinsel Taciz Raporu 5,699 2,126 7,825 

Askerler Tarafından Yapılan Raporlar 4,814 2,074 6,888 

Asker Olmayanlar Tarafından Yapılan Raporlar 872 50 922 

Siviller Tarafından Yapılan Raporlar 44 5 49 

Sözleşmeli Personal Raporları 9 0 9 

Diğer ABD’li Siviller 763 45 808 

Yabancı Ülke/Ordu Personeli Raporları 56 0 56 

Veri Mevcut Olmayan Raporlar 13 2 15 

Askeri Hizmet Öncesine Yönelik Yapılan Raporlar 299 353 652 

Askeri Hizmet Esnasında Yapılan Raporlar 4,515 1,721 6,236 

 

Yukarıdaki tablo Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı verilerine göre hazırlanmıştır. 

Gizli Rapor statüsüne alınan toplam 2,126 rapor hakkında hangi işlemlerin yapıldığı 

bilinmemektedir. 

Bu konuda Pentagon tarafından başlatılan yüksek saldırı riski olan askeri birliklerin 

belirlenmesi yönündeki çalışmayı destekliyorum. RAND Corporation tarafından 

yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre yüksek riskli birliklerde cinsel taciz riski, 
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düşük riskli birliklere oranla kadınlar için %1.5, erkekler için ise %1.8 oranında artmış 

durumdadır. 

Son 25 yılda görev yapan bütün Birleşik Devletler savunma bakanları cinsel taciz 

olaylarına sıfır tolerans gösterileceğini ilan etmesine rağmen ABD ordusunda cinsel 

taciz olayları engellenememiştir. Gerçekler, kanıtlar ve rakamlara bakıldığında bu 

alanda olumlu bir gelişme ne yazık ki bugüne kadar sağlanamamıştır. 

 

Örneğin 2019 yılı için Savunma bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre meydana 

gelen cinsel taciz vaka sayısı 7,825’tir. Bu rakam bir önceki yıla göre %3 oranında 

artmıştır. 

Birleşik Devletler ordusunda görev yapan ve askeri yaşamlarında bir kez cinsel tacize 

maruz kalan kadınların yeniden cinsel taciz kurbanı olma olasılığı daha önce cinsel 

tacize maruz kalmamış kadın askerlere oranla üç kat daha fazladır. 

ABD Savunma Bakanlığı; ırza geçme, cinsel saldırı, zorla anal ilişki, abartılı cinsel 

temas ve bunlara teşebbüs etmeyi cinsel taciz olarak değerlendirmektedir. 

Komutanlar 2019 yılında meydana gelen toplam 1,043 cinsel taciz olayında yeterli 

kanıt olmadığından disiplin soruşturması başlatamamıştır. 

Ordu ve cinsel taciz vakaları kesinlikle bir arada olmamalıdır. Birleşik Devletler 

ordusunda vatanları için görev yapan kadınlar ve erkeklerin cinsel tacizlere karşı 
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korunması için gereken tedbirler derhal alınmalıdır. Son 25 yılda görev yapan bütün 

savunma bakanlarının SIFIR TOLERANS gösterileceğini iddia ettikleri cinsel taciz 

olaylarının engellenmesi için aile ve ilköğretimden başlanarak eğitime önem 

verilmelidir. 

 

Irza Geçme Aletlerini Kesin 
 

Cinsel Sapkınlığın Tedavisi 

Sapkın cinsel davranış bozukları gösteren veya parafili erkekler, genel olarak 

psikoterapi, antidepresan ilaçlar, progestinler ve antiandrojenler ile tedavi edilmekte, 

fakat bu tedaviler genellikle etkisiz olmaktadır. Sapkın erkeklerde, hipofiz-gonadal 

işlevinin uzun süreli gonadotropin salgılatıcı hormonun agonist analog yöntemi ile 

selektif olarak engellenmesi, testosteron hormonu salgılanmasını azaltarak sapkın 

cinsel davranışları ortadan kaldırabilir. 

Triptorelin tedavisi uygulanan bütün erkeklerin tedavi öncesi haftada ortalama (±SD) 

48±10 olan sapkın cinsel fantezi ve arzularının miktarının tedavi esnasında sıfıra 

(P<0.001) ve ayda 5±2 olan anormal cinsel davranış olay sayısının da sıfıra düşecek 

şekilde azaldığı gözlenmiştir. Bu etkiler 3 ile 10 aylık (P<0.001)  tedavi uygulaması 

sonucunda ortaya çıkmış ve en az bir yıl süre ile tedavi uygulanan 24 erkeğin 

tamamında devamlılık göstermiştir. Erkeklerin tedavi öncesinde desilitrede 545±196 

ng (litrede 18,9±6,8 nmol) olan ortalama serum testesteron yoğunlukları, 42 aylık 

tedavi sonrasında desilitrede 23±14 ng (litrede 0,8±0,5 nmol, P<0.001) oranına 

düşmüştür. Tedavinin ana yan etkileri olarak sertleşme yetersizliği, sıcak basmaları 
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tespit edilmiş ve bazı erkeklerin kemik mineral yoğunluklarında da azalma olduğu 

görülmüştür. 

Uzun etkili bir agonist analog olan gonadotropin hormon salgılayıcı triptorelinin, 

destekleyici psikoterapi tedavisi ile sürekli uygulanması, ciddi parafili rahatsızlığı olan 

erkeklerin tedavisinde etkili bir tedavi yöntemi olabilir. 

Ordusundaki cinsel sapıkları tedavide başarısız olması durumunda Birleşik Devletler 

yönetimine bu konuda tavsiyem; idam cezası uygulanmasına izin verdiği gibi cinsel 

tacizde bulunan erkeklerin de kimyasal yöntemlerle hadım edilmesine izin 

vermesidir.  

Geçmişte, parafili bozukluğu olan erkekler için cerrahi hadım yöntemi savunulmuş, 

fakat zalim bir cezalandırma yöntemi olduğundan bu uygulamadan vaz geçilmiştir. 

Cerrahi hadım yönteminin uygulanması, tıpkı idam cezasının uygulanması gibi halen 

birçok ülkede yasa dışıdır. 

Çocuklar ve Cinsel Taciz Vakaları 

Birleşik Devletler Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (Centers for Disease 

Control and Prevention) tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları; yaklaşık her 

altı erkek çocuktan ve her dört kız çocuktan birinin, 18 yaşından önce cinsel istismara 

uğradığını ortaya koymaktadır. Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı verilerine göre 

cinsel istismar faillerinin sadece %10’u çocukların tanımadığı insanlardır ve faillerin 

%23’ü diğer çocuklardır. 

 

2018 yılında bir tahkikat jürisi tarafından yayınlanan acı veren bir rapora göre; 

Pennsylvania’da, onlarca yıldır 1000’den fazla çocuğa cinsel tacizde bulunan ve 

tamamı Roma Katolik Kilisesi liderleri tarafından korunan yüzlerce ‘‘Avcı 

Papaz’’ bulunmaktadır. 
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Raporda önemli olanın çocuklara yardım etmekten ziyade skandalları önlemek olduğu 

ifade edilmekte, papazların küçük erkek ve kız çocuklarına tecavüz ettikleri ve kilise 

liderlerinin de avcı papazları gizlemekten başka hiçbir şey yapmadıkları 

vurgulanmaktadır. 

Çocukların cinsel istismara maruz kalması onların duygusal 

dünyalarını sarsan ve gelecekteki yaşantılarında derin etkiler bırakan 

acı bir deneyimdir. Çocuklara karşı her türlü şiddet ve cinsel istismara 

karşı sıfır toleransla hareket edilmelidir. Kanuni düzenlemeler ve pratik 

uygulamalarda çocuk istismarcılarına iyi hal indirimi yapılmamalı ve 

kesinlikle tolerans gösterilmemelidir. 

900 sayfalık rapor, Pennsylvania eyaletindeki sekiz piskoposluk bölgesinden altısında 

(Harrisburg, Pittsburgh, Allentown, Scranton, Erie ve Greensburg), 3,2 milyon Katolik 

Amerikalının yarısından fazlasına hizmet veren kiliselerdeki cinsel istismar iddialarını 

incelemiştir. Hazırlanan rapor, Başsavcı Josh Shapiro tarafından yürütülen 18 aylık bir 

soruşturma sonucu hazırlanmıştır.  

 

 

Onlarca yıl küçük erkek çocuklara ve din eğitimi alan çocuklara cinsel taciz 

iddialarıyla suçlanan ve Papa Franciscus’un talimatıyla, 60 yıl papazlık görevinden 

sonra istifa eden eski Washington D.C. Başpiskoposu Kardinal Theodore McCarrick. 

Foto: AP Photo/South Bend Tribune, Robert Franklin, Pool. 

 

Shapiro yaptığı açıklamada şablonun: İSTİSMAR-İNKÂR-ÖRTBAS olduğunu 

açıklamış ve bu standart uygulamanın kilise yetkililerini yasal prosedürlerden 

kurtarmaya hizmet ettiğini vurgulamıştır. 
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Raporda, piskoposlar dâhil piskoposluk bölge yetkililerinin genellikle kurbanları cinsel 

istismar ve taciz olaylarını polise rapor etmeme yönünde ikna ettikleri, emniyet 

güçlerine soruşturma açmamaları veya açılan bir soruşturmayı sonlandırmaları 

yönünde baskı yaptıkları veya kendi içlerinde yetersiz ve taraflı incelemeler yaparak, 

çocuklara karşı işlenen suçları otoritelere bildirmedikleri ifade edilmektedir. 

 

 

Papa İstifa Et! Papa Cinsel İstismarı Gizledi. Papa Cinsel İstismarın Gizlenmesinde 

Suç Ortağıdır. Papa Pedofili Papazları Korudu. Papanın Piskoposlara 2001 Tarihli 

Emri: Cinsel İstismar Olaylarını Kapatın. 

Raporda tacizci/istismarcı/tecavüzcü 301 Avcı Papazın ismi bulunmaktadır, fakat 

jürinin eline geçen belgelere göre bu sayı 400’den fazladır. Shapiro, hakkında iddialar 

bulunan papazların hepsini ele geçiremeyeceklerini, bunun nedeninin de kilisenin 

bütün iddiaları kayıt altına almaması olduğunu açıklamıştır. Raporda, düzinelerce 

kilise üst düzey yetkilisi de cinsel taciz ve istismar olaylarının suç ortağı olarak 

nitelendirilmektedir. 

 
ABD Yönetimine Tavsiyeler 
 
En iyi koşullarda dahi Amerika Birleşik Devletleri insan haklarını gerçekleştirme 

konusundaki ideallerinin gerisinde kalmaya mahkûmdur. Washington hem 

düşmanlarına hem de müttefiklerine ne zaman baskı yapacağı ve ne zaman daha 

uzlaşmacı olacağı konusunda sık sık zor kararlar vermek zorundadır. Ancak insan 

hakları ihlallerini görmezden gelme veya göz yumma gibi bir yaklaşım Amerika Birleşik 

Devletlerinin güvenilirliğini zayıflatmakta ve ABD liderliğinin altını oyan ahlaki 

göreceliliğe katkıda bulunmaktadır. 
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Aşağıdaki tavsiyeler Demokrasileri Koruma Vakfı tarafından hazırlanan raporun 

‘‘İNSAN HAKLARI’’ alt başlıklı kısmından alıntıdır. Yazının tamamını Sun Savunma 

Net sitesinde okuyabilirsiniz. 

 

 Amerika’nın insan haklarının koruyucusu lideri olarak rolü 

yeniden canlandırılmalıdır. Washington yönetiminin bu konuda ABD’nin 

güvenilirliğini onarması için bir fırsat bulunmaktadır, çünkü bu güvenilirlik 

Amerikalıların ülke içinde uyguladıkları demokratik ilkelerden 

kaynaklanmaktadır. İnsan haklarını, Amerikan dış politikasına ayrılmaz bir 

unsur olarak dâhil etmek Amerikan ulusal güvenlik hedeflerini zayıflatmaktan 

ziyade tamamlayacaktır. 

 

 İnsan haklarını ABD’nin dış politikasının temeli olarak yücelten 

önemli bir açıklama yapılmalıdır. Başkan Biden, dost ve düşmanlar 

arasında net bir ayırım yaparken insan hakları konusundaki endişelerin 

Amerika’nın ikili ilişkilerini şekillendirmesinde daima önemli bir faktör 

olacağını net bir şekilde belirtmelidir.  

 

 Genel ilişkilere zarar vermeden otoriter müttefikleri insan hakları 

konusunda baskı altına almak maksadıyla bir dizi ara seçenekler 

bulundurulmaya devam edilmelidir. Belirli otoriter devletlerle ortaklık, 

stratejik açıdan bir zorunluluk olabilir, fakat ABD insan hakları ihlallerini ele 

almak için hedefe yönelik yaptırımların yanı sıra özel ve/veya kamusal eleştiri 

seçeneklerini de kullanmaya devam edebilir. 

 

 Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında 

yetkiler kullanılarak dünyanın her yerinde ciddi insan hakları 

ihlalleri ve yolsuzluktan sorumlu kişi ve kurumlara yaptırım 

uygulanmalıdır. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri; Suudi Arabistan, 

Rusya, Venezuela, Myanmar ve Çin’deki insan hakları ihlallerine karşı bu tür 

yaptırımları uygulamıştır. Biden yönetimi koşulların gerektiği şekilde, insan 

hakları ihlallerine karşı Magnitsky yaptırımlarını kullanmaya devam etmelidir. 

 

 Çin’in Müslüman Uygur azınlığa uyguladığı zalim baskılara son 

verilmesine öncelik verilmelidir.  Yaptırımlar ve katı diplomasi yoluyla 

Biden yönetimi, Pekin’in Uygurlara yönelik zulmünü durdurması gerektiğini 

net bir şekilde ortaya koymalıdır. 

 

 Gelecekte İslami Cumhuriyet ile yapılacak müzakerelerde 

Tahran’ın insan hakları ihlalleri ele alınmalıdır. Biden, Tahran’ın 

anlaşma maddelerine uyması durumunda; resmi olarak Müşterek Kapsamlı 

Eylem Planı (JCPOA-Joint Comprehensive Plan of Action)) olarak bilinen 2015 

nükleer anlaşmasına yeniden dâhil olacağını açıklamıştır. Biden ayrıca, yeni 

müzakerelerin bir parçası olarak JCPOA’nın hükümlerini genişletmek ve 
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güçlendirmek istediğini de ifade etmiştir.  Bu bağlamda Washington yönetimi 

Tahran’ın insan hakları ihlallerine son vermesi gerektiğini açıkça ortaya 

koymalıdır. 

 

 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nda Reform 

Yapılmalıdır. Amerika Birleşik Devletlerinin 2018 yılında çekildiği bu küresel 

organizasyonda; içlerinde insan hakları normlarıyla dalga geçen Çin, Küba, 

Gabon, Pakistan, Rusya ve Özbekistan gibi zalim diktatörler bulunmaktadır. Bu 

konsey ayrıca; haydut rejimlerin büyük ihlallerini göz ardı ederek, Yahudi 

devletinin kendini savunma hakkını yanlış olarak insan hakları ihlalleri gibi 

nitelendirerek İsrail’e aşırı odaklanmaktadır. Biden yönetimi Konseye reform 

yapması konusunda baskı yapmalı ve anlamlı gelişmelerin olmaması 

durumunda katılmaktan kaçınmalıdır. 

 

 
 
Biden, başkan yardımcılığı görevi esnasında,  Manhattan kentinde bulunan tarihi 

eşcinsel Stonewall Inn barında kameralara poz verirken görülmektedir. Haziran 

2019. Fotoğraf: Demetrius Freeman/The New York Times. 

 

Rusya Devlet Başkanı Putin’e artık ABD seçimlerine müdahale, siber saldırılar ve kendi 

vatandaşlarını zehirleme döneminin geçmişte kaldığını ve yaptıklarının bedelini 

ödeyeceğini söyleyen, ona katil diyen ve selefinden çok farklı bir şekilde davranacağını 

iddia eden yeni Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden’e tavsiyem ise; bütün dünyadaki 

lezbiyen, eşcinsel, çift cinsiyetli, cinsiyet değiştiren ve cinsiyetleri hakkındaki 

kararsızlar (LGBTQ) hakkında bir başkanlık muhtırası yayınlamadan önce ülkesindeki 

yukarıda ifade edilen problemleri çözmesidir. 

 

 


