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Yasal Uyarı
Bu rapor, EASO COI (Menşe Ülke Bilgisi) Rapor Metodolojisine (2019) göre yazılmıştır.1 Bu rapor özenle 
seçilmiş bilgi kaynaklarına dayanmaktadır. Kullanılan tüm kaynaklara referans verilmiştir.

Bu raporda yer alan bilgiler azami özen gösterilerek araştırılmış, değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Ancak, 
bu belgenin tamamen kapsayıcı olduğu iddia edilmemektedir. Belirli bir olay, kişi veya kuruluşun raporda 
belirtilmemiş olması, olayın gerçekleşmediği veya kişi ya da kuruluşun var olmadığı anlamına gelmez.

Ayrıca bu rapor, uluslararası koruma başvurusunun sonuçlandırılması veya başvurunun haklılığı konusunda 
belirleyici nitelikte değildir. Kullanılan terminoloji, belirli bir hukukî durumun göstergesi olarak kabul 
edilmemelidir.

‘Mülteci’, ‘risk’ ve benzer terimler; AB Sığınma Müktesebatı, 1951 Mülteci Sözleşmesi ve Mültecilerin 
Durumuna İlişkin 1967 Protokolü kapsamındaki gibi hukukî anlamda değil, genel terimler olarak 
kullanılmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin kullanımından EASO ya da EASO adına hareket eden hiçbir şahıs sorumlu 
tutulamaz.

Referans dönem 31 Temmuz 2020’de bitecek şekilde belirlenmiş ve bu raporun taslağı Ekim 2020’de 
tamamlanmıştır. Bu tarihten sonra gerçekleşen hiçbir olaya bu raporda yer verilmemiştir. Bu raporun 
referans dönemi hakkında daha fazla bilgi almak için Giriş kısmındaki metodoloji bölümüne bakabilirsiniz.

Bu raporun İngilizce dilinde yazılan orijinal versiyonu, EASO-GİGM Yol Haritası 2019-2021’de belirtildiği 
üzere Türkçeye çevrilmiştir. Orijinal İngilizce versiyon ile tercüme edilen versiyon arasında herhangi bir 
uyuşmazlık olması halinde orijinal İngilizce versiyon geçerlidir.

1 EASO, EASO Country of Origin Information (COI) Report Methodology, June 2019, url

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
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Sözlük ve kısaltmalar
Asayiş Irak Kürdistanı istihbarat hizmetleri
ISF Irak Güvenlik Güçleri
IŞİD Irak ve Şam İslam Devleti, İslam Devleti (İD)
KRG Kürdistan Bölgesel Hükümeti
KRI Irak Kürdistanı - Dohuk, Erbil ve Süleymaniye vilayetlerini içerir
muhtar Yerel topluluk lideri
peşmerge Irak Kürdistanı Silahlı Kuvvetleri
PMU Halk Seferberlik Güçleri veya Gönüllü Halk Güçleri ya da Haşdi Şabi
tabriya IŞİD ile bağlantılı olmakla suçlanan bir aile ferdi hakkında suç duyurusu
ÜYEK Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişi
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Giriş
Bu raporun amacı, mültecilik statüsü ve ikincil koruma dahil olmak üzere uluslararası koruma statüsünün 
belirlenmesi için ve özellikle, daha önce yayınlanan 2019 Irak Ülke Rehberliği’nin ardından EASO’nun 
güncellenmiş Irak ülke rehberliğinin geliştirilmesinde kullanılmak üzere, Irak’ta IŞİD bağlantısıyla ilgili olarak 
kişilerin gördüğü muameleye ilişkin bilgiler sağlamaktır.

Bu rapor, EASO COI Raporu Metodolojisi (2019)2 ve EASO COI Yazma ve Referans Verme Kılavuzu (2019) 
doğrultusunda hazırlanmıştır3. Bu rapor, 2019 ve 2020’de Irak hakkında yayınlanan diğer EASO COI 
raporlarıyla birlikte okunmalıdır. Söz konusu raporlar, Irak’taki ana silahlı aktörler, hedef gözeten şiddet ve 
silahlı çatışma gelişmeleri gibi konularda bilgi vermektedir.4

Metodoloji

Yetki tanımının belirlenmesi

Bu rapor, 1 Ocak 2019 ile 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında, IŞİD ile bağı olduğu düşünülen Iraklılar ve 
ailelerine yönelik muameleyi kapsamaktadır.

Bu raporun yetki tanımı, EASO tarafından, Irak konusunda EASO COI uzman ağındaki COI uzmanlarıyla ve 
AB+ ülkelerindeki politika uzmanlarıyla yapılan tartışmalara ve onlardan alınan girdilere dayanarak Irak 
konusunda Ülke Rehberliği güncellemesi çerçevesinde belirlenmiştir. Bu COI raporu, IŞİD bağlantısıyla ilişkili 
belirli profillerin bir analizini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Yetki tanımı Ek 2’de mevcuttur.

Bilgi toplama

Toplanan bilgiler, referans dönem doğrultusunda Haziran - 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında halka açık, 
özel basılı ve elektronik kaynaklar kullanılarak yapılan masabaşı araştırma sonucunda elde edilmiştir. Kalite 
kontrol sürecinde alınan geri bildirimlere karşılık bu raporun son haline getirilmesi sürecinde, Ekim 2020’de 
bazı ek bilgiler dahil edilmiştir.

Kalite kontrolü

Bu rapor, kalite incelemesi süreci gerektiren EASO COI Raporu Metodolojisine (2019) göre yazılmıştır. Rapor, 
EASO ve teşekkür bölümünde bahsi geçen departmanların bağımsız incelemesinden geçmiştir.

2 EASO, EASO Country of Origin Information (COI) Report Methodology, June 2019, url

3 EASO, EASO Writing and Referencing Guide, June 2019, url

4 EASO COI reports can be found on the EASO COI Portal: url

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2019_EASO_COI_Report_Methodology.pdf
https://easo.europa.eu/sites/default/files/publications/2019-EASO-COI-Writing-Referencing-Guide.pdf
https://coi.easo.europa.eu/Pages/home.aspx
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Kaynaklar
Bu raporda insan hakları kuruluşları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler gibi 
uluslararası kuruluşlar ve örgütler, medya kaynakları ve düşünce kuruluşları dahil olmak üzere kamuya açık 
şekilde yayınlanan kaynaklar kullanılmıştır.

Raporun yapısı ve kullanımı
Rapor üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm, güvenlik güçleri ve yargı sistemi gibi devlet aktörlerinin, çocuklar 
dahil olmak üzere, Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) ile bağlantılı olduğu düşünülen Iraklılara karşı muamelesine 
odaklanmaktadır. İkinci bölümde, IŞİD üyesi olduğu düşünülen kişilerin ailelerine karşı muamele analiz 
edilmektedir. Son bölüm, IŞİD ile bağları olduğu düşünülen Iraklıların etkili çözüm önlemleri ve devlet 
korumasına erişimini kapsamaktadır.
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Harita

Harita 1: BM, Temmuz 2014, Irak5

5 UN, Map No. 3835 Rev. 6, July 2014, url

https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/iraq.pdf
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1. Devlet aktörlerinin IŞİD ile bağlantılı 
olduğu düşünülen Iraklılara muamelesi
Çok sayıda raporda, 2014-2018 yılları arasında Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele sırasında, 
başta erkekler ya da savaşabilecek yaştaki erkek çocukları olmak üzere IŞİD üyesi olduğu düşünülen ve 
çoğunluğu Sünni olan sivilleri hedef alan savaş suçları, yasa dışı öldürme, kaçırma ve intikam saldırıları 
gibi, silahlı kuvvetler veya ilgili güçler tarafından uygulanan ciddi insan hakları ihlallerinin altı çizilmektedir. 
Aralarında çocukların da yer aldığı, IŞİD savaşçısı olduğu veya IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen binlerce 
kişi tutuklanarak Irak terörle mücadele mahkemelerinde yargılanmış ve yüzlerce kişi idam cezasına 
çarptırılmıştır.6 Raporlarda, işkence ve diğer türde kötü muamelelerle elde edilen cebri itiraflara dayanan 
ve adil olmayan yargılamalar kınanmıştır.7 ‘Genellikle soyadı, aşiret bağları veya menşe bölge nedeniyle’8 
ya da vatandaşlık belgelerinin eksik olmasından dolayı9 IŞİD ile bağı olduğu düşünülen aileler de, devlet 
güçleri, diğer silahlı gruplar ve toplum tarafından toplu cezalandırma ve damgalama tedbirleri yoluyla 
hedef alınmıştır.10

Aralarında çocukların da bulunduğu binlerce insan IŞİD destekçisi olarak tanımlanarak Irak ve KRG güçleri 
tarafından tutuklanmış,11 yargılanmış, gözaltında tutulmuş ve işkence görmüştür.12 İnsan Hakları İzleme 
Örgütü, aşağıdakiler dahil olmak üzere ‘IŞİD şüphelilerine yönelik tarama ve gözaltı uygulaması yapan bir 
dizi aktörü’ listelemiştir:

• Ordu ve askeri istihbarat hizmetleri,

• Terörle Mücadele Servisi,

• Ulusal Güvenlik Hizmeti,

• Acil Müdahale Bölümü,

• Federal Polis,

• İçişleri Bakanlığı istihbarat şubesi,

• Gönüllü Halk Güçleri,

• Asayiş (KRG güvenlik güçleri) ve Peşmerge (KRG askeri güçleri).13

6 EASO, Iraq: Targeting of Individuals, March 2019, url, see sections: 1.2 Sunni perceived to be ISIL collaborators or sympathisers 
(1.2.1 Prosecution of ISIL suspects; 1.2.2 Retaliatory violence; 1.2.3 Targeting by KRG Forces); 1.5 Members of tribes with 
(perceived) affiliation with ISIL

7 EASO, Iraq: Targeting of Individuals, March 2019, url, see sections: 1.2.1 Prosecution of ISIL suspects; HRW, World Report 
for 2019 : Iraq , 14 January 2020, url

8 HRW, World Report for 2019 : Iraq , 14 January 2020, url

9 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 14

10 EASO, Iraq: Targeting of Individuals, March 2019, url, sections: 1.4 family members of actual or perceived ISIL members;1.5 
Members of tribes with (perceived) affiliation with ISIL; 3.5.6 Sexual violence

11 AP, Iraq holding more than 19,000 because of IS, militant ties, 22 March 2018, url

12 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, pp. 4, 14

13 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 13, fn 24

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_targeting_of_individuals.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_targeting_of_individuals.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/iraq
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/iraq
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/paperless-people-of-post-conflict-iraq/paperless_people_medium_single_pages.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_targeting_of_individuals.pdf
https://apnews.com/aeece6571de54f5dba3543d91deed381
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq0319_web_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq0319_web_0.pdf
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Irak ve KRG güçleri, IŞİD’in kontrolündeki bölgelerden kaçan binlerce insanı, erkek ve savaşabilecek yaştaki 
erkek çocuk olup olmamaları14, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen kişilerle aile bağları15 ve ‘aranan listelerinde’ 
IŞİD şüphelisi olduğu iddia edilen bir kişiyle isim benzerliği gibi çok çeşitli kriterler temelinde incelemeden 
geçirmiştir.16 Diğer faktörler arasında IŞİD’e destek sağladığı düşünülen bir aşiretle bağlantılı olma iddiası17 ve 
kişinin daha önceden IŞİD kontrolü altında olan bir bölgede yaşayıp yaşamadığı ve/veya böyle bir bölgeden 
kaçıp kaçmadığı yer almaktadır.18 ‘IŞİD yönetiminden sağ çıkan aşiretler veya toplulukların tamamına 
karşı yaygın bir damgalama uygulandığına’ dair raporlar mevcuttur.19 Benzer şekilde, Birleşmiş Milletler 
Üniversitesi ve Institute for Integrated Transitions tarafından 2018 yılında yürütülen, IŞİD yönetimi altındaki 
Iraklıların deneyimlerini konu alan ve yine 2018 yılında yayınlanan bir çalışmada, Irak hükümetinin IŞİD ile 
bağlantılı olduğu düşünülen kişilere karşı yaklaşımının ‘Sünniler arasında yaygın şekilde, Sünni sivillerin daha 
önceden IŞİD topraklarında yaşamaları nedeniyle toplu cezalandırılması olarak görüldüğü’ belirtilmiştir.20

Bu bölümde, güvenlik ve yargı kurumları gibi devlet aktörlerinin IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen Iraklılara 
muamelesi incelenmektedir.

2014 – 2018 dönemini kapsayan bu konularla ilgili kapsamlı bir analiz için EASO’nun Mart 2019’da yayınlanan, 
Irak: Kişileri Hedef Alma isimli COI raporuna bakın.21

1.1 Tutuklama, zorla kaybettirilme, yargılama ve gözaltında 
muamele

1.1.1 Tutuklama ve zorla kaybettirilme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2019 yılı Irak raporunda, Iraklı güçlerin IŞİD şüphelilerini ‘herhangi bir mahkeme 
kararı veya tutuklama emri olmaksızın ve genellikle herhangi bir tutuklama nedeni sunmadan birçoğunu 
aylar boyunca’ ‘keyfî şekilde’ ve ‘düzenli olarak’ gözaltında tutmaya devam ettiğinin rapor edildiğini 
belirtmiştir.22 Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü; IŞİD şüphelisi olan yetişkin ve çocukların23 24 saat içinde 
hâkimle görüşme, sorgulamalar sırasında avukata erişim24, ailelerin bilgilendirilmesi25 ve ailelerle iletişim 

14 AI, IRAQ: THE ROAD TO JUSTICE – A LONG WAY TO GO, November 2019 url, p.7

15 HRW, Iraq: Military Enter Camp, Occupy School for ‘Screening’, July 18, 2019, url 

16 AI, IRAQ: THE ROAD TO JUSTICE – A LONG WAY TO GO, , November 2019 url, p. 7

17 Oxfam, Protection Landscape in Diyala and Kirkuk Iraq, 5 March 2020, url, p. 17; IOM, WEST MOSUL PERCEPTIONS ON 
RETURN AND REINTEGRATION AMONG STAYEES, IDPS AND RETURNEES, June 2019, url, p. 34

18 AI, IRAQ: THE ROAD TO JUSTICE –A LONG WAY TO GO, November 2019, url, p. 8

19 InterAction, Moving Forward Together, Leaving No One Behind: From Stigmatization to Social Cohesion in Post-Conflict Iraq, 
October 2018, url, p. 3

20 Revkin, M. R., The Limits of Punishment: Transitional Justice and Violent Extremism – Iraq Case Study, May 2018, url, p. 27

21 EASO, Iraq: Targeting of Individuals, March 2019, url, sections: 1.2 Sunni perceived to be ISIL collaborators or sympathisers 
(1.2.1 Prosecution of ISIL suspects; 1.2.2 Retaliatory violence; 1.2.3 Targeting by KRG Forces) 1.4 family members of actual 
or perceived ISIL members; 1.5 Members of tribes with (perceived) affiliation with ISIL; 3.5.6 Sexual violence

22 HRW, World Report for 2019 : Iraq , 14 January 2020, url

23 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 17

24 UN OHCHR, Iraq: UN expert says prosecution of ISIL leadership must be fair and thorough, 4 April 2019, url

25 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 33

https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_targeting_of_individuals.pdf
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_targeting_of_individuals.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1403162019ENGLISH.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/07/18/iraq-military-enter-camp-occupy-school-screening
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1403162019ENGLISH.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr-protection-landscapes-diyala-kirkuk-iraq-050320-en.pdf
https://iraq.iom.int/file/27802/download?token=rVraRvfI
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1403162019ENGLISH.pdf
https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2018/10/interaction_moving_forward_together_leaving_no_one_behind_iraq_mission_report.pdf
https://i.unu.edu/media/cpr.unu.edu/attachment/3127/2-LoP-Iraq-final.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-COI-Report-Iraq-Targeting-Individuals.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/iraq
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq0319_web_0.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2006868.html
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kurma gibi yargı süreci haklarının sistematik olarak ihlal edildiğini gözlemlemiştir.26 İnsan Hakları İzleme 
Örgütü, ‘2016 yılından bu yana, KRG yetkililerinin bir IŞİD şüphelisinin bir aile ferdini şüphelinin gözaltında 
olduğu hakkında doğrudan bilgilendirdiği tek bir örnekle karşılaşmadıklarını’ bildirmiştir.27 USDOS 2019 İnsan 
Ticareti Raporunda, hem Irak hem KRI’deki yetkililerin ‘IŞİD ile bağlantısı olduğu düşünülen, aralarından 
bazıları zorla örgüte alma ve faydalanma mağduru olan çocukları yasal temsil olmadan uygunsuz şekilde 
gözaltında tutmaya ve yargılamaya devam ettikleri ve çocukların itirafta bulunmaları için suistimal içeren 
sorgulama teknikleri ve işkence kullandıkları’ belirtilmiştir.28

The New Yorker’da yayınlanan bir makaleye atıfta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü, IŞİD şüphelileriyle 
ilgili olarak, ‘üst düzey Irak istihbarat yetkililerine göre, şüpheli listelerinin genişleyerek yaklaşık 100.000 
ismi içerdiğini’ belirtmiştir.29 Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu sayının şoförler ya da aşçılar gibi destek 
hizmetleri dahil olmak üzere herhangi bir sıfatla IŞİD’le bağlantı içinde olduğundan şüphelenilen kişileri30, 
aile fertlerinin örgütle bağlantısı olması dışında IŞİD ile doğrudan herhangi bir bağı olmayan kişileri ya da 
genellikle sadece ‘kişisel veya yerel şikayetler’ temelinde ya da ‘işkence uygulanarak zorla itiraf ettirme’ 
yoluyla topluluk üyeleri tarafından ihbar edilen kişileri içerdiğini belirtmiştir.31 Üst düzey bir Irak istihbarat 
yetkilisi İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne, ‘gözaltındaki binlerce IŞİD şüphelisinin yanlış bilgilere dayanılarak 
veya haksız yere ihbar edilerek tutuklandıklarını’ söylemiştir.32 Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü, insanların 
IŞİD şüphelileriyle benzerliklere sahip olmaları veya isimlerinin aynı olması nedeniyle tutuklandığı vakalar 
olduğunu belirtmiştir.33 Aynı kaynakta, ‘yetkililerin […] IŞİD ile sadece asgari düzeyde bağlantısı olan veya 
hiç bağlantısı olmayan yetişkinleri ve çocukları gözaltına aldığı’ bilgisine yer verilmiştir.34 5 Mart 2020’de 
yayınlanan bir rapora göre, OXFAM, Diyala ilinde araştırma yapılan 10 lokasyondan 5’inde35 ‘kamp içinde 
ve kamp dışında bulunan ÜYEK statüsündeki katılımcıların; devlete ait silahlı grupların ellerindeki arananlar 
listelerine göre tutuklamalar gerçekleştirdiklerini ve bu durumun IŞİD ile bağlantısı bulunmayan erkek 
çocukların ve erkeklerin hukuka aykırı şekilde tespit edilerek gözaltına alınmalarıyla sonuçlandığını 
belirttiğini’ tespit etmiştir. Ayrıca, silahlı grupların tutukluların ailelerinden fidye istediklerine dair raporlar 
mevcuttur.36

26 HRW, World Report for 2019 : Iraq, 14 January 2020, url

27 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 33

28 USDOS, 2019 Trafficking in Persons Report - Iraq, June 2019, url

29 HRW quoted as a reference an article from the New Yorker, however, the exact source of the figure 100 000 within the 
article is not clear. HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, 
p. 13; see also: New Yorker (The), Iraq’s Post-ISIS Campaign of Revenge, 23 December 2018, url

30 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 3

31 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, pp. 3, 14.

32 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 14; see also Al 
Jazeera, Iraq government employees face prosecution for working under ISIL, 9 July 2019, url

33 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 14

34 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 14

35 OXFAM’s study was conducted in 23 locations in Diyala and Kirkuk, targeting IDPs/returnees/host communities to understand 
‘protection threats’ in these areas. OXFAM, Protection Landscapes in Diyala and Kirkuk, Iraq, 5 March 2020, url, p. 11

36 OXFAM, Protection Landscapes in Diyala and Kirkuk, Iraq, 5 March 2020, url, pp. 11, 17

https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/iraq
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https://www.newyorker.com/magazine/2018/12/24/iraqs-post-isis-campaign-of-revenge
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq0319_web_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq0319_web_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq0319_web_0.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2019/07/iraq-government-employees-face-prosecution-working-isil-190708105114170.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq0319_web_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq0319_web_0.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620965/rr-protection-landscapes-diyala-kirkuk-iraq-050320-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Bunlara ek olarak Uluslararası Af Örgütü; 2014 - 2018 yılları arasında ISF tarafından Halk Seferberlik 
Güçleri’nin (PMU) desteğiyle veya KRG güçleri37 tarafından IŞİD kontrolündeki bölgelerden kaçarken 
zorla kaybettirildiği bildirilen binlerce erkeğin ve erkek çocuğun nerede olduklarının Şubat 2020 itibarıyla 
halen bilinmediğini belirtmiştir.38 Diğer kişiler ‘yargısız infaz edilmiş [veya] geniş bir ağ oluşturan resmî ve 
gayriresmî gözaltı merkezlerine alınmış ve burada rutin işkencelere ve başka türlü kötü muameleye maruz 
bırakılarak’39 IŞİD’le bağlantılarını itiraf etmeye zorlanmış olabilir.40

Uluslararası Af Örgütü’nün Irak ile ilgili 2019 yılı raporunda, IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen ve 
yerinden edilen Iraklıların kontrol noktalarında, kamplarda ve birçoğu önceden IŞİD’in kaleleri olan geri 
döndükleri menşe bölgelerde Iraklı yetkililer tarafından ‘tutuklamanın ardından zorla kaybettirilmeye 
maruz bırakıldıkları’ belirtilmiştir.41 Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü 2019 Irak Dünya Raporunda, IŞİD 
şüphelilerine keyfî gözaltı ve kovuşturma uygulandığına yer verilmiştir.42

1.1.2 Kovuşturma ve adil yargılama

Birleşmiş Milletler Irak’a Yardım Misyonu (UNAMI) tarafından yürütülen bir analize göre, Irak yargı 
sistemi Ocak 2018 ve Ekim 2019 tarihleri arasında terörle ilişkili 200.000’i aşkın davayı işleme almıştır 
ve Ocak 2020 itibarıyla beklemede halen binlerce dava bulunmaktadır. UNAMI’nin raporunda, ‘IŞİD ile 
ilgili kovuşturmaların dosya yükünün fazla olması göz önünde bulundurulduğunda, iyi organize edilmiş 
yargılama işlemlerine dair tutarlı bir düzen dikkat çekmektedir’ ifadesine yer verilmiştir.43 Ancak aynı 
zamanda gözlemciler, Irak’ta çocuklar44 dahil olmak üzere IŞİD şüphelilerinin yasal işlemlerinin adil yargılama 
standartlarının gerisinde kaldığını ifade etmektedir.45 İnsan Hakları İzleme Örgütü, Iraklı IŞİD şüphelilerinin 
işlemlerini, ‘yapısı itibarıyla adaletsiz ve yargı süreci ihlalleri ile dolu’, ‘haksız’ ve ‘yargı sürecinin en temel 
göstergelerini bile’ karşılamaktan uzak ifadeleriyle tanımlamıştır.46 Benzer şekilde sivil toplum örgütü PAX, 
IŞİD davalarına ilişkin Ekim 2019 tarihli politika özetinde, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen binlerce insanın 
terörle mücadele mevzuatı kapsamında ya infaz cezasına ya da uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldıklarını 
belirterek bu davaların ‘genellikle temel adil yargılama standartlarını karşılamadıklarının’ altını çizmiştir.47

37 HRW, Kurdistan Region of Iraq: 350 Prisoners ‘Disappeared’, 21 December 2017, url; UN Human Rights Council, Report of 
the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on her mission to Iraq [A/HRC/38/44/Add.1], 20 
June 2018, url, p. 9

38 AI, Iraq 2019, 18 February 2020, url 

39 AI, IRAQ: THE ROAD TO JUSTICE – A LONG WAY TO GO, November 2019, url, p. 7

40 AI, IRAQ: THE ROAD TO JUSTICE – A LONG WAY TO GO, November 2019, url, p. 7

41 AI, Iraq 2019, 18 February 2020, url

42 HRW, World Report for 2019 : Iraq , 14 January 2020, url

43 UNAMI’s findings are based on the monitoring of 794 criminal court hearings in Anbar, Baghdad, Basra, Dhi Qar, Dohuk, Erbil, 
Kirkuk, Ninewa and Wassit governorates, involving men, women and children facing charges under Iraq’s anti-terrorism laws; 
UNAMI/OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, p. iv

44 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 4

45 UNAMI/OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, p. 13; AI, Iraq 2019, 18 February 
2020, url; HRW, ISIS Suspect Transfers to Iraq Replete with Risks, 1 November 2019, url

46 HRW, ISIS Suspect Transfers to Iraq Replete with Risks, 1 November 2019, url

47 PAX, ISIS-only tribunal: selective, politicised justice will do more harm than good, 31 October 2019, url, p. 2
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İnsan Hakları İzleme Örgütü, IŞİD şüphelilerinin duruşmasız yargılamalarının beş dakika kadar kısa sürede 
yapıldığını bildirmiştir.48 UNAMI, ‘terörle ilgili davalarda temel adil yargılama standartlarına uyulmadığına 
dair ciddi endişeleri’ olduğunu ifade etmiştir.49 İnsan hakları gözlemcilerinin Irak’ta IŞİD şüphelilerinin 
yargılanmasıyla ilgili olarak bildirdikleri ana endişelerden bazıları, isimsiz muhbirlere ve istihbarat ya da 
güvenlik raporlarına çok fazla güvenilmesiyle ilgilidir.50 Ayrıca, sık sık mahkemelerde yeterli düzeyde ele 
alınmayan işkence veya kötü muamele yoluyla elde edildiği iddia edilen itiraflara aşırı güven duyulduğu da 
ifade edilmiştir.51 Bunlara ek olarak, IŞİD şüphelilerinin Federal Terörle Mücadele Yasası52 uyarınca fazla açık 
kapsamlı bir şekilde bir terör örgütüyle53 bağlantılı olmak ya da terör örgütü üyesi olmaktan yargılanmasına 
ilişkin endişeler bildirilmiştir.54 Örneğin, ‘Ocak ayının başlarında Ninova terörle mücadele mahkemesinde 
görülen bir davada, erkek bir hemşire, IŞİD’in bölgeyi ele geçirmesinin ardından IŞİD üyelerine tıbbi bakım 
hizmeti sağlamaktan dolayı ilgili yasa uyarınca yargılanmıştır.’55 UNAMI, ‘bir sanığın Erbil’deki yaralı IŞİD 
üyelerine fizyoterapi hizmeti vermekten sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve Musul’daki başka bir 
sanığın, yaralı IŞİD üyelerine eczacı olarak tıbbi hizmet sağlamaktan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı’ 
iki duruşmadan bahsetmiştir.56 UNAMI/OHCHR tarafından vurgulanan bir diğer konu da, mahkemece atanan 
avukatların savunmalarını hazırlayabilmeleri için zamanın ve olanakların yetersiz olması dahil olmak üzere 
yasal temsilin yetersizliğidir.57 KRG’de ise HRW’nin görüştüğü, IŞİD ile bağı olduğundan şüphelenilen çocuklar 
da duruşmalarının Kürtçe bilmedikleri halde Kürtçe dilinde yürütüldüğünü belirtmiştir.58 Bununla birlikte, 
13 Mart 2019’da yayınlanan bir İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda, Ninova ilindeki Tal Key terörle 
mücadele mahkemesindeki yargılamaların işleyişinde iyileşme kaydedildiği belirtilmiş ve ‘yargılamaların 
ilerleme şeklinde önemli bir değişiklik’ olduğunun altı çizilmiştir. Bu değişiklik, ‘şüphelileri gözaltına almak ve 
yargılamak için daha yüksek bir delil standardının şart koşulmasını ve mahkemenin sadece itiraflara, hatalı 
aranan listelerine ve asılsız iddialara dayalı karar vermesinin asgari düzeye indirilmesini’ içermektedir. Raporda 

48 HRW, Transfer of ISIS Suspects, Including Foreigners, to Iraq Raises Torture Concerns, 4 March 2019, url

49 UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, p. 13

50 UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, pp. 6-8. See also, AI, Iraq 2019, 18 
February 2020, url; HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, 
pp. 19, 27

51 UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, pp. 8-9. See also, AI, Iraq 2019, 18 
February 2020, url; HRW, World Report for 2019: Iraq , 14 January 2020, url

52 Iraqi Parliament, Iraq Anti-Terrorism Law (Law No. 13 of 2005), 7 November 2005, url; On KRG’s legislation, see Kurdistan 
Parliament, Law No. 3 (2006) An act for anti-terrorism in the Kurdistan Region – Iraq, url

53 UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, p. 11

54 HRW, World Report for 2019: Iraq, 14 January 2020, url; UNAMI/OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in 
Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications for justice, accountability and social cohesion in the aftermath 
of ISIL, January 2020, url, pp. 9-11; HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 
March 2019, url, pp. 46, 47.

55 HRW, Iraq: Key Courts Improve ISIS Trial Procedures, But Changes Needed in Laws, Response to Torture, Other Courts, 13 
March 2019, url

56 UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, p. 11

57 UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, pp. iv, 6-7

58 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 5
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belirtildiği üzere soruşturma mahkemesi başkanına göre, 2018’de mahkemede 9000 dava görülmüştür; 
‘bu davaların 2036’sı düşmüştür, 3162’sinin soruşturma süreci devam etmektedir, 2827’si mahkemeye sevk 
edilmiştir (bunların 561’ine çocuklar dahildir) ve 975’i de davaların terör suçlarıyla bağlantılı olmamasından 
dolayı başka mahkemelere sevk edilmiştir’. Ayrıca raporda, 4 Şubat 2019’da İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 
mahkemede görülen bir davaya katıldığı ve ‘yargıçların yeni kuralları uyguladıklarını gözlemlediği’ belirtilmiş 
ve ‘bu yüksek kanıt standartlarının başka yerlerde uygulandığına dair bazı göstergeler olduğu’ ifadesine 
yer verilmiştir.59 Örneğin Shafaq News 31 Mart 2020’de, Ninova terörle mücadele mahkemesinin yetersiz 
delil nedeniyle 50 tutukluyu serbest bıraktığını bildirmiştir.60

UNAMI/OHCHR’ye göre, ‘KRI Terörle Mücadele Yasası, farklı terör eylemleri için idam cezasından ömür boyu 
hapis cezasına ve 15 yıldan az hapis cezasına kadar değişen ardışık cezalar vermektedir. Buna karşılık, Federal 
Terörle Mücadele Yasası yasada belirtilen herhangi bir terör eylemini gerçekleştiren her kişiye idam cezasının 
uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Teröristleri kışkırtan, finanse eden, teröristler için planlama veya yardım 
sağlayan kişiler, yasada belirtilen terör eylemlerinin asıl failiyle aynı cezaya çarptırılmaktadır.’61 Raporlara 
göre, federal mahkemelerde görülen terörle ilişkili duruşmalarda haksız yargılamaların ardından idam 
cezası62 verilmiştir.63 UNAMI’ye göre, Kürdistan’daki mahkemeler Irak’ın merkezindeki federal mahkemelere 
kıyasla IŞİD sanıklarına daha az sıklıkta idam cezası vermiştir. UNAMI tarafından KRI’de izlenen 186 dava 
duruşmasından sadece birinde idam cezası verilmiştir. Federal mahkemelerde terörizmle ilgili olarak görülen 
ve UNAMI tarafından izlenen 317 duruşmadan 100’ünde yargıçlar 105 sanık için idam cezası kararı vermiştir 
ve bu söz konusu duruşmaların %31,5’ini oluşturmaktadır.64 RT Arabic’in aktardığına göre, Irak güvenlik 
güçlerinden adı açıklanmayan bir kaynak, Haziran 2020’de, IŞİD üyesi oldukları iddia edilen ve aylar önce idam 
cezasına çarptırılan 3.000’den fazla kişinin, cezanın infazı gerçekleşmediği için halen cezaevinde olduğunu 
belirtmiştir. Kaynak ayrıca söz konusu 3000 IŞİD üyesinden bazılarının Suriye’deki Suriye Demokratik Güçleri 
tarafından Iraklı yetkililere teslim edilmiş olduğunu da ifade etmiştir.65 Buna ek olarak, Irak mahkemeleri 
IŞİD ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen çocukları KRG mahkemelerine kıyasla daha uzun süreli cezalara 
(tahminen 5 ila 15 yıl) mahkum etmiştir.66 İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün görüştüğü, KRI tesislerinde 
mahkum olan çocuklar altı ila dokuz ay hapis cezasına çarptırılmıştır.67 Aynı kaynağa göre KRG, cezaların 

59 HRW, Iraq: Key Courts Improve ISIS Trial Procedures, 13 March 2019, url

60 Shafaq News, ـ«عدم كفاية االدلة  Iraq Releases 50 Persons Detained on the] ”العراق يخلي سبيل 50 موقوفا وفق المادة م1/4 ارهاب ل
Basis of Art. 1/4 Terrorism “for Insufficient Evidence”], 31 March 2020, url

61 UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, pp. v, 4, 10.; Iraqi Parliament, Iraq 
Anti-Terrorism Law (Law No. 13 of 2005), 7 November 2005, url

62 UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, pp. v, 4, 10.; Iraqi Parliament, Iraq 
Anti-Terrorism Law (Law No. 13 of 2005), 7 November 2005, url

63 AI, Iraq 2019, 18 February 2020, url; UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under 
the anti-terrorism laws and implications for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, 
url, p. 12; HRW, World Report for 2019: Iraq, 14 January 2020, url

64 UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, p. 12

65 RT, ـ  Iraqi Source to RT: More than 3 000] أكثر من 3 آالف عنصر من »داعش« حكموا باإلعدام ولم تنفذ بهم العقوبة :RTمصدر عراقي ل
‘Da’esh’ Members Were Sentenced to Death but the Sentence Was not Carried out], 1 June 2020, url

66 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 19

67 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 29
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bir ay ile beş yıl arasında değiştiğini belirtmektedir.68 Ayrıca UNAMI, mahkumiyet kararlarının hangi temele 
dayandığı konusunda tutarlılık ve netliğin çok az olduğunu bildirmiştir; duruşmalar sırasında benzer delillerin 
sunulduğu davalarda, idam cezası ve müebbet hapis cezasından daha kısa süreli hapis cezalarına kadar 
değişen farklı mahkumiyet kararları ve bazı durumlarda beraat kararı dahi alınmıştır.69

Ninova’daki soruşturma mahkemesi başkanı Raed al-Maslah, valiliğin terörle mücadele mahkemesindeki 
adil yargılama standartlarında iyileştirmeler yapıldığını, ayrıca şüphelilerin tutukluluk ve yargılama 
süreçlerinde delil standartlarının yükseltildiğine dair işaretler olduğunu belirtmiştir. Bir başka kaynak, Bağdat 
ve Diyala’daki Karkh mahkemesi dahil olmak üzere Irak’ın diğer kesimlerinde de ilerleme kaydedildiğine 
ilişkin emarelerin olduğu görüşünü ifade etmiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü şu ifadelere yer vermiştir: 
‘Yeni prosedürler uyarınca, tutuklanan herkes genellikle 48 saat içinde soruşturma hâkiminin karşısına 
çıkar. Suçlamaları reddetmesi halinde, istihbarat yetkilileri iddiaların güvenilirliğini değerlendirmek için 
sanığın yerel topluluk liderine ve iki komşusuna danışır. Sanık, tanık ifadesi de dahil olmak üzere herhangi 
bir gerekçeyle suçsuz bulunursa mahkeme, sanığın adının ülke çapında arananlar listesinden çıkarılması 
için bir bildiri düzenleyerek yeniden tutuklama olasılığını azaltır.’ Ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu 
uygulamaların Irak genelindeki dava süreçlerinde tutarlı olarak hayata geçirilmediğini, işkence, zorla itiraf 
ve gözaltında ölüm raporlarının gelmeye devam ettiğini bildirmiştir.70

1.1.3 Gözaltında muamele

İnsan hakları gözlemcileri 2019 yılı boyunca, Irak ve KRG yetkililerinin başta IŞİD ile bağlantılı oldukları 
şüphesiyle tutuklananlar olmak üzere tutuklulara işkence ve kötü muamele uyguladığına ilişkin raporlar 
vermeye devam etmiştir.71 İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, çocuklar dahil olmak 
üzere IŞİD şüphelilerine karşı işkence kullanımının 2019 yılı boyunca Irak genelinde ‘yaygın’ olduğunu 
bildirmiştir.72 Birleşmiş Milletler’e göre, IŞİD ile bağı olduğundan şüphelenilen çocukların gözaltında 
‘cinsel şiddet, istismar, sömürü ve ihmal de dahil daha yüksek şiddet riskine maruz kaldığı’ bildirilmiştir.73 
Örneğin, Irak Kürdistanı’ndaki Erbil şehrinde bulunan Kadın ve Çocuk Islahevinde tutukluluk koşullarının 
diğer cezaevlerine kıyasla daha iyi olduğu bildirilmiş olsa da, İnsan Hakları İzleme Örgütü, özellikle bazı 
gardiyanların tutuklu çocuklara uyguladığı ‘dayak/sözlü taciz’ ve ‘ölüm tehditleri’ nedeniyle ‘ciddi endişeleri’ 
olduğunu ifade etmiştir.74 Kaynaklar arasında işkence raporları 2020’de de devam etmiştir: Arapça yayın 
yapan haber kuruluşu Elaph, Irak Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi partisinin, hükümeti, Dikar vilayetine 
bağlı Nasiriye kentinde bulunan Al-Hout hapishanesinde IŞİD üyeleri dahil olmak üzere yaklaşık 15.000 
tutukluya işkence uygulamakla suçladığını ve 2020 yılının başından itibaren onlarca kişinin öldüğünü iddia 

68 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 29

69 UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, pp. 10-11

70 HRW, Iraq: Key Courts Improve ISIS Trial Procedures, But Changes Needed in Laws, Response to Torture, Other Courts, 13 
March 2019, url 

71 UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, pp. 8-9; HRW, World Report for 
2019: Iraq, 14 January 2020, url; AI, Iraq 2019, 18 February 2020, url

72 HRW, World Report for 2019: Iraq, 14 January 2020, url; AI, Iraq 2019, 18 February 2020, url

73 UN Security Council, Children and armed conflict in Iraq, 23 December 2019, url, para. 42

74 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, pp. 5,29
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ederek hükümeti insan hakları ihlallerini soruşturmaya çağırdığını bildirmiştir.75 Cezaevi koşulları hakkında 
farkındalık yaratan Prison Insider örgütüyle 2020’de yapılan bir röportajda, Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, 
Yargısız veya Keyfî İnfazlar Özel Raportörü Agnès Callamard, tutukluluk sırasında itirafta bulunmaları için 
‘tutukluların neredeyse hepsine yetkililerce işkence ve kötü muamele uygulandığını’ belirtmiştir.76

2018’in sonunda, en az 150’sinin yabancı olduğu düşünülen yaklaşık 1500 çocuk, Irak ve KRG güçleri 
tarafından IŞİD ile bağa sahip oldukları iddiasıyla gözaltına alınmıştır.77 BM Genel Sekreterine göre, Haziran 
2019 itibarıyla, ‘çoğunluğu 15 ila 18 yaşlarında olan ancak bazıları 10 yaşında dahi olan en az 778 çocuk 
(743 erkek ve 35 kız), ulusal güvenlikle ilgili suçlamalar nedeniyle duruşma öncesi veya duruşma sonrasında 
gözaltında tutulmuştur.’78

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Ninova ilinde, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu tutukluların 
‘son derece’ kalabalık cezaevlerinde ‘kötü muamele teşkil edebilecek kadar kötü koşullar altında uzun 
süre tutulduklarını’ belirtmiştir.79 2019’da İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Belkis Wille; Tal Kayf, Faisaliya 
ve Tasfirat duruşma öncesi tutukevleri dahil olmak üzere Ninova ilinde IŞİD şüphelilerinin tutulduğu 
‘cezaevlerinin korkunç koşullarda’ olduğunu aktarmıştır.80 4500 tutukludan 1300’ü yargılanmış ancak 
cezaevine gönderilmemiştir, insanların ‘hüküm giydikten sonra altı aya kadar kalabalık tesiste’ kaldığı 
vakalar bulunmaktadır. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün aktardığına göre parlamento üyeleri ve Musul 
vali yardımcısı, Musul yakınlarındaki cezaevlerini ‘insani felaket’ olarak nitelendirmektedir.81 Ayrıca İnsan 
Hakları İzleme Örgütü, Irak federal hükümeti yönetiminde, IŞİD ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 
çocukların bazen yetişkinlerle birlikte tutulduğunu, eğitime erişimin yetersiz olduğunu ve çocukların 
aileleriyle iletişimlerinin engellendiğini bildirmiştir.82 Eğitime erişimle ilgili daha fazla bilgiye Bölüm 2.3’ten 
ulaşabilirsiniz.

1.1.4 Gözaltı sonrası

UNOCHA, ÜYEK statüsündeki çok sayıda kişinin, yaşam alanlarının yıkılması, temel hizmetlerdeki yetersizlikler, 
güvenlik sorunu ve yeniden tutuklanma korkusu gibi çok çeşitli nedenlerle menşe bölgelerine geri dönme 
niyetinde olmadığını belirtmiştir ve özellikle IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilerin güvenlik izni alma 
konusunda engellerle karşılaştığı görülmüştür.83 İnsan Hakları İzleme Örgütü, KRI’de hapis yatan çocukların, 
yargı sistemleri arasındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle, Bağdat kontrolündeki bölgelere geri dönmeleri 
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halinde yeniden tutuklanmaktan korktuklarını bildirmiştir.84 İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün görüştüğü 
çocuklar, özellikle yeniden tutuklanma, uzun süre damgalanma ve misilleme saldırıları korkusu nedeniyle, 
‘serbest kaldıktan sonraki tek seçeneklerinin bir kampta yaşamak ya da Irak’ı terk etmek olduğunu’ ifade 
etmiştir.85 Aynı kaynakta, Irak ve KRG’nin IŞİD ile bağlantılı tutuklama ve yargılama politikalarının çocuklar 
üzerinde ‘aileden ayrılma, yer değiştirme ve topluma yeniden entegrasyon konusunda neredeyse aşılamaz 
zorluklar yaşama’ gibi ‘önemli olumsuz sonuçlar’ doğurduğu belirtilmiştir.86 IŞİD ile bağı olduğu düşünülen 
ailelerle ilgili daha fazla bilgiye Bölüm 2’den ulaşabilirsiniz.

84 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, pp. 2, 38

85 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 40

86 HRW, Everyone Must Confess - Abuses against Children Suspected of ISIL Affiliation, 6 March 2019, url, p. 38
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2. IŞİD üyesi olduğu veya IŞİD ile bağlantılı 
olduğu düşünülen kişilerin aile fertlerine 
yönelik muamele
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yer değiştirme izleme matrisine göre Haziran 2020 itibarıyla, tahminen 
1.381.332 kişi Irak içinde yer değiştirmiş haldedir, 4,7 milyonu aşkın Iraklı ise menşe bölgelerine geri 
dönmüştür.87 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne (OHCHR) göre, yer değiştirmiş halde 
olan kişilerin %70’i 3 yılı aşkın süredir menşe bölgelerinden uzaktadır.88 İnsan Hakları İzleme Örgütü, ÜYEK 
statüsündeki ailelerin, güvenli olmayan geri dönüş koşulları, kara mayınları veya intikam saldırıları nedeniyle 
‘istismara karşı son derece savunmasız’ olduğunu belirtmiştir.89 Özellikle, ‘aşırılık yanlısı gruplarla bağlantılı 
olduğu düşünülen’ ve ‘en savunmasızlar arasında’ yer alan kişiler, ‘damgalama ve ayrımcılığa uğramakta 
ve önemli korunma önlemlerine ihtiyaç duymaktadır’90, ayrıca bu kişilerin ‘temel haklarından mahrum 
bırakılma riskleri daha yüksektir’.91 IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen ailelerin yağma, mülke zarar verme 
ve yerinden edilme dahil olmak üzere ‘toplu ceza biçimlerine maruz bırakılması’, STK’lar ve UNAMI arasında, 
başta aile reisinin kadın olduğu, çok az destek kaynağına sahip olan ve ‘savunmasız oldukları düşünüldüğü’ 
için güvenlik personeli tarafından taciz edildiği yaygın olarak bildirilen ailelerle ilgili olarak ‘marjinalleştirme 
ve cezalandırma’ konusundaki endişeleri artırmıştır.92

IŞİD ile bağı olduğundan şüphelenilen ÜYEK statüsündekiler ve geri dönenler de, ‘IŞİD üyelerinin akrabalarının 
kişisel olarak işlemedikleri suçlardan dolaylı olarak sorumlu tutulmasına izin veren kavim hukuku ilkelerini’ 
izleyen aşiretlerin misilleme eylemleri ve haksız suçlamalara maruz kalma riski altındadır.93 USDOS ayrıca 
‘aşiret paktlarıyla IŞİD bağlantısına yönelik haksız suçlamaların cezalandırılması için çağrıda bulunulduğunu’ 
bildirmiştir.94 Irak analisti Haley Bobseine 2019’da Aşiret Adaleti üzerine yazdığı bir makalede, aşiretlerin 
IŞİD sonrası ortamla ilgili rolünü tanımlarken aşiretlerin IŞİD sonrası anlaşmazlıkların çözümünde aktif bir 
rol aldığını belirtmiş ve ‘aşiretlerin, genellikle devletin çözmek için yetersiz kaldığı ya da çözmek istemediği 
konuları çözerek İslam Devleti aile üyeleri ve destekçileri için aşiret adaletinin uygulanmasında önemli 
bir rol üstlendiklerinin’ altını çizmiştir. Gayriresmî aşiret adaleti sistemi, intikam saldırılarını önleyen ve 
toplumsal gerilimleri sınırlayan anlaşmalara aracılık edebilir, bununla birlikte Bobseine, ‘aşiretlerin ÜYEK 
statüsündeki 1,5 milyonu aşkın kişinin geri dönüşünü kolaylaştırmada ve zaman zaman engellemede çok 
önemli bir konumda olduğunu’ belirtmektedir.95 Mart 2020’de Uluslararası Göç Örgütü, toplulukların IŞİD 

87 IOM, Iraq Displacement Tracking Matrix, n.d., url

88 UN OHCHR, End of Mission Statement by the United Nations Special Rapporteur on the human rights of internally displaced 
persons, Ms. Cecilia Jimenez-Damary, upon conclusion of her official visit to Iraq – 15 to 23 February 2020, 27 February 2020, 
url

89 HRW, Iraq: Not a Homecoming, 14 June 2019, url

90 UNOCHA, Humanitarian Needs Overview - Iraq 2020, 17 December, url, p. 5; See also: Oxfam, Protection Landscape in Diyala 
and Kirkuk Iraq, 5 March 2020, url, p. 16

91 USDOS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq, url, p. 33

92 CIVIC, ‘WE JUST WANT SOMEONE TO PROTECT US’ Civilian Protection Challenges in Kirkuk, December 2019, url, pp. 23, 24

93 IOM, WEST MOSUL PERCEPTIONS ON RETURN AND REINTEGRATION AMONG STAYEES, IDPS AND RETURNEES, June 2019, 
url, p. 41

94 USDOS, Country Reports on Human Rights Practices for 2019 – Iraq, March 2020, url, p. 33

95 Bobseine, H., Tribal Justice in a Fragile Iraq, url, 7 November 2019, p. 2
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ile bağlantılı oldukları düşünülen ve geri dönen kişilerle ilgili sorunları çözmek için aşiret adaleti sisteminin 
mekanizmalarını benimsediklerini gözlemlemiştir; bu mekanizmalar arasında ret (ÜYEK statüsündekilerin 
IŞİD’e bağlılığı kınadıkları ve böyle bir bağlılığı reddettikleri, en yaygın uygulama), kınama (insanların bir 
aile ferdini IŞİD üyeliği ile resmî olarak suçlaması) ve ‘mağdurların aileleri ile fail olduğu iddia edilen kişilerin 
aileleri arasındaki aşiret arabuluculuğu tamamlanana kadar geçici bir önlem olarak’ menşe topluluğun 
yakınındaki komşu bir bölgeye geri dönüş yer almaktadır. Kaynak ayrıca bazı durumlarda yerel topluluktaki 
mağdur yakınlarının ÜYEK statüsündekilerin geri dönmesini reddetmek üzere güvenlik güçlerine şikayette 
bulunabildiklerini, bu durumda güvenlik güçlerinin geri dönen söz konusu kişilerin güvenliğini garanti 
edemeyecekleri konusunda topluluk liderlerini bilgilendirdiğini belirtmiştir. Geri dönen aile ikincil olarak 
yerinden edilme durumunda kalırsa aşiret arabuluculuğu başlayabilir ve ‘dava çözüldükten (genellikle 
kan parası ödenmesini içerir) ve gerekli ödemeler yapıldıktan sonra, ÜYEK statüsündeki suçlanan kişiler 
geri dönebilir ve mağdurlar bu kişilere şiddet uygulanmasını teşvik edemez ya da kendileri onlara şiddet 
uygulayamaz’.96 Ayrıca Uluslararası Göç Örgütü’nün gözlemlerine göre, ‘bağlantılı olduğu düşünülen 
ÜYEK statüsündeki kişilerin geri dönüşü, topluluk liderlerinin sürece dahil olmasıyla topluluk tarafından 
kolaylaştırıldığında ... geri dönüşler zaman içinde daha sürdürülebilir olmuş ve geri dönenler, topluluk 
ilişkilerinin daha az sıkı olduğu daha büyük topluluklara kıyasla daha az ikincil yerinden edilmeye maruz 
kalmıştır.’97

Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin İnsan Hakları Özel Raportörü Şubat 2020’de, benzer sorunları ‘son 
derece endişe verici’ olarak tanımlayarak bu ailelerin karşı karşıya kaldığı ‘yaygın ayrımcılığın’ altını çizmiştir. 
Raportör, ‘ev sahibi illerde hoş karşılanmayan ve menşe bölgelerine geri dönmeleri istenmeyen bu ailelerin, 
görünürde bir çözüm olmadan yıllar boyu kamplarda mahsur kaldıklarını’ belirtmiştir.98

Uluslararası Af Örgütü’ne göre, IŞİD üyesi olan veya IŞİD üyesi olduğu düşünülen kişilerin aile fertleri, 
‘yerlerinden edilmiş halde Irak’taki kamplarda yaşamış, buralarda mahsur kalmış ve sömürüye uğramıştır’.99 
Ayrıca bu ailelerin ‘IŞİD’e bir şekilde dahil olmuş erkeklerle uzaktan da olsa akraba olmak gibi, kontrolleri 
dışındaki faktörler veya IŞİD’in kaleleri olduğuna inanılan bölgelerden kaçmaları nedeniyle damgalandıkları 
ve cezalandırıldıkları’ belirtilmiştir. Aileler, keyfî tutuklamalar, taciz, cinsel şiddet ve zorla yerinden edilme 
dahil olmak üzere, silahlı kuvvetler ve milisler tarafından uygulanan ‘ciddi insan hakları ihlallerine ve toplu 
cezalandırmalara’ maruz kalmıştır.100 Bir kere ‘IŞİD’li aileler’ (Arapça ‘Awa’il Dawaish’) olarak etiketlenen 
aileler ‘sülalelerinin, köylerinin veya aşiretlerinin desteğini kaybetmektedir’.101 Bazı ailelerin, gıda ve gıda 

96 IOM Iraq, Managing Return in Anbar: Community Responses to the Return of IDPs with Perceived Affiliation, 26 March 2020, 
url, p. 5, 14, 15
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98 UN OHCHR, End of Mission Statement by the United Nations Special Rapporteur on the human rights of internally displaced 
persons, Ms. Cecilia Jimenez-Damary, upon conclusion of her official visit to Iraq – 15 to 23 February 2020, 27 February 2020, 
url

99 AI, IRAQ: THE ROAD TO JUSTICE – A LONG WAY TO GO, November 2019, url, pp. 7,8
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dışı ürünlere erişim102, tıbbi103 veya psikolojik bakım104 hizmetlerine erişim, resmî belgeler105 ve güvenlik 
iznine erişim dahil olmak üzere temel yardım olanaklarına erişimi kısıtlıdır ve bir kaynağa göre de aileler 
bu olanaklara erişimden mahrum bırakılmıştır; bu durum ailelerin dolaşım özgürlüğünü ciddi şekilde 
kısıtlamaktadır.106 PMU üyelerinin ‘IŞİD’li aileler’ olduğu düşünülen kişilere ait mülkleri yağmaladığı vakalar 
bildirilmiştir.107 Bu ailelerin çocukları ‘aşırı şiddet eylemlerine’ maruz kalmıştır.108 Bazıları, resmî belgelerdeki 
eksiklikler nedeniyle ‘vatansız kalma riski altındadır’109 ve eğitim hakkı ile diğer haklara erişimden mahrum 
bırakılmışlardır.110

‘IŞİD’li aileler’ olduğu düşünülen bazı aileler, ‘kara mayınları, komşuların intikam saldırıları veya yerel silahlı 
gruplara zorla alınma riskleriyle karşı karşıya oldukları’ memleketlerine dönmeye zorlanırken111, bazılarının 
da menşe bölgelerine geri dönmeleri engellenmiştir ve bu aileler ‘etkin şekilde kamplarda gözaltında 
tutulmaktadır’.112 İnsan Hakları İzleme Örgütü Üst Düzey Irak Araştırmacısı Belkis Wille’ye göre, ‘IŞİD’li 
aileler’ denen aileler, Irak’ta ‘parya’ (dışlanmış kimseler) olarak görülmektedir.113

2.1 Cinsel istismar ve şiddet
UNOCHA, 2020 İnsani İhtiyaçlara Genel Bakış raporunda, cinsiyete dayalı şiddetin ‘Irak’ta hem kamplarda 
hem de kamp dışı ortamlarda yaygın olduğunu’ ve IŞİD ile bağları olduğu düşünülen kişilerin ayrımcı 
uygulamalara, kısıtlamalara, tacize, cinsel şiddete ve sömürüye maruz kaldıklarını belirtmiştir.114 Şubat 
2020’de Birleşmiş Milletler Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin İnsan Hakları Özel Raportörü, dul kadınlar 
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104 UN Security Council, Children and armed conflict in Iraq, 23 December 2019, url, p. 15
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dahil olmak üzere, IŞİD’li aileler olduğu düşünülen ailelerdeki yerinden edilmiş kadınların intikam amaçlı 
cinsel şiddet ve tacizin hedefi olduklarını bildirmiştir.115 Bu bilgi, Uluslararası Af Örgütü116 ve Oxfam tarafından 
doğrulanmıştır.117 Diyala iline odaklanan ve yerinden edilmiş kadınlarla ilgili genel koruma riskleri hakkında 
konuşan Oxfam, aile reisinin kadın olduğu ailelerin ve boşanmış kadınların, özellikle ÜYEK statüsünde 
olmaları halinde, ‘ciddi sömürü, istismar ve hayatta kalmak için seks işçiliğine mecbur kalma riski altında 
görüldüğünü’ belirtmiştir.118 Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü ve VOA, Musul’daki ÜYEK kamplarının cinsel 
istismarların yaşandığı yerler olduğuna işaret etmiştir.119

Çok sayıda kuruluş, IŞİD ile bağı olduğu düşünülen kadınlara karşı cinsel istismar, tecavüz ve cinsel sömürü 
gerçekleştiren failler arasında ISF ve ÜYEK kamplarındaki PMU üyeleri dahil olmak üzere silahlı aktörler, 
kamp yetkilileri ve yetkili makamlardaki başka kişilerin de bulunduğunu doğrulamıştır.120 İnsan Hakları İzleme 
Örgütü Temmuz 2019’da, Musul yakınlarında kampta kalan kişilerin, güvenlik güçleri tarafından cinsel istismar 
ve sekse zorlama uygulandığını anlatan ifadelerine atıfta bulunmuştur. Bu örgüt ayrıca ÜYEK statüsündeki 
kadınların taramalar sırasında cinsel şiddet korkusu yaşadıklarını ifade ettiklerini belirtmiştir.121 2019’da The 
Washington Post, Erbil yakınlarındaki Khazir kampında bulunan ve IŞİD ile bağlantılı olduğu iddia edilen 
yerinden edilmiş kişilerle ilgili haberinde, eşini kaybeden kadınların ‘erkek milisler ve kamp muhafızlarının 
hedefi haline gelerek cinsel şiddet veya zorla evlendirilmeye’ maruz bırakıldıklarını bildirmiştir.122

Mosul Eye’ın kurucusu ve aktivist Omar Mohammed, Nisan 2019’da FP tarafından yayınlanan bir makalede 
şunları belirtmiştir: ‘Erkekler bazı kamplarda fuhuş zincirleri oluşturarak kadınları seks işçisi olarak çalışmaya 
zorluyor. Mağdurlar, istenmeyen gebeliklerden kurtulmak için rutin olarak kürtaj yaptırıyor.’ Ayrıca 
kamplardan ve kamplar arasında örgütlü kadın ticareti yapıldığına da değinmiştir.123 2019 yılının başlarında 
Musul Araştırma Ekibi ve Iraklı Araştırmacı Gazeteciler Ağı tarafından hazırlanan ve Irak İnsan Hakları Yüksek 
Komisyonu tarafından çokça eleştirilen124 bir gazetecilik raporunda125, Musul yakınlarındaki ÜYEK kamplarında 
ve kamp dışında yaşayan, aralarında çok sayıda çocuğun da yer aldığı, ‘IŞİD militanlarıyla akraba düzinelerce 
kadının’ güvenlik güçleri tarafından taciz edildiği ve cinsel istismara uğradığı belirtilmiştir. Amerika’nın 
Sesi’nin web sitesinde belirtildiği üzere Musullu bir gazeteciye göre bunlar, ‘Musul’daki ve kamplardaki 
yüzlerce vaka arasında sadece birkaç örnek vakadır’. Raporda ‘istismar travması nedeniyle’ intihar vakaları 
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olduğu bildirilmiştir. Raporu hazırlayan gazeteci Dlovan Barwari şu açıklamalarda bulunmuştur: ‘Mülteci 
kamplarındaki bazı evler ve çadırlar geneleve dönüştürülmüş ve kadınlar başka hiçbir seçenek bırakılmadan 
3 $ veya az miktarda yiyecek karşılığında cinsel sömürüyü kabul etmeye zorlanmıştır’.126 Buna cevaben 
Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu, rapordaki bulguları ‘gerçek dışı ve yaşanan gerçekliğe aykırı’ olarak 
değerlendirmiştir. Komisyon üyesi Fadel al-Gharawi bir basın açıklamasında, IŞİD’li ailelerin kaldığı mülteci 
kamplarının Irak Yerinden Edilmiş Kişiler ve Göç Bakanlığı tarafından denetlendiğini ve Irak güvenlik güçleri 
tarafından korunduğunu belirtmiştir. Örgütten alıntı yapılarak, ‘İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi’nin, 
bu kamplara muhtelif zamanlarda saha ziyaretleri düzenleyen soruşturma, gözetim ve takip komiteleri 
bulunmaktadır. Bu komiteler, kadınlar tarafından kampların güvenliğinden sorumlu güçlere karşı herhangi 
bir ihlal veya şikayet vakası bildirmemiştir’, ifadelerine yer verilmiştir.127

IŞİD ile bağı olduğu düşünülen kadınların, hayatta kalmak için seks işçiliğine mecbur kalma ve erken 
yaşta evlenme gibi olumsuz başa çıkma stratejileri uyguladıkları bildirilmiştir.128 Ayrıca, Kerkük’teki ÜYEK 
kamplarında yaşayan kadınların, cinsel istismar ve taciz korkusuyla kız çocuklarını okuldan aldıkları, kız 
çocuklarının hareketlerini kısıtladıkları ve kaldıkları toplumla iletişim kurmaktan kaçındıkları belirtilmiştir.129

2.2 Zorla geri dönüş ve geri dönüşlerin engellenmesi
2018’in başlarından itibaren ve 2019 boyunca Irak hükümeti, ÜYEK statüsündeki kişileri menşe bölgelerine 
geri dönmeye zorladı ve ÜYEK kamplarını kapatmaya başladı.130 Ağustos ayının sonu ve Eylül 2019 arasında 
sadece Ninova’daki yerel yetkililer tarafından kamplardan çıkarılan ÜYEK statüsündeki kişi sayısının yaklaşık 
2000 olduğu bildirildi.131 Özellikle IŞİD ile bağı olduğu iddia edilen aileler, güvenlikle ilgili endişelerine rağmen 
menşe bölgelerine geri dönmeye zorlandı, diğer aileler ise başta keyfî tutuklamalar olmak üzere çeşitli 
nedenlerle132 ve aynı zamanda intikam saldırıları korkusuyla kendi bölgelerine geri dönemediler.133 Örneğin 
İnsan Hakları İzleme Örgütü, bazı bölgelerde, IŞİD ile bağı olduğu düşünülen ÜYEK statüsündeki ailelere 
yönelik el bombalı saldırılar yapıldığını, ayrıca kampta yaşayanların kamplarına IŞİD ile bağlantısı olduğu 
düşünülen ailelerin gelmesine karşı protestolar düzenlediklerini bildirmiştir.134 IŞİD ile bağı olduğu düşünülen 
aileler ayrıca menşe bölgelerinde patlatılmamış mühimmat ve el yapımı patlayıcı silahların bulunmasından 
korku duymaktadır.135 Ailelerin evlerine geri dönmelerini engelleyen diğer nedenler arasında güvenlik 
izni almadaki zorluklar,136 evlerinin hasar görmüş ve yıkılmış olması, iş olanaklarının bulunmaması, temel 
altyapı ve kamu hizmetlerinin eksikliği,137 aşirete verilecek tazminatı veya kan paralarını ödemek için yeterli 

126 VoA, Report: Iraqi Forces Sexually Abuse IS Female Relatives in Mosul, 17 February 2019, url

127 VoA, Report: Iraqi Forces Sexually Abuse IS Female Relatives in Mosul, 17 February 2019, url

128 Oxfam, Protection Landscape in Diyala and Kirkuk Iraq, 5 March 2020, url, p. 26; UN OHCHR, End of Mission Statement by 
the United Nations Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons, Ms. Cecilia Jimenez-Damary, 
upon conclusion of her official visit to Iraq – 15 to 23 February 2020, 27 February 2020, url

129 Oxfam, Protection Landscape in Diyala and Kirkuk Iraq, 5 March 2020, url, pp. 23- 25

130 HRW, World Report for 2019 : Iraq , 14 January 2020, url; HRW, Iraq: Not a Homecoming, 14 June 2019, url

131 HRW, Iraq: Camps Expel Over 2,000 People Seen As ISIS-Linked, September 4, 2019, url

132 See for instance: HRW, Iraq: Camps Expel Over 2,000 People Seen As ISIS-Linked, September 4, 2019, url

133 FP, Among Displaced Iraqis, One Group Is Worse Off Than the Rest, 29 April 2019, url

134 HRW, Iraq: Camps Expel Over 2,000 People Seen As ISIS-Linked, September 4, 2019, url

135 AI, IRAQ ; THE ROAD TO JUSTICE – A LONG WAY TO GO, November 2019, url, p. 7

136 HRW, Iraq: Not a Homecoming, 14 June 2019, url

137 AI, IRAQ : THE ROAD TO JUSTICE – A LONG WAY TO GO, November 2019, url, p. 7
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finansal kaynaklarının bulunmaması,138 yerel güçler veya milisler tarafından mülklerine el konmuş olması ve 
bunlar nedeniyle oluşan istismar, tutuklama ve saldırı korkusu ve geri dönmeyi istememe yer almaktadır.139 
Sonuç olarak, sayıları tam olarak bilinmeyen birçok insan başka kamplara gönderilmiştir.140 Irak’ta NRC için 
Savunuculuk Danışmanı olarak görev yapan Alexandra Saieh tarafından kaleme alınan ve IŞİD sonrası yerinden 
edilmeye odaklanan bir makaleye göre, Irak’ta ÜYEK statüsündeki kişilerin çoğunluğu için ‘geri dönüşün 
önündeki en büyük engel, evlerini yeniden inşa etme ve iş olanağı sağlama desteğinin yetersizliğidir’. Ancak 
aynı kaynak, IŞİD ile bağlantılı olmakla suçlanan ÜYEK statüsündeki kişilerin ‘akrabalarının işlediği iddia edilen 
suçlardan dolayı cezalandırıldığını; eski komşuları, topluluk liderleri, devlete bağlı milisler veya doğrudan 
devlet yetkilileri tarafından evlerine dönmelerine izin verilmediğini’ belirtmiştir.141 Ancak REACH’in Haziran 
2020’de yaptığı gözleme göre, Ninova ilinin Markaz Al-Baaj bölgesinde ÜYEK statüsündeki kişilerin menşe 
bölgelerine geri dönmelerini engelleyen ana nedenler, evlerinin yıkılmış/tahrip edilmiş olması, iş ve hizmet 
yetersizliği, topluluk ve/veya yerel aktörlerin gösterdiği direnç, yer değiştirilen bölgelerde iş olanaklarının 
bulunması ve güvenliğin istikrarsız olmasıdır. Dahası, görüşme yapılan kişilerin %94’ü, ‘topluluk üyelerinin 
birbirlerine güvendiklerini’, tamamı da ‘bölgedeki topluluğun çoğunluğu tarafından hoş karşılanmayan 
belirli popülasyon grupları bulunmadığını belirtmiştir’. Geri dönülen bölgeyle ilgili herhangi bir misilleme 
vakası bildirilmemiştir.142 Son olarak, REACH’in Haziran 2020 tarihli değerlendirmesinde Enbar’ın 2014’te IŞİD 
tarafından ele geçirilen ve 2500’ün üzerinde ailenin kaçmaya zorlandığı Al-Rummaneh ilçesiyle ilgili olarak 
ailelerin birçoğunun geri döndüğü belirtilmiştir. Geri dönmeyen yaklaşık 700 ailenin geri dönmemelerinin 
ana nedenleri, evlerinin yıkılmış/tahrip edilmiş olması, iş olanaklarının eksikliği, topluluk ve/veya yerel 
aktörlerin gösterdiği direnç, hizmet eksikliği ve güvenliğin istikrarsız olmasıdır. Rapora göre, görüşme 
yapılanların tamamı ‘bölgedeki topluluğun çoğunluğu tarafından hoş karşılanmayan belirli popülasyon 
grupları bulunmadığını belirtmiştir’.143

Uluslararası Göç Örgütü 26 Mart 2020’de yayınlanan bir raporda, Aralık 2019 itibarıyla ÜYEK statüsündeki 
1,4 milyon kişinin Enbar’a geri döndüğünü ve burada ‘IŞİD’in ilk ilerlemesi sırasında yer değiştiren kişiler 
ile ilk başta bölgede kalıp daha sonra yer değiştiren kişiler arasında gerilimin devam ettiğini’ belirtmiştir. 
Uluslararası Göç Örgütü’nün gözlemleri şu şekildedir: ‘Bazı topluluklar, IŞİD ile birlikte yaşamanın illaki IŞİD 
ile bağlantılı olmak anlamına gelmediği konusunda daha incelikli bir anlayışa doğru ilerleme kaydetmiş 
olsa da, IŞİD ile bağlantılı olmakla suçlanan kişilerle aile veya aşiret bağı olan topluluk üyeleri halen bu 
grubun sempatizanları olarak görülmektedir’ ve bazı durumlarda bu kişiler, menşe toplulukları tarafından 
reddedilmeleri nedeniyle ikincil yerinden edilmeye maruz kalmıştır.144
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Governorate, Iraq, 1 August 2020, url, pp. 2, 5
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Governorate, Iraq, 31 July 2020, url, pp. 2, 5
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UNHCR’nin gözlemine göre, geri dönmeye zorlanan kişilerin Enbar, Ninova, Kerkük ve Selahaddin’deki 
çeşitli bölgelere geldiklerinde aşiretler, yerel güçler veya topluluk tarafından IŞİD ile bağlantılı olduklarının 
düşünülmesi nedeniyle gözaltına alındıkları, saldırıya uğradıkları, tehdit edildikleri veya menşe bölgelerine 
erişimlerinin engellendiği bir dizi vaka mevcuttur. Irak genelindeki ÜYEK kamplarından geri dönmeye zorlanan 
kişilerin145 karşı karşıya kaldığı bu koruma sorunlarına ek olarak, ÜYEK statüsündeki kişilerin geri dönüşünün 
engellendiği ve bu kişilerin yaşadıkları bölgelere geri dönemediğine dair raporlar bulunmaktadır.146 Bir 
yetkiliden alıntı yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü Haziran 2019’da, IŞİD ile bağı olduğu düşünülen yaklaşık 
250.000 ailenin ‘federal veya yerel yetkililer ya da toplulukların itirazları nedeniyle evlerine dönemediklerini’ 
bildirmiştir.147 Ayrıca 2019 baharında, Irak’taki 242 farklı bölge, çatışmaların sona ermesine rağmen hiç geri 
dönüşün yaşanmadığı alanlar olarak belirlenmiştir.148 Aynı kaynak, bölgelerin 94’ünde ‘geri dönüşe yönelik 
fiili yasağın, güvenlik güçleri tarafından IŞİD’e sempati duyduğu veya gruba sempati duyan bir akrabası 
olduğu düşünülen kişilere karşı uygulanan bir ceza biçimi olduğunu’ belirtmiştir.149 Türkiye medya kuruluşu 
TRT, ÜYEK kamplarındaki yaklaşık 14.000 kişi dahil olmak üzere 1 milyonu aşkın Iraklının halen yerinden 
edilmiş halde olduğunu bildirmiştir. Bu kaynağa göre, ÜYEK statüsündeki bu kişiler savaş nedeniyle tahrip 
olan menşe bölgelerine geri dönmeye çabalarken, bazı bölgelerin sakinleri IŞİD ile bağlantılı olduğunu 
düşündükleri ÜYEK statüsündeki kişilerin geri dönüşünü reddetmektedir.150 Eylül 2019’da KRG yetkilileri 
‘[yerlerinden edilerek kamplara yerleştirilen] yaklaşık 4200 Sünni Arabın Musul’un doğusundaki 12 köye geri 
dönüşlerini engellemiş’, sadece ‘Kürtlerin ve KRG ile bağı olan Arapların geri dönmesine’ izin vermiştir.151 
KRG yetkilileri bunun amacının sivillerin güvenli olmayan bölgelere geri dönmesini engellemek olduğunu 
iddia etse de, İnsan Hakları İzleme Örgütü bu durumu, söz konusu aileleri hedef alan bir ‘ceza’ olarak 
nitelendirmiştir.152

UN News 20 Temmuz 2020’de, Irak hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü’nün, ÜYEK statüsündeki kişilerin 
menşe bölgelerine geri dönüşünü desteklemeyi amaçlayan ortak bir projenin ilk turunu başlattığını 
aktarmıştır. Bu kaynağa göre, ‘uzun süredir yerinden edilmiş halde olan’153 ÜYEK statüsündeki 50’yi aşkın 
aile, destek alarak Amriyat Al-Falluja kampından Enbar ilindeki menşe bölgelerine geri dönmüştür.154 The 
New Arab’ın aktardığına göre Irak Göç Bakanlığı Genel Müdürü bir açıklamasında, ÜYEK statüsündeki 
240.000’i aşkın ailenin 2019 yılında menşe ülkelerine geri döndüklerini, geri dönenlerin sayısının en yüksek 
olduğu ilin Enbar olduğunu (ÜYEK statüsündeki 89.000 aile) ve Enbar’ı Selahaddin (61.000), Ninova (44.000), 
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Kerkük (19.000) ve Diyala’nın (14.000) izlediğini belirtmiştir.155 UNOCHA, ‘IŞİD ile bağlantılı olan veya IŞİD 
ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilerin geri dönüş konusunda yaşadığı güncel zorluklarla’ ilgili olarak, 
Enbar valisinin şu sözlerini alıntılamıştır: ‘Enbar Hükümeti, aşiret ve topluluk liderleriyle, bu tür birçok 
ailenin menşe bölgelerine geri dönmelerine olanak tanıyan uzun bir müzakere sürecine girmiştir.’ Vali 
sözlerine şunları eklemiştir: ‘Toplumsal uzlaşma programları faydalı olmuştur. IŞİD üyelerinin akrabalarına 
karşı yapılan toplu cezalandırma ve ayrımcılık uygulamaları kabul edilemez’ ve ‘toplumsal travma’, bazı 
insanların geri dönüşünü engelleyerek bu kişileri yeni bölgelere yerleşmeye zorlayabilir.156

Iraklı siyasi analiz uzmanı merhum Husham Al-Hashimi, IŞİD’li aileler üzerine kaleme aldığı Temmuz 2020 
tarihli bir makalede, Ninova’nın güneyi ve Ninova Ovası’ndaki menşe bölgelerine geri dönen ‘IŞİD’li aileleri’ 
üç kategoriye ayırmıştır:

1. ‘Yaşadıkları şehirlerden kaçan ve evleri yağmalanan, aile fertlerinden biri IŞİD’li olsa bile kendi 
topluluklarına geri dönmeleri hoş karşılanan aileler. Bu tür durumlar Musul’un batısındaki 
Muhallebiye kasabası ile Musul’un güneyindeki Shora ve Hammam Al Alil’de yaşanmıştır.

2. Şehrin kurtarılmasının ardından IŞİD’e katılan akrabalarını güvenlik güçlerine bildiren, IŞİD üyeleri 
veya destekçilerinin şüpheli olmayan aileleri. Bu tür durumlar Shora ve Hammam Al Alil’de 
yaşanmıştır.

3. IŞİD’e bağlılık sözü veren ve hayatta olan fertlere sahip, sürekli olarak taciz edilen ve yerinden 
edilen aileler.’

Al-Hashimi, Iraklı yetkililere göre, IŞİD ile ailevi bağları olan 300.000’i aşkın kişinin 10 ildeki kamplarda 
yaşadığını belirterek şunları söylemiştir: ‘yerinden edilen ailelerin birçoğu menşe bölgelerine dönmüş olsa 
da çok sayıda aile asıl evlerine dönemedi ve halen yakınlardaki sığınma evlerinde yaşıyorlar’. Ayrıca Suriye-
Irak sınırı yakınlarındaki 400’den fazla kasabada yaşayan Sünni nüfusun Irak’ın kuzeyi ve batısındaki menşe 
bölgelerine geri dönmeleri, aralarında mezhepsel, etnik ve güvenlikle ilgili gerilimlerin de yer aldığı çeşitli 
faktörler nedeniyle engellenmiştir.157

Son olarak Al-Hashimi, IŞİD ile bağlantılı olduğu şeklinde damgalanan aile fertlerinin geri dönüşüyle 
ilgili olarak bazı valiler ve yetkililerle görüşerek bu ailelerin durumu hakkında çeşitli görüşler almıştır. 
IŞİD üyelerinin akrabalarının geri dönüşünü destekleyen Ninova valisi, geri dönüşün ‘yerel toplulukla 
entegrasyonu hızlandırmak amacıyla uygun konaklama olanakları ve hizmetlerin sağlanmasına bağlı 
olduğunu’ belirtmiştir. Ayrıca, ‘yasal veya güvenlikle ilgili endişelerden ziyade temel olarak ekonomik, 
sosyal ve aşirete bağlı nedenlerden dolayı Musul’un dışında, Ninova’nın güneyi ve batısında yer alan köyler 
hariç olmak üzere’ vilayetin diğer bölgelerine geri dönüş sağlandığını ve geri dönüş için güvenlik izinlerinin 
gerekli olduğunu söylemiştir. Al-Hashimi, Telafer ile ilgili olarak ‘PMF’nin söz konusu IŞİD’li ailelerin geri 
dönüşünü, hükümetin mağdurların ailelerine hizmet sağlaması koşuluna bağladığını’ belirtmiştir. Söz 
konusu ailelerin geri dönüşlerinin hemen sağlanmasını destekleyen Kerkük valisi, ‘Arap Sünni aşiretler, 
Sünni Türkmenler ve Kürtlerin de bu politikayı desteklediğini’ ve ana engelin ‘Şii Türkmenler ve PMF’den 
gelen itiraz’ olduğunu belirtmiştir. Valiye göre yasal, aşiretle ilgili veya ekonomik engeller bulunmamaktadır. 
Enbar valisi, söz konusu ailelerin geri dönmesini ve ÜYEK kamplarının 2020 sonbaharına kadar kapatılmasını 
desteklemiştir. Geri dönüşün önündeki engellerin sadece toplumsal ve aşiretle ilgili nedenler olduğunu, 

155 New Arab (The), 2019 عودة أكثر من مليون نازح عراقي خالل [The Return of More than 1 Million Iraqi IDPs in 2019], 5 January 
2020, url

156 UNOCHA, Humanitarian Bulletin, 23 July 2020, url, p. 3

157 Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: The Challenge of Reintegrating ‘ISIS Families’, 7 July 2020, url

https://www.alaraby.co.uk/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2019
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-humanitarian-bulletin-june-2020
https://cgpolicy.org/articles/isis-in-iraq-the-challenge-of-reintegrating-isis-families/
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‘yasaların uygulanması ve aşiret liderlerinden geri dönen ailelere yönelik tacize son verileceğine dair 
teminat alınması yoluyla bu engellerin üstesinden gelinebileceğini’ söylemiştir. Ayrıca Selahaddin valisi de 
geri dönüşü desteklemiş, ‘Shirqat, Baiji’nin kuzeyi, Senniyah ve Yathrib ile Auoja’nın küçük bir kısmı hariç 
olmak üzere vilayetin tamamında Irak güvenlik güçleri ve aşiret liderleri ile iş birliği içinde’ geri dönüşlerin 
sağlandığını belirtmiştir. Ayrıca geri dönüşün önündeki engellerin yasal olmaktan ziyade ekonomi, güvenlik, 
aşiret ve toplumla ilgili olduğunu ve ‘aşiret konseyi, istihbarat ve Ulusal Güvenlik Danışma Kurulu’nun 
ÜYEK kamplarındaki tüm ailelere bir form dağıtması ve tüm formların incelenerek izin verilmesi nedeniyle’ 
Kerkük’e geri dönüş için güvenlik izni talep edilmediğini belirtmiştir. Ancak Selahaddin İl Konseyi Güvenlik 
Komitesi Başkanı, yerel toplulukların IŞİD’li ailelerin geri dönmesine ve toplumla entegrasyonuna karşı 
çıktığını vurgulayarak, söz konusu aileler güvenlik izni ve adli izin alsa dahi, ailelerin geri döndüklerinde 
‘büyük bir tehlike altında olacakları’ konusunda uyarıda bulunmuştur. Son olarak Diyala valisi, ‘yasal, 
ekonomik, aşiretle ilgili, toplumsal ve güvenliğe ilişkin engelleri gerekçe göstererek’ IŞİD’li ailelerin dönüş 
işlemlerinin iki yıl süreyle durdurulduğunu belirtmiştir. Ayrıca aileler için güvenlik izni gerektiğini belirterek, 
‘özellikle son zamanlarda IŞİD saldırılarının sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda… ailelerin 
Diyala’ya geri dönmesinin güvenli olmadığını’ vurgulamıştır.158

2.2.1 IŞİD şüphelileri ve ailelerinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki Al-Hol 
kampından Irak’a nakli

Rudaw’ın aktardığına göre, 2019 yılının başlarında Suriye’nin kuzeydoğusunda yer alan Al-Hol kampında 
Suriye Demokratik Güçleri tarafından alıkonmuş halde, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere, birçoğunun 
‘IŞİD’li aile’ olduğu düşünülen 30.000’i aşkın Iraklı vardır.159 İnsan Hakları İzleme Örgütü 2019’da, ‘IŞİD ile 
bağı olduğu iddia edilen en az 900 Iraklı tutuklunun Irak’a nakledildiğini’ bildirmiştir.160

İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre Şubat 2019’da, Iraklı yetkililerin IŞİD üyesi olduğu düşünülen ve Al-Hol 
kampından dönen bazı aileleri fiilî bir tecrit kampına yerleştirmek amacıyla, Ninova ilinde, iddialara göre Al-
Zummar ilçesindeki Al-Amla bölgesinde161, yeni bir yer değiştirme kampı inşa ettiği iddia edilmiştir.162 Iraklı 
aşiretler yeni kampın kurulmasına karşı çıkmış ve IŞİD’li ailelerin Suriye’den Irak’a nakledilmesini önlemek 
için güç kullanma tehdidinde bulunmuşlardır.163

2.3 Resmî belgelere ve güvenlik iznine erişim
Norveç Mülteci Konseyi’ne göre 2019’da, resmî belgelerin düzenlenmesi ve kontrol noktalarından geçişler 
dahil dolaşım özgürlüğünün kullanılabilmesi için gerekli güvenlik izinlerine erişim, belgeleri olmayan aileler 
için önemli ölçüde kısıtlı kalmaya devam etmiştir.164 2014 ve 2017 yılları arasında IŞİD’in kontrolündeki 

158 Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: The Challenge of Reintegrating ‘ISIS Families’, 7 July 2020, url

159 Rudaw, ‘Families of Iraqi ISIS fighters to be moved to Nineveh from Syria’s Al-Hol: official’, 15 February 2020, url

160 HRW, World Report for 2019 : Iraq , 14 January 2020, url

161 Kurdistan 24, Iraq quietly building camp to hold families of ISIS fighters held in Syria: MP, 9 February 2020, url; Iraqi24, نائب 
ا  Parliamentarian Reveals the Establishment of a New Camp] يتحدث عن إنشاء مخيم جديد في الموصل لنقل عوائل »داعش« من سوري
in Mosul to Transfer ISIL Families from Syria], 9 February 2020, url

162 HRW, World Report for 2019 : Iraq , 14 January 2020, url

163 RT Arabic, ـ ا إلى العراق :RTالمتحدث باسم العشائر العربية ل قلت من سوري
ُ
 The Spokesperson of the Arab] سنقمع عوائل »داعش« إذا ن

Tribes to RT: We Will Suppress ISIL Families If They Are Transferred from Syria to Iraq], 8 March 2020, url

164 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, pp. 17-20

https://cgpolicy.org/articles/isis-in-iraq-the-challenge-of-reintegrating-isis-families/
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https://iraqi24.com/news/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/iraq
https://arabic.rt.com/middle_east/1092018-%D8%B3%D9%86%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/paperless_people_medium_single_pages.pdf


Menşe Ülke Bilgisi Raporu | Irak: IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen Iraklılara yönelik muamele

28

bölgelerde yaşamış olan çok sayıda ailenin bir veya birden fazla resmî belgesi eksik durumdadır zira bu 
belgelere IŞİD’in el koyduğu veya belgelerin kaybolduğu, tahrip edildiği ya da belgelere uçuş veya yer 
değiştirme sırasında Iraklı yetkililerce el konduğu bildirilmiştir.165 Dolayısıyla belgesi olmayan kadınlar, 
çocuklar veya erkekler, ‘güvenlik güçleri ve aynı topluluğun diğer üyeleri nazarında genellikle IŞİD’le bağlantılı 
oldukları yönünde şüphe uyandırmaktadır’.166 2019’un başlarında yardım kuruluşları İnsan Hakları İzleme 
Örgütü’ne, tahminen ‘yerinden edilen en az 156.000 kişinin temel resmî belgelerinden en az birinin eksik 
olduğunu’ bildirmiştir.167

İnsan Hakları İzleme Örgütü, diğer tüm resmî belgelerin alınabilmesi için gerekli güvenlik izni taleplerinin 
Iraklı yetkililerce reddedilmesini, IŞİD’le bağı olduğu düşünülen ailelere yönelik toplu bir cezalandırma şekli 
olarak tanımlamıştır.168 Cenevre Güvenlik Sektörü Yönetişimi Merkezi (DCAF), ‘soyadları, aşiret bağları veya 
menşe bölgeleri nedeniyle IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen Iraklı ailelerin, kimlik belgeleri ve diğer resmî 
belgeleri almak için ihtiyaç duydukları güvenlik izni taleplerinin reddedildiğini’ belirtmiştir. Aynı kaynak, 
bu durumun ‘dolaşım özgürlüğü, eğitim hakkı, çalışma hakkı, sosyal yardımlara başvurma hakkı ve ölüm/
doğum sertifikası alma hakkı’ üzerinde etkili olduğunu da ifade etmiştir.169

IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen ÜYEK statüsündeki ve geri dönen kişiler, güvenlik izni almaya çalışırken 
güvenlik güçleri tarafından tutuklanmaktan ve gözaltına alınmaktan korkmaktadır.170 UNAMI Şubat 2020’de, 
yetkililerin elindeki IŞİD ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişiler listesinde başvuru sahibinin bir 
akrabası olduğu tespit edildiğinde, yetkililerin ‘izni kasten reddettiklerini, başvuruları yırttıklarını, süresi 
geçen belgeleri imha ettiklerini ve bazı durumlarda yeni belge almak isteyen kişileri tutukladıklarını’ 
belirtmiştir.171 Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü, PMU’ların güvenlik iznine el koydukları vakalar olduğunu 
gözlemlemiştir.172 Bunlara ek olarak raporlara göre, yerel muhtarlar, avukatlar ve yardım görevlilerinin de, 
yerinden edilen ve ‘IŞİD’li aileler’ olduğu düşünülen ailelere yardım etmeye çalışmaları halinde güvenlik 
güçleri tarafından IŞİD destekçisi olarak damgalanma, dövülme, tehdit edilme ve tutuklanma riski altında 
oldukları bildirilmiştir.173

Belgeleri olmayan bazı aileler, güvenlik iznine erişim için 2016 yılından itibaren tabriya (IŞİD ile bağlantılı 
olmakla suçlanan aile fertleri hakkında suç duyurusu) başvurusunda bulunmuştur.174 İnsan Hakları İzleme 
Örgütü’nün Ağustos 2019’da görüştüğü bir muhtar, diğer muhtarlarla birlikte kendisinin de, ‘kocaları IŞİD’e 
katılmış olan kadınların belgelerini, kadınlar tabriya başvurusunda bulunmadığı sürece damgalamama’ 
‘emri’ aldığını söylemiştir.175 İnsan Hakları İzleme Örgütü 2019 yılında, ‘IŞİD ile bağlantılı olduğundan 
şüphelenilen akrabaları olan ve 2019’da İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün görüştüğü ailelerin çoğunun 

165 UNAMI/UN OHCHR, The Right to Education in Iraq, February 2020, url, p. 11; HRW, Iraq: Not a Homecoming, 14 June 2019, 
url; NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 5

166 NRC, BARRIERS FROM BIRTH Undocumented children in Iraq sentenced to a life on the margins, 30 April 2019, url, p. 14

167 HRW, Iraq: Not a Homecoming, 14 June 2019, url

168 HRW, Iraq: Not a Homecoming, 14 June 2019, url

169 DCAF, Critical Security Issues in Iraq, 6 March 2020, url, p. 7

170 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 21; HRW, World Report for 2019 : Iraq , 14 January 2020, url

171 UNAMI/UN OHCHR, The Right to Education in Iraq, February 2020, url, p. 12
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173 HRW, Iraq: Not a Homecoming, 14 June 2019, url; NRC, BARRIERS FROM BIRTH Undocumented children in Iraq sentenced 
to a life on the margins, 30 April 2019, url, p. 23
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https://www.ecoi.net/en/file/local/2024768/2020-02IraqRightEducationreport-2.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/06/14/iraq-not-homecoming
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/paperless_people_medium_single_pages.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/paperless_people_medium_single_pages.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/06/14/iraq-not-homecoming
https://www.hrw.org/news/2019/06/14/iraq-not-homecoming
https://issat.dcaf.ch/ara/download/152142/3154157/DCAF-ISSAT Iraq Critical Challenges.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/paperless_people_medium_single_pages.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/iraq
https://www.ecoi.net/en/file/local/2024768/2020-02IraqRightEducationreport-2.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/06/14/iraq-not-homecoming
https://www.hrw.org/news/2019/06/14/iraq-not-homecoming
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/iraq/barriers-from-birth/barriers-from-birth-med-pages.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/06/14/iraq-not-homecoming
https://www.hrw.org/news/2019/08/28/iraq-school-doors-barred-many-children


Menşe Ülke Bilgisi Raporu | Irak: IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen Iraklılara yönelik muamele

29

tabriya yoluyla güvenlik izni alabildiklerini’ belirtmiştir.176 Ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre, ‘bazı 
topluluklar ve yerel silahlı gruplar tabriyayı reddetmekte ve IŞİD ile bağı olup geri dönen tüm ailelere 
tamamen yasaklama uygulamaktadır’.177 Norveç Mülteci Konseyi’nin (NRC) 2020 tarihli bir raporunda, ‘bu 
prosedür kadınları toplumsal redde, hem eşinin ailesi hem de kendi ailesinden ihraç edilmeye ve hatta 
suçlanan kişinin akrabaları ve diğer insanların şiddetli tepkisine maruz bırakmaktadır’ ifadesine yer verilerek, 
‘tabriya’ başvurusunda bulunan Iraklı kadınlar için doğabilecek olumsuz sonuçlar vurgulanmıştır.178

2019 yılında İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün bahsettiği, güvenlik izinleri için sunulan bir alternatif, 
Enbar ilindeki Karma kasabasında, IŞİD üyesi olduğu düşünülen 200 aile için ‘özel pembe kimlik kartları’ 
düzenlenmesi olmuş, bu kartlar insanların evlerine geri dönmelerini ve seyahat etmelerini mümkün kılarken 
aynı zamanda ‘onları kalıcı olarak damgalamıştır’.179

Kimlik belgeleri eksik olan ailelerin marjinalleştirildiği ve eğitim180, sağlık181, ‘devletin adalet sistemi ve sosyal 
yardımın yanı sıra resmî istihdam’, ayrıca ‘hasarlı konutlar için devlet tazminat planları ve mülk satın alma ya 
da kiralama olanaklarına’ erişim dahil olmak üzere temel hizmetlerden mahrum bırakıldıkları bildirilmiştir.182 
Ninova, Enbar ve Selahaddin’de yaşayanlar ve yetkililerle görüşen NRC’ye göre, rutin tıbbi ziyaretler için 
resmî kimlik gerekli değildir, ancak ameliyatlar ve büyük çaplı prosedürler için resmî kimlik istenmektedir.183 
Belgesi olmayan Iraklılarla ilgili NRC raporunda, kontrol noktalarından geçebilmek için hem resmî kimlik 
hem de güvenlik izninin gerekli olduğu ve bu durumun, belgesi olmayan kişiler arasında kontrol noktalarında 
tutuklanma veya gözaltına alınma korkusuna yol açtığı belirtilmiştir.184

Ayrıca NRC, daha önceden IŞİD kontrolünde olan bölgelerde yaşayan çok sayıda kişinin ölüm sertifikaları 
veya kayıp şahıs sertifikalarının halen kayıp olduğunu; bu belgelerin babaları kayıp veya ölmüş olan 
çocukların doğum sertifikaları veya yeni resmî kimlikleri gibi diğer temel resmî belgelerin düzenlenmesi 
için veya örneğin eşlerinin ödenmemiş maaşlarını almak185, yeniden evlenmek ya da mirası kabul etmek 
isteyen kadınlar için gerekli olduğunu belirtmiştir.186 REACH, Nisan 2019’da Musul’un Al-Salam belediyesinin 
bölge temelli değerlendirmesinde (ABA)187, görüşme yapılan kişilerin %1’inden daha azının resmî belgelerinin 
kayıp olduğunu ve bazı insanların resmî belgelerini değiştirirken ‘uzun bekleme süresi, gayriresmî ödeme 
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182 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url. pp.5, 6; See also, UN OHCHR, End of Mission Statement by the United 
Nations Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons, Ms. Cecilia Jimenez-Damary, upon conclusion 
of her official visit to Iraq – 15 to 23 February 2020, 27 February 2020, url 

183 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 13

184 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 17

185 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 21

186 HRW, Iraq: Not a Homecoming, 14 June 2019, url

187  REACH’s ABA survey included qualitative data collection through interviews with community leaders, subject-matter 
experts, and community discussion groups. The quantitative component was a household-level needs assessment in all 
neighbourhoods of Mosul al-Salam municipality conducted with 400 households consisting of 1,805 individuals. REACH, 
MOSUL AL AREA BASED ASSESSMENT MOSUL AL-SALAM AREA-BASED ASSESSMENT: March-April 2019, 9 April 2019, url, 
p. 8
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talep edilmesi ve IŞİD ile bağlantısı olduğu düşünülen kişilerle isim benzerliği başta olmak üzere’ engellerle 
karşılaştıklarını belirtmiştir. Kaydı yapılamayan ailelerin karşı karşıya kaldığı sonuçların çocukları okula 
kaydettirememe, dolaşım kısıtlamaları, yardım başvurusunda bulunamama ve istihdama erişmede güçlükler 
olduğu bildirilmiştir. Alınabilmesi için Bağdat’a gidilmesi gereken ulusal kimlik dışındaki tüm belgeleri 
Musul’da değiştirmek mümkündür.188

2.3.1 IŞİD yönetimi altında doğan ve/veya babaları IŞİD’li olan belgesiz 
çocuklar

2014 ve 2017 yılları arasında IŞİD kontrolünde olan bölgelerde doğan ve/veya ebeveynlerinin IŞİD ile 
bağlantılı olduğundan şüphelenilen binlerce çocuğun doğum sertifikaları ve resmî belgeleri eksiktir.189 
NRC’nin tahminine göre 2019’da, 870.000190 kişi halen yerinden edilmiş haldedir ve bunlardan en az 
45.000’inin ya da kamplarda yaşayan her beş çocuktan birinin191 doğum sertifikası bulunmamaktadır.192 
Ayrıca, belgesi olmayan ailelerin yeni doğan çocukları için doğum sertifikası düzenlenmesi reddedilmiştir.193 
Belgesi olmayan çocukların vatansız olma riskinin yanı sıra eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimde 
zorluk yaşadıkları bildirilmiştir.194 NRC, bunun sonucunda, belgesi olmayan çocukların ‘Irak toplumunun 
sınırlarında bir hayat yaşamaya mahkum olma risklerinin yüksek olduğunu ve bu durumun ihmal edilmiş 
bir nesil yarattığını’ belirtmiştir.195

Belgesi olmayan çocuklar için eğitime erişim

NRC’ye göre 2019’da, ‘çocuklarının belgelerinin eksik olduğunu bildiren yaklaşık her beş Iraklı aileden biri, 
çocuklarının eğitime erişiminin engellendiğini bildirmiştir’. Bu durumun özellikle Enbar için geçerli olduğu 
belirtilmektedir; ‘Enbar’da, görüşme yapılan ve çocuklarının belgesi eksik olan katılımcıların neredeyse üçte 
biri çocuklarını okula kaydettiremezken bu oran Selahaddin’de %20, Ninova’da ise %14’tür’.196 Örneğin İnsan 
Hakları İzleme Örgütü, Musul’a yakın bir ÜYEK kampının yakınında bulunan bir ilkokulda, ‘okul çağındaki en 
az 1080 çocuğun okulun hemen yanında yaşadığını [...] ancak bu çocukların sadece 50’sinin (hepsi geçerli 

188 REACH, MOSUL AL AREA BASED ASSESSMENT MOSUL AL-SALAM AREA-BASED ASSESSMENT: March-April 2019, 9 April 2019, 
url, p. 22

189 NRC, BARRIERS FROM BIRTH Undocumented children in Iraq sentenced to a life on the margins, 30 April 2019, url, p. 4; HRW, 
Iraq: School Doors Barred to Many Children Affects Thousands Who Lived Under ISIS Rule, 28 August 2019, url

190 NRC, BARRIERS FROM BIRTH Undocumented children in Iraq sentenced to a life on the margins, 30 April 2019, url, p. 3

191 NRC, BARRIERS FROM BIRTH Undocumented children in Iraq sentenced to a life on the margins, 30 April 2019, urlurl, pp. 3, 
4

192 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 5

193 HRW, Human Rights Watch Submission to the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
(CEDAW) of Iraq’s periodic report for the 74th CEDAW Session, September 2019, url, p. 4; NRC, Paperless People of Post-
Conflict Iraq, 2019, url, p. 13

194 UNAMI/UN OHCHR, The Right to Education in Iraq, February 2020, url, pp. 11-13; HRW, Human Rights Watch Submission 
to the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) of Iraq’s periodic report for 
the 74th CEDAW Session, September 2019, url, p. 4; HRW, Iraq: School Doors Barred to Many Children Affects Thousands 
Who Lived Under ISIS Rule, 28 August 2019, url; HRW, Iraq: Not a Homecoming, 14 June 2019, url; NRC, Paperless People of 
Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 5

195 NRC, BARRIERS FROM BIRTH Undocumented children in Iraq sentenced to a life on the margins, 30 April 2019, url, p. 3

196 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 12
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belgelere sahiptir) okula kaydedilmiş olduğunu’ belirtmiştir.197 NRC, okula giden belgesiz çocukların ‘okulu 
bırakmaya zorlanma veya ileride mezun olamama risklerinin daha yüksek olduğunu’ belirtmiştir.198

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ve ‘resmî belgeleri eksik olan çocukların 
okula kaydedilmelerine olanak tanıyan 2018 tarihli direktife rağmen [...], yetkililerin okul müdürlerine ve 
eğitim destek hizmetleri sağlayan yardım gruplarına, belgesi olmayan çocukların devlet okullarına kayıt 
yaptırmasının halen yasak olduğu talimatını verdiklerini’ bildirmiştir.199 UNAMI Şubat 2020 tarihli gözleminde, 
direktifin ‘geniş çapta dağıtılmış veya ailelere200 ve öğretmenlere açıklanmış gibi görünmediğini’ ifade 
etmiştir.201 Direktifler özellikle uzun idari prosedürler202 nedeniyle ‘netlikten uzak’203, ‘yer yer çelişkili’204 
ve karmaşık205, ayrıca ‘güvenlik izninin reddi ya da ebeveynin bulunmaması nedeniyle’ resmî belgelerini 
alamayan aileler için faydasız olarak tanımlanmıştır.206 Ayrıca Musul’da görüşülen öğretmenler UNAMI’ye, 
IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen ve resmî belgeleri olmayan kişilerin damgalanması nedeniyle, belgesi 
olmayan çocukların okula erişmelerine izin vermekten korktuklarını söylemiştir. Ayrıca aileler ‘isteksiz’ 
olduklarını ve ‘çocuklarının IŞİD ile bağlantılı olmakla damgalanmalarından’ ve ‘intikam saldırılarına karşı 
savunmasız’ durumda kalabileceklerinden korktuklarını ifade etmiştir.207

Bunlara ek olarak UNAMI, Şubat 2020’de, IŞİD kontrolü altında yaşayan ve belgeleri olmayan ‘çocukların 
ve genç yetişkinlerin’ ‘bilgi birikimi uçurumu’ ile mücadele ettiklerini belirtmiştir. Bu kişilerin bir kısmı 
‘ilkokul sonrası herhangi bir eğitim almadan yetişkinliğe adım atmakta’ olup ‘giderek artan bir terk edilme 
ve umutsuzluk hissi yaşadıklarını’ belirtmektedir.208

2.3.2 Belgesi olmayan kadınlar için doğum sertifikaları ve sağlık hizmetlerine 
erişim

NRC 2019’da, resmî belgeleri bulunmayan bazı kadınların, ‘yeni doğan bebeğin hem annesi hem de babasının 
resmî kimliklerinin [gerekli olması]’, ayrıca bazı durumlarda ‘devlet tarafından düzenlenmiş evlilik cüzdanının’ 
istenmesi nedeniyle doğum sertifikaları209 almada veya bir hastanede doğum yapmada güçlük yaşadıklarını 
göstermiştir. NRC’nin çalışmasına katılanlardan biri, özellikle Musul’da, tıp uzmanlarının hastaneye gelen 
belgesiz kişilerin IŞİD ile bağlantılı olduğundan şüphelenebildiğini söylemiştir.210 Örneğin NRC, Musul’un 

197 HRW, Iraq: School Doors Barred to Many Children Affects Thousands Who Lived Under ISIS Rule, 28 August 2019, url

198 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 13

199 HRW, Iraq: School Doors Barred to Many Children Affects Thousands Who Lived Under ISIS Rule, 28 August 2019, url

200 UNAMI/UN OHCHR, The Right to Education in Iraq, February 2020, url, p. 12; According to NRC ‘Strikingly, only 1% of all 
respondents [parents interviewed by the NGO] believed that children could attend school without documentation’ NRC, 
Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 12

201 UNAMI/UN OHCHR, The Right to Education in Iraq, February 2020, url, p. 12

202 Oxfam, Protection Landscape in Diyala and Kirkuk Iraq, 5 March 2020, url, pp. 12, 13

203 NRC, BARRIERS FROM BIRTH Undocumented children in Iraq sentenced to a life on the margins, 30 April 2019, url, p. 22

204 NRC, BARRIERS FROM BIRTH Undocumented children in Iraq sentenced to a life on the margins, 30 April 2019, url, p. 22

205 According to NRC, ‘types of civil documents education officials reported being required to formally attend school also varied.’ 
NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, pp. 11,12

206 UNHCR/UNAMI/UN OHCHR, The Right to Education in Iraq, February 2020, url, p. 12

207 UNHCR/UNAMI/UN OHCHR, The Right to Education in Iraq, February 2020, url, p. 12

208 UNHCR/UNAMI/UN OHCHR, The Right to Education in Iraq, February 2020, url, p. 13

209 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 14

210 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 13
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batısında yaşayan ÜYEK statüsündeki hamile bir kadının ‘geçerli resmî kimlik belgesi veya evlilik cüzdanı’ 
olmaması nedeniyle hastaneye erişiminin engellendiği bir vaka bildirmiştir. NRC, kocasının IŞİD ile bağlantılı 
olduğundan şüphelenilmesi nedeniyle, bu kadının hastane personeli tarafından ‘babası gelene kadar bebeği 
hastanede tutmakla’ tehdit edildiğini belirtmiştir. Bu nedenle kadın, ‘doktor veya ebe desteği olmadan 
evde doğum yapmak zorunda kalmıştır’. NRC daha sonra, kadının çocuğu için resmî belgeleri alamadığını 
ve çocuğu hastalandığında tıbbi destekten yararlanamadığını bildirmiştir.211 NRC Nisan 2019’da, Kerkük 
ilindeki Hawija şehrinde ‘doğum sertifikası olmayan çocuklara aşı yapılmadığını’ ve bu durumun aileleri 
‘bazı yerel klinikler ve STK’ların bireysel çabalarına’ bel bağlamak zorunda bıraktığını gözlemlemiştir. Iraklı 
bir tıp uzmanının sözlerini aktaran NRC, ‘aşı yetersizliğinin, IŞİD’den önce görülmeyen kızamık gibi yeni 
hastalık türlerinin ortaya çıkmasına neden olduğunu’ ifade etmiştir.212

211 NRC, Paperless People of Post-Conflict Iraq, 2019, url, p. 13

212 NRC, No documents, no future, 30 April 2019, url 
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3. Çözüm ve devlet koruması

3.1 Etkili çözüm önlemlerine erişim

3.1.1 Zorla kaybettirilme ve yargısız infazlar

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporlarına göre, 2016’dan itibaren ‘Bağdat ve Kürdistan Bölgesi’ndeki 
yetkililer, zorla kaybettirilmede rol alan yetkilileri cezalandırmak adına çok az şey yapmıştır.’213 Ayrıca 
‘taleplere rağmen hükümet, hangi güvenlik güçleri ve askeri yapıların insanları hangi tesislerde tutuklu 
bulundurmak için yasal yetkiye sahip olduğunu açıklamamıştır’.214

Aynı kaynakta yargısız infazlar ve işkenceyle ilgili olarak, Irak hükümetinin 2017’de bulunduğu taahhütlere 
rağmen ‘yetkililerin, bu görevi kötüye kullanma olaylarını soruşturmak adına 2019’da görünüşe göre hiçbir 
adım atmadığı’ belirtilmiştir.215

3.1.2 Gözaltı ve tutukevlerindeki işkence iddiaları hakkında

UNAMI VE OHCHR, Irak’ın yasal çerçevesiyle ilgili olarak, ‘Federal Terörle Mücadele Yasası adil yargılanma 
hakları ve usule ait güvenceler konusunda sessiz kalırken, KRI Terörle Mücadele Yasası Madde 13’te, 
suçlanan kişilere, yasa uyarınca sorgulama sırasında avukat atanması da dahil olmak üzere adil şekilde 
muamele gösterilmesi öngörülmektedir’ ifadesine yer vermiştir. Aynı kaynakta ayrıca ‘işkence ve insanlık dışı 
muamelenin açık bir şekilde yasaklandığı, ancak uluslararası hukuka aykırı olarak, KRI Terörle Mücadele Yasası 
Madde 13 uyarınca, baskı altında alınan itirafların, başka kanıtlarla desteklenmeleri halinde mahkemede 
kullanılmasına izin verildiği’ belirtilmiştir.216

Cenevre merkezli insan hakları sivil toplum örgütü Alkarama217, Mayıs 2020’de Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Komitesi’ne yaptığı açıklamada, ‘işkence iddialarının mahkemede nadiren değerlendirilip 
soruşturulduğunu, tıbbi uzmanlığın neredeyse hiç mevcut olmadığını ve faillerin genellikle cezasız kaldığını’ 
ifade etmiştir. Aynı kaynak, ‘İşkenceyle Mücadele yasasında, işkence ölüme yol açmadığı sürece asgari 
hapis cezası öngörülmediği’ için Irak’ın yasal çerçevesinin ‘cezasızlığa katkıda bulunduğu’ gözleminde 
bulunmuştur. Ceza Kanununun 332. Maddesinde, bir kişiye zalimce muamele eden bir kamu görevlisinin 1 
yılı aşmamak kaydıyla tutuklanarak ve 100 dinarı aşmayan para cezasıyla veya bu cezalardan sadece biriyle 
cezalandırılabileceği belirtilmektedir.218

213 HRW, Iraq: Human Rights Watch Submission to the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, 17 May 
2020,url

214 HRW, World Report for 2019 : Iraq, 14 January 2020, url

215 HRW, World Report for 2019 : Iraq, 14 January 2020, url

216 UNAMI/UN OHCHR, Human Rights in the Administration of Justice in Iraq: Trials under the anti-terrorism laws and implications 
for justice, accountability and social cohesion in the aftermath of ISIL, January 2020, url, pp. 5-6

217 Alkarama is a Geneva-based NGO that was established to assist those in the Arab world who are subjected to extrajudicial 
disappearance, torture, and arbitrary detention. Alkarama, Our Work, n.d., url

218 Alkarama, UN Human Rights Committee: Iraq; Submission to the List of Issues to be taken up in connection with the 
consideration of Iraq’s sixth periodic report by the Human Rights Committee, 26 May 2020,url, p. 7
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https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_Report_HRAdministrationJustice_Iraq_28January2020.pdf
http://www.alkarama.org/en/about/what-we-do
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared Documents/IRQ/INT_CCPR_ICO_IRQ_42206_E.docx
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İnsan Hakları İzleme Örgütü Nisan 2019’da, Irak Yüksek Yargı Konseyi’nin 2018’in sonuna kadar hem terörle 
ilgili hem de terör dışı vakalarda soruşturma görevlilerinin işkenceye başvurduğuna dair 275 şikayeti 
incelediğini ve bu vakaların 176’sını çözüme kavuşturduğunu, ancak bu soruşturmaların sonuçlarının halen 
belirsiz olduğunu bildirmiştir.219

3.1.3 Yargılama ve güvenlikle ilgili desteğe erişim

NRC, Mayıs 2020 tarihli bir raporunda, IŞİD ile bağlantısı olduğu düşünülen kadınların, Iraklı yetkilileri barınma, 
toprak ve mülkiyet haklarını talep etmek ve anlaşmazlıkları çözmek için başvurabilecekleri bir merci olarak 
görmekten ziyade yetkililerin misilleme eylemlerinden korktuklarını bildirmiştir.220 Ayrıca NRC’nin görüştüğü 
kadınlar, ‘bir varlık üzerinde hak talebinde bulunmak için gerekli resmî belgeleri almak üzere ilgili yetkililere 
başvurmaktan’ korktuklarını sürekli ifade etmiş ve süreci ‘yıkıcı’ olarak tanımlamıştır.221 İnsan Hakları İzleme 
Örgütü’ne göre Iraklılar, Iraklı yetkililerce sık sık reddedilen güvenlik izni olmadan ‘adliye sarayı dahil olmak 
üzere devlete ait binalara girememekte’ ve sorunları için ‘yargı yoluna başvuramamaktadır’.222 Ayrıca İnsan 
Hakları İzleme Örgütü, ‘[‘IŞİD’li aile’ olduğundan şüphelenilen] bu ailelere güvenlik izni almalarında yardımcı 
olmak isteyen çok sayıda avukatın tehdit edildiğini, dövüldüğünü ve tutuklandığını’, buna bağlı olarak IŞİD 
ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir akrabaları olduğunu öğrendiklerinde ailelere yardım etmek 
istemediklerini bildirmiştir.223 Oxfam ayrıca Şubat 2020’de, ‘IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilerin 
[...] yasal çözüm yollarına erişiminin çok kısıtlı olduğunu veya hiç olmadığını’ belirtmiştir.224

3.1.4 Cinsel şiddet ve istismarlar karşısında çözüm önlemlerine erişim

Irak’taki cinsiyete dayalı şiddetin genel durumu hakkında bilgi veren Birleşmiş Milletler 2020 İnsani 
İhtiyaçlara Genel Bakış raporuna göre, kadınlar ve kız çocuklar, ‘halen aile içi şiddet, cinsel şiddet ve zorla 
evlendirilmeye maruz kalmakta, kaynaklardan mahrum bırakılmakta, bu kişilerin birçoğu temel haklardan 
yoksun kalmaktadır’. Ayrıca aynı kaynakta, ‘Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet [GBV] mağdurlarına yönelik 
geçim olanakları ve sığınma hizmetlerinin kısıtlı’ olduğu bildirilmiştir. Çok sayıda GBV mağduru; damgalanma 
korkusu, mevcut hizmetlere ve yasal çözüm yollarına güven duymama ve daha fazla şiddet olasılığı nedeniyle 
özel hizmetlere sevk edilmeyi reddetmektedir. Ulusal koruma sistemlerinin kapasitesi ve kaynaklarının 
sınırlı olması ve kadın merkezlerinin sayısındaki düşüş de mağdurların hizmetlere erişimi üzerinde olumsuz 
etkilere yol açmıştır.225

Center for Civilians in Conflict (CIVIC) Aralık 2019’da, kamplarda ‘ÜYEK statüsündeki kişilerin şikayette 
bulunmaları ve ihlalleri bildirmeleri için çeşitli raporlama mekanizmalarının’ bulunduğunu belirtmiştir. Ancak 
çok sayıda mağdur cinsel istismarları bildirmemektedir ve bu nedenle iddialar ‘soruşturulmamaktadır’.226 
Oxfam Mart 2020’de yayınladığı bir raporda, Irak’taki Preventing Sexual Exploitation and Abuse Taskforce 

219 HRW, Iraq: Appeals Courts Ignoring Torture Claims Overturning Acquittals in Terrorism Cases, 25 September 2019, url

220 NRC, Broken Home, Women’s housing, land and property rights in post-conflict Iraq, May 2020, url, p. 11

221 NRC, Broken Home, Women’s housing, land and property rights in post-conflict Iraq, May 2020, url, p. 11

222 HRW, Iraq: Not a Homecoming, 14 June 2019, url

223 HRW, Iraq: Not a Homecoming, 14 June 2019, url; for more information, see 2.3 – Restricted access to civil documentation 
and security clearance

224 Oxfam, Protection Landscape in Diyala and Kirkuk Iraq, 5 March 2020, , url, p. 36

225 UNOCHA, Humanitarian Needs Overview - Iraq 2020, November 2019, url, p. 52

226 CIVIC, “WE JUST WANT SOMEONE TO PROTECT US” - Civilian Protection Challenges in Kirkuk, December 2019, url, p. 27
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ağının rolünden ve aynı zamanda Irak’taki cinsel şiddet iddialarının iletilip soruşturulabileceği çeşitli 
mekanizmalardan bahsetmiştir ancak bunların mağdurların etkili çözüm önlemlerine erişimi üzerindeki 
etkilerine raporda yer verilmemiştir.227 Iraklı gazeteci Dlovan Barwari’ye göre, STK’ların ‘IŞİD üyelerine 
yardım etmekle suçlanma korkusu mağdurlara yardım etmelerini’ engellemektedir.228

3.1.5 Sivillerin olayları rapor edebilecekleri etkili kanallara erişimi

CIVIC, Aralık 2019’da Kerkük ili üzerine hazırladığı raporda, sivillere yönelik şikayet mekanizmalarıyla 
ilgili olarak, ‘sivillerin kendilerine zarar veren olayları rapor edebilecekleri kaynakların yetersizliğinden’ 
bahsetmiştir. CIVIC’in görüştüğü siviller, ‘yaptıkları çalışmaların politikada değişikliğe veya ihlalde bulunan 
yetkililere karşı bir disiplin cezasına yol açmadığını’ doğrulamıştır.229 Kerkük’te güvenlik alanında çok sayıda 
aktörün bulunması nedeniyle sivillerin ‘kafa karışıklığı yaşadıkları’ ve ‘endişelerini kime rapor etmeleri 
gerektiğini’ bilmedikleri bildirilmiştir.230 CIVIC’e göre, ‘siviller haklarında çok fazla bilgi sahibi olmamaları, 
etkili olmadıklarını düşünmeleri veya bir güvenlik güçleri üyesini şikayet etmeleri halinde misillemeden 
korkmaları nedeniyle bu mekanizmaları nadiren kullanmaktadır’.231

3.2 Genel affa erişim
Uluslararası Af Örgütü’ne göre, ‘Hapis cezasına veya ölüme mahkum edilen kişilere yönelik Genel Af Yasası 
[n°27/2016], terör suçları […] dahil olmak üzere 13 suç türünü hariç tutmaktadır, dolayısıyla 2005 Terörle 
Mücadele Yasası kapsamında hüküm giyen kişilerin birçoğu af kapsamı dışında kalmaktadır’. Aynı kaynakta 
şu ifadelere yer verilmiştir:

‘Genel Af Yasası ayrıca afları, davacıların veya mağdurların yakınlarının şikayetlerini geri çekmeleri 
şartına bağlamaktadır. Genel Af Yasası, hariç tutulan 13 suçla ilgili olarak, kişilerin baskı altında 
alınan “itiraflara” dayanılarak mahkum edildiği durumlarda ya da adli kovuşturmanın gizli tanık 
tarafından sağlanan deliller ya da diğer şüphelilerin “itirafları” temelinde başlatılması halinde 
açık bir şekilde adli inceleme hakkı vermektedir. Uygulamada bu, ispat zorunluluğunu sanıklara 
yüklemektedir ve yargılama sırasında prosedürlere uyulduğu varsayılmaktadır, örneğin mahkemenin 
tutukluların kayıtlı işkence şikayetlerini belgelediği ve buna göre karar verdiği kabul edilmektedir. 
Ancak Uluslararası Af Örgütü’nün edindiği bilgilere göre, adli yargılama usullerine genellikle riayet 
edilmemektedir.’232

Al-Jazeera Temmuz 2019’da, Irak mahkemelerinde hüküm giyen bazı IŞİD şüphelilerinin ‘Genel Af Yasası 
uyarınca tahliye edilebileceğini’ bildirmiştir. Bundan yararlanabilmek için ‘hüküm giyen kişinin, IŞİD’e 
kendi iradesi dışında katıldığını ve ciddi bir suç işlemediğini gösteren kanıt sunması gerekmektedir’. Ancak 
Al-Jazeera’nın aktardığına göre Üst Düzey Irak Araştırmacısı Belkis Wille, ‘çıtanın çok yüksek tutulması 
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nedeniyle insanların [IŞİD adına] hareket etmeye zorlandıklarını kanıtlamalarının’ uygulamada çok karmaşık 
olduğunu ve bu yasanın yargıçlar tarafından nadiren uygulandığını belirtmiştir.233 İnsan Hakları İzleme 
Örgütü, Ninova’da kıdemli bir terörle mücadele yargıcına atıfta bulunarak, yargıcın ‘IŞİD’e destek sağlayan 
hiç kimsenin affı hak etmediğini düşünmesi nedeniyle’ yasanın uygulanmasını reddettiğini belirtmiştir.234

3.3 Başka yere yerleştirme olanakları
NRC, ‘belgeleri olmayan kişilerin dolaşım özgürlüğü gibi temel insan haklarından da mahrum bırakıldığını 
ve keyfî gözaltı ve tutuklama riskinin önemli ölçüde arttığını’ aktarmıştır; örneğin, NRC’nin çalışmasına 
katılan kişiler, daha önceden IŞİD kontrolü altındaki bölgelerde bulunan kontrol noktalarından geçerken bu 
korkuyu yaşadıklarını anlatmıştır.235 Benzer şekilde 2019 raporunda Bobseine, ÜYEK geri dönüş süreçlerinin 
şeffaf olmadığını ve bölgedeki güvenlik güçlerine başvurmayı gerektiren güvenlik izinlerinin alınmasına 
bağlı olduğunu; bu güvenlik izni ve gerekli belgeler olmadan ‘Iraklıların kendi ülkelerinde serbestçe 
dolaşmalarına izin verilmediğini ve genellikle iş bulamadıklarını ya da sağlık hizmeti gibi devlet hizmetlerinden 
yararlanamadıklarını’ ve ölüm/doğum sertifikaları almak için de iznin gerekli olduğunu bildirmiştir. Ayrıca 
yerel aşiret Şeyhlerinin geri dönüşleri engelleyebildiğini veya kolaylaştırabildiğini ve ‘diğer kasabalara ya 
da şehirlere taşınmanın, bazen yerel makamlar veya aşiret aktörleri tarafından zorunlu tutulan ek güvenlik 
ve tarama süreçleriyle zorlaştırıldığını’ belirtmiştir.236

USDOS’a göre, yetkililer yerinden edilen kişilerin dolaşımını kısıtlamış ve ÜYEK kamplarındaki bazı kişilerin 
kamptan ayrılmasına izin verilmeyerek geçim kaynakları, eğitim olanakları ve hizmetlerin önüne engeller 
koyulmuştur. Buna ek olarak, ‘ülkenin IŞİD kontrolünden kurtarılan birçok kesimi’, özellikle kontrol 
noktalarında güvenlik güçlerinin ‘dolaşım kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmıştır’ ve yerel güçler, geri 
dönenlerin menşe bölgelerine geri dönme izinlerine her zaman riayet etmemiştir. Geri dönenler, mülklerin 
tahrip edilmesi, hizmet ve geçim kaynaklarının eksikliği ve güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kalmış, bu da 
genellikle ikinci kez yerinden edilmeye veya kamplara geri dönmeye yol açmıştır. Özellikle IŞİD ile bağlantılı 
olduğu düşünülen ÜYEK statüsündeki kişiler, ‘yerel devlet yetkilileri ve halkın düşmanca tavırlarıyla ve sınır 
dışı edilmeyle karşı karşıya kalmıştır’, ayrıca diğer durumlarda geri dönüşler engellenmiştir.237
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Ek 2: Yetki Tanımı
 Muamele

- IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilere yönelik muamele – farklı aktörlere (Irak 
Hükümeti, hükümet yanlısı milisler, KRG, aşiret liderleri ve topluluk) göre yapı 

- Adli kovuşturma: uygulanan mevzuat, ‘arananlar listeleri’ ve tutuklamaların kapsamı, 
yargı sürecine ve adil yargılamaya ilişkin gerekliliklere bağlılık, avukatlar tarafından temsil 
(avukatlara muamele ve nitelikli temsil eksikliği); duruşma öncesi tutukluluk (sürenin 
uzunluğu, fiziksel standartlar), kötü muamele, işkence, başta idam cezası olmak üzere 
cezaların uygulanması, varsa af uygulaması.

- Şunlar dahil olmak üzere muamele raporları: kaybettirmeler, cinayetler, tutuklamalar, 
görevi kötüye kullanmalar, menşe bölgelere geri dönüşün engellenmesi, mülkün/altyapının 
tahrip edilmesi, belgelere el konulması, sosyal hizmetlerdeki kısıtlamalar, ayrımcılık, 
tahliyeler nedeniyle ikinci kez yerinden edilme ve diğerleri. 

- IŞİD ile bağlantısı olduğu düşünülen kişilerin aile fertlerine yönelik muamele: yukarıda 
belirtilen muamele raporları ve dolaşım özgürlüğü vb. dahil.

- Belgeleri olmayan çocuklara (IŞİD yönetimi altında doğan ve/veya babaları IŞİD’li olan 
belgesiz çocuklar) yönelik muamele: belgeleri alma imkanı, vatansızlık veya vatansız kalma 
riski, okula kayıt, diğer hizmetlere erişim vb.

 Çözüm

- Başta Sünni Araplar olmak üzere IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilerin polise veya 
adli makamlara şikayette bulunup bulunmadığı dahil olmak üzere etkili çözüm önlemlerine 
erişim; şikayette bulunmanın ne kadar etkili olduğu

- Başta Sünni Araplar olmak üzere IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülen bir kişinin hedef 
gösterilmekten kaçınmak/kaçmak için başka bir bölgeye taşınıp taşınamadığı
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