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Cezaevi koşullari geçtiğimiz yil Türkiye’de yoğun tarişmalara konu oldu. Cezaevlerinde genellikle 60
veya daha fazla tutuklu ve hüktimlünün bulunduğu koğuşlarda tutulmaktaydi, ancak Tjirk yetkililer,
varolan cezaevlerine yeni binalar ekledi ve hücre sistemini getiren ve 2000 yilinda kullanima açilmasi
planlanan 11 adet F tipi cezaevinin yaplmlna baladi. Koğuşlari, daha küçtik hücrelerle değitşirme
stirecinin başlamasinin ardindan cezaevlerinde büyük protestolar ve iddetle bastiri lan isyan lar başladi.
Ekim 2000’den bu yana binden fazla siyasi mahkum F tipi cezaevlerini protesto için açlik eylemine
katildi. 19 Aralik’ta gtivenlik güçleri 20 cezaevine bir operasyon dtizenledi ve 30 mahkumla 2 asker
öldü. Ytizlerce mahkum yeni açilmiş tiç F tipi cezaevine transfer edildi.
Uluslararasi Af Örgütü transferler öncesi, sirasi ve sonrasinda mahkuinlarin dövüldüğü ve bazilarinin
işkence gördüğüne dair birbiriyle tutarli çok sayida bilgi edinmiştir. F tipi cezaevlerinde mahkumlar ya
tek başlarina ya da en fazla tiç kişi birlikte tutulmakta. UAÖ, uzun süreli izolasyon uygulamasinin
kendisinin zalimane, insanlik dişi ve onur kirici muameleye vardiği ve işkence ve kötü muameleyi
kolaylaştirici olduğu kaygisini taşimaktadir. Bu nedenle, yetkililere mahkuinlarin güntün en azindan bir
bölümünde daha geniş gruplar halinde bir araya gelmesine izin verilmesi için defalarca çağrida
bulunmuştur.
Bu belge, Uluslararasi Af Örgütü’nün Nisan 2001’de yayinladiği 10 sayfalik (4348 kelime)
TÜRKIYE: “F-Tipi” cezaevleri: İzolasyon ve işkence ve kötü muaniele iddialari (AI Indeks: EUR
44/025/2001) adli raporun özetidir. Daha ayrintili bilgi için rapora bakin.
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TÜRKİYE
“F-Tipi” cezaevleri: izolasyon, işkence ve kötü
muamele iddialari*
Cezaevi koullari geçtigimiz yil Türkiye’de yogun tartişmalara konu oldu. Cezaevlerinde
genellikle 60 veya daha fazla tutuklu ve hükümünün bulunduğu koğuşlarda tutulmaktaydi,
ancak Türk yetkililer, varolan cezaevlerine yeni binalar ekledi ve hücre sistemini getiren ve
2000 yilinda kullanima açilmasi planlanan 11 adet F tipi cezaevinin yapimina başladi.
Mahkumlar ve ailelerinin yani sira çok sayida insan haklari savunucusu ve diğer sivil toplum
örgütleri, izolasyonu getiren yeni hticre tipi sistemin cezaevlerinde işkence ve kötü muamele
riskini artiracağindan endişelenmekteydi. Yeni sistemin küçük grup veya tecrit izolasyonuna
yol açacağina dair korkular bugüne dek hakli çikti; “hükümlülerin diğer hükümlülerle ilişki
veya iletişime girmesine izin verilmeyecektir” diyen Anti Terör yasasinin 16. Maddesi yoğun
izolasyonu öngören bir uygulama getirdi.
Koğuşlari, daha küçük hücrelerle değiştirme sürecinin başlamasinin ardindan
cezaevlerinde büyük protestolar ve şiddetle bastirilan isyanlar başladi. Ekim 2000’den bu yana
binden fazla siyasi mahkum F tipi cezaevlerini protesto için açlik eylemine katildi. Aralik
ayinin başinda Adalet Bakani, 16. madde düzeltilmeden, F tipi cezaevleri tüzügü
yayinlanmadan ve bunlarin yönetimiyle ilgili bir sosyal konsensusa varilmadan hiç kimsenin F
tipi cezaevlerine transfer edilmeyeceğine dair söz verdi. Ne var ki 19 Aralik’ta güvenlik
güçleri 20 cezaevine bir operasyon düzenledi ve 30 mahkumla 2 asker öldü. Yüzlerce
mahkum yeni açilmiş üç F tipi cezaevine transfer edildi.
Ocak 2001 baIarinda Ulusiararasi Af ÖrgütO (UAÖ) ve Human Rights Watch (HRW),
Aralik 2000 cezaevi operasyonlari ve yeni F tipi cezaevieri koşullarini incelemek üzere ortak
bir misyon gerçekleştirdi. Aratşirmalar sirasinda heyet farkli kaynaklardan bilgi toplamaya
özellikle özen gösterdi. Avukatlar, doktorlar, insan haklari savunuculari ve Meclis Insan
Hakiari Komisyonu'nun bir üyesiyle görüşüldü: yani, Türkiye’deki insan haklarinin durumunu
geliştirmek hedeftyle kendilerinin de araştirma yaptiği Türk sivil topiumu ve parlamentonun
saygin üyelerinin görüşleri alindi. Ek olarak heyet, serbest birakilan mahkumlar ve mahkum
yakinlari gibi cezaevlerine transferlerden doğrudan etkilenmiş kişilerden de bilgi topiadi.
Araştirmacilar araştirma gezisinden önce ve boyunca, toplanti taiebiyie defaiarca Adalet
Bakanliğiyla irtibata geçti. Ne yazik ki, bu talepleri Bakanlik tarafindan reddedildi. Ayrica,
transfer edilmiş olan mahkumlara uygulanan yeni rejimi degerlendirebilmek için yeni F tipi
cezaevierinden birini ziyaret talepleri de reddedildi.
Uluslararasi Af Örgütü transferler öncesi, sirasi ve sonrasinda mahkumlarin dövüldüğü
ve bazilarinin işkence gördügüne dair birbiriyie tutarli çok sayida bilgi almaktaydi. F tipi
cezaevierinde mahkumlar ya tek başlarina ya da en fazla üç kişi birlikte tutulmaktaydi. İlk
haftalarda hücrelerin önündeki küçük alanlara çikmaiarina izin verilmiyordu. Bazilari günler
boyunca gardiyanlar dişinda hiçbir insanla görüşmüyordu. Alle ve avukat görüşmeleri
kisitliydi. UAÖ, uzun süreli izolasyon uvgulamasinin kendisinin zalimane. insanlik dişi ve
onur kirici muameleye vardiği ve işkence ve kötü muameieyi kolaylatirici olduğu kaygisini
taşimaktadir. Bu nedenle, yetkililere mahkumliarin günün en azindan bir bölümünde daha
geniş gruplar halinde bir araya gelmesine izin verilmesi için defalarca çağrida bulunmuştur.
-----------------------* Bu raporun büyük bir bölümü Uluslararasi -Af Örgütü ve Human Rights W atch ‘in, Türkiye Adalet Bakam ‘na
gönderdiği 30 mart 2001 tarihli mektupta yer almiştir.

AI Index: EUR 44/025/2001 Uluslararasi Af Örgütü Nisan 2001

2

Türkiye: “F tipi” cezaevleri

İzolasyon uygulamasi
Uluslararasi Af Örgütü daha önce aşiri kalabalik koğuşlarla ilgili kaygilarini ifade etmiştir ve
örgüt, eger gerekiyorsa, mahkumlarin, diğer mahkumlarin baski ve tehditleri de dahil,
şiddetten korunmalari gerektiğine inanmaktadir. UAÖ, bazilari cezaevlerinde olmak üzere,
silahli muhalif gruplarin ‘ham” olduklarini iddia ettikleri kişileri kasten öldürmelerini
defalarca eleştirmiştir. UAÖ, bazi belli koşullarda bazi mahkumlari ayirmanin uygun
olabileceğine inanmaktadir; örneğin, genel cezaevi nüfusunu, özellikle şiddet kullanan diğer
mahkumlardan korumak için gibi. Ancak bu tip önlemler ancak olağanüstü koşullarda ve son
çare olarak kullanilmalidir1. UAÖ, küçük grup izolasyonu da dahil uzun süreli izolasyonun
mahkumlarin fiziksel ve ussal sağliği üzerinde ciddi etkiler yaratabilecegine ve kendi içinde
zalimane, insanlik dişi veya onur kirici muamele veya ceza teşkil edebileceğine inanmaktadir.
Ayrica, mahkumlara işkence ve kötü muamele yapilmasini da kolaylaştirabilir. İşkence ve
kötü muamele, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararasi insan haklari sözleşmelerince
yasaklanmiştir. Özellikle, Insan Haklari ve Temel Özgürlüklerin Korunmasina dair Avrupa
Sözleşmesi’nin (Avrupa Insan Haklari Sözleşmesi) 3. Maddesi ve BM İşkence ve Diğer
Zalimane, Insanlik dişi veya Onur Kirici Muamele ve Cezaya Karşi Sözleşme (Işkenceye Kari
Sözleşme).
Anti Terör Yasasinca suç sayilan nedenlerle yargilanmiş veya hüküm giymiş tüm
mahkumlari izole etmek kabul edilemez2. Anti Terör Yasasi’nin 16. Maddesi, tutuklu ve
hükümlülerin özel olarak ina edilmiş binalarda bir-üç kişilik odalarda tutulacagi ve diğer
mahkumlarla iletişim ve görüşme ile açik görüşün olmayacaği drakonyan bir rejim ortaya
koymaktadir. Uluslararasi Af Örgütü daha önce de 16. Maddeyi, siyasi nedenlerden tutuklu
veya hokumlü bulunanlari da kapsayan tüm mahkumlarla, yeterli egzersiz olanaklarinin
sağlandiği ve her gün hücre veya kogularinin dişinda diğer mahkumlarla bir arada
bulunabilecekleri yeterli zamanin verildiği bir biçimde degitirmesi için Türk hükümetine
çağrida bulunmuştur. Işkence ve Insanlik Dişi veya Onur Kirici Muamele veya Cezanin
Önlenmesine Dair Avrupa Komitesi (CPT), Ocak 2001’de, ‘1991 Anti Terör Yasasinin
düzeltilmesine dair yasa tasarisinin kabul edilmesi, böylece bu yasa kapsamina giren
mahkumlarin diğerleriyle birlikte etkinliklerde bulunmasini (ve aileleriyle açik görüş
yapabilmesini) sağlamasi, çok büyLik öncelik olarak kabul edilmelidir.” tavsiyesinde
bulunmuştur3.
Aralik operasyonu öncesindeki tecrit ve küçük grup izolasyonu uygulamalari: İmrali
adasi ve Kartal Özel Tip Cezaevi
Silahli muhalifgrup Kürdistan İşçi Partisi (PKK) lideri Abdullah Öcalan, 15 Şubat 1999 günü
tutuklanmasindan bu yana iki yildan uzun bir süredir Imrali adasinda tecrit tutulmaktadir.
UAÖ’ne Abdullah Öcalan’in avukatlari tarafindan verilen bilgilere göre, tuvalet ve duşun da
içinde bulunduğu 13 metrekarelik bir hücrede kalmaktadir. Günde iki kez birer saatligmne
yaklaşik 45 metrekarelik bir alana çikmasina izin verilmektedir. Bu alan üstleri tel kafeslerle
bezeli çok yüksek duvarlarla çevrilidir. Cezaevi gardiyanlari, hücre içinde ve dişindaki
kameralarla sürekli olarak gözetim altindadir. Avukatlari ve birinci derece akrabalariyla
haftada bir kez bir saat görüşme izni vardir.
2 mart 1999 günü Abdullah Öcalan’i ziyaret eden CPT heyeti, “issiz bir yerde, yüksek
güvenlik uygulamasi altinda tek baina tutulmasinin Bay Öcalan’m ussal sagligi üzerindeki
potansiyel olumsuz etkilerini yok edecek ek önlemler alinmasi gerekir. Bu önlemler,
diğerlerinin
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yani sira, diş dünyayla temas olasiliği ve uygulanan rejimin kesin dogasinin aşama aşama daha
az kisitlayici olmasigerektigini ifade etmiştir. CPT, “özellikle yüksek güvenlik riski taşiyan
mahkumlarin, özel birimlerinin sinirlari içinde, ağir gözetim durumlarinin bir telafisi olarak
daha gevşek bir uygulamaya (birimdeki diğer mahkumlarla özgürce bir araya gelmek; göreceli
olarak küçük fiziksel alan olma olasiliği yüksek olan yerde kisitlamasiz hareket etmek;
aralarindan seçebilecegi farkli sayida aktivite olanaklarinin sağlanmasi, vs) sahip olmasi”4
gereginin altini çizmiştir. Şubat 1999’dan bu yana, adada Abdullah Öcalan’in temasa
geçebileceği baka bir mahkum bulunmamaktadir.
Abdullah Öcalan iki yildan uzun bir süredir tecrit hapislik yaşamaktadir. Uluslararasi
Af Örgütü, bunun zalimane, insanlik dişi veya onur kirici muamele veya ceza
oluşturabileceğine dair kaygi duymaktadir. UAÖ Türkiye Adalet Bakanligina, Abdullah
Öcalan’a diğer mahkumlarla sosyal ilişki sağlanmasi ve uzun süreli tecrit hapisligin olasi kötü
fiziksel ve psikolojik etkilerinin azaltilmasi için mümkün olan tüm adimlari atmasi için
defalarca çagrida bulunmuştur.
Istanbul’daki Kartal Özel Tip Cezaevi hakkinda (aralarinda Türkiye İnsan Haklari
Derneği (İHD) ve HRW’in da bulunduğu) çeşitli insan haklari örgLitlerinin raporlarini
değerlendirmiş olan Uluslararasi Af Örgütü, burada uygulanmakta olan kûçük grup izolasyonu
ve tecridin mahkumlarin ussal ve fiziksel sagliginin bozulmasina neden olabilecegi ve
zalimane, insanlik dişi veya onur kirici uygulama veya cezaya varabilecegi kaygisini
taşimaktadir. Cezaevinin fiziksel yapisinin Birleşmiş Milletler (BM) Mahpuslarin Islahi için
Asgari Standart Koşullar’ini (Asgari Standart Koşullar) ihlal eder gibi görünmektedir.
Uluslararasi Af Örgütü’nLin bilgilerine göre, mahkumlar cezaevine uk
getirildiklerinde, en az bir hafta boyunca, açik havada egzersiz yapmalarina izin verilmeksizin
iki kişilik hücrelerde hücre hapsinde tutulmaktalar. Bu ilk dönemden sonra, normal işleyiş
olarak diğer mahkumlarin bulunduğu daha büyük hücrelere transfer edilmekteler. Bu
hücrelere bağli küçük alanlar bulunmakta. Duvarlari o kadar yüksek ki , güne işigi
görülmemekte. Bu ayri alanlarda mahkumlar diğer hücrelerde kalan mahkumlarla ilişkiye
girememektedir. Hücrelerde pencere yok, yalnizca elektrik Iambasiyla aydinlatiliyor. Işik
dügmelerinin hücreler dişinda olduğu ve böylece de mahkumlarin kontrollerinin dişinda
olduğu söyleniyor. Hücrelerde dogal işigin ve daha geniş bir alanda egzersiz olanaginin
bulunmamasi uluslararasi standartiarin ihialidir. BM Asgari Standart Kurallar, mahkumlarin
her gün açik havada egzersiz yapabilmeleri ve hücrelerinde doğal işiğin bulunmasi gerektigini
belirtir.5
Uluslararasi Af Örgütü’ne, farkli hücrelerde tutulan mahkumlarin ortak alanlari
kullanmalarina izin verilmedigine dair bilgi verildi. Bildigimiz kadariyla, Türk hükümeti
bugüne dek cezaevlerinde varolduğu söylenen kütüphane ve kantinin mahkumlar tarafindan
kullanildigina dair bir kanit göstermedi. Edinilen bilgiye göre, bu cezaevinde hticre hapsi veya
küçük grup izolasyonu uygulamasina tabi tutulan mahkumlarin hiçbir zaman hücreleri
dişindaki diğer mahkumlarla bir araya gelmesi olanagi bulunmamaktadir. Hücrelerinden
sadece avukatlari veya ayni soyadini taiyan bir akrabalari ziyarete geldiginde çikabiliyorlar.
Bazi mahkumlarin, baka yerlerde küçük grup izolasyonunun etkisi olarak kaydedilmiş olan,
depresyon ve anksiyete gibi fiziksel ve psikolojik semptomlardan muzdarip olduğuna dair
bilgiler bulunmaktadir.6
Mahkumlarin protestolari aşiri güç kullanimiyla sona erdirildi
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Koğuşlardan daha küçük hücrelere geçi sürecinin başlatilmasindan beri Türkiye cezaevlerinde
büyük çapli protestolar ve çatişmalar yaşandi. Eylül 1999’da, Ankara merkez Kapali
Cezaevinde mahkumlarin gardiyan ve askerlerle çatişmasi sonucu 10 mahkum öldü,
düzinelercesi de yaralandi. Ölüm sebepleri tartişmaliydi ve avukat ve akrabalar otopsiye
alinmadi. Türkiye meclis İnsan Haklari Komisyonu’nun olayla ilgili raporu, güvenlik
güçlerinin ölOm ve yaralanmalara sebebiyet veren aşiri güç kullandiği sonucuna vardi.
Komisyon ayrica ölen 10 kişinin otopsilerinin uluslararasi standartiara uygun olmamasi ve
kanitlarin gereken azami çaba ile korunmadiğini da eleştirmekteydi. Meclis İnsan Haklari
Komisyonu’nun görevlendirdiği adli bulgular, ‘özellikle ölen kişilerde bulunan bulgular tibbi
anlamda, genel olarak uluslararasi ve ulusal belgelerde işkence ve öldürme maksatli eylemler
olarak tanimlanmiş kanitlar.”7 olduğunu ifade etmiştir. Olayla ilgili 116 güvenlik görevlisi
Mart 2001 ‘den bu yana yargilanmaktadir ve savci beraatlerini talep etmektedir.
5 Temmuz 2000 günü Burdur cezaevinde bulunan siyasi mahkumlar barikatlar kurarak
kendilerini koğuşlara kapatti. Mahkumlarin ifadelerine göre, güvenlik güçleri koğuşlara sis
bombasi, gözyaşi ve sinir gazlari atmişlar ve duvarlari buldozerlerle yikmaya başlamişlardi.
Mahkumlar, güvenlik güçlerinin demir çubuklar, coplar, kiremit ve taşlarla saldirdiğini,
baygin durumdaki mahkumlari koğuşlardan uzun sapli kancalarla diari sürüklediklerini
söylemektedir. 8 Temmuz’da mahkumlardan bazilarini görmelerine izin verilen avukatlar,
mahkumlarinin vücutlarinin görünür kisimlarinda ağir yaralanma izlerinin bulundugunu ve
konuşma ve nefes alma güçlüğü çektiklerini ifade etmiştir. Nisan 2001’de, Burdur valisi
savcinin, haklarinda resmi şikayette bulunulan 405 güvenlik görevlisine karşi dava açilmasi
talebini reddetmiştir.
Burdur cezaevi operasyonu sirasinda bir sol örgüt üyesi olmaktan hüküm giymişş olan
25 yaşindaki Azime Arzu Torun adli kadinin gece I0:30’da diğer mahkumlarin yanindan
alindigi, ikinci kata getirilerek merdivenlerden aagiya atildigi, aşağilanarak tecavüzle tehdit
edildiği, kol ve bacaklarindan kaldirilmiş bir vaziyette cinsel organlarina copla vurulmak
suretiyle dövüldügü bildirilmişitir. Kendi ifadesine göre bir bagardiyan bir floresant lambayi
vajinasina sokmaya çalişmiş, daha sonrajandarma ve cezaevi gardiyanlari üçgen biçimli bir
copla tecavüz etmiştir. İki gün sonra getirildiği Burdur Devlet Hastanesi’nde tecavüze
ugradigini söyleşmiş ancak bekaret testi yaptirmayi reddetmiştir. Adalet Bakanliği tarafindan
görevlendirilen bir kadin müfettiş ifadesini dinlemiş ancak bildirildiğine göre duyarsiz ve
tacizkar sorular yönelmiştir. Azime Arzu torun işkence zanlilari hakkinda resmi suç
duyurusunda bulunmuştur.
Uluslararasi Af Örgütü bu olaylarla ilgili vakitli, kapsamli ve bağimsiz soruşturmalar
yapilmasi ve sorumiularin yargi önLine çikarilmasi için defalarca çağrida bulunmuştur. Örgüt,
bunu yapmamanin ve suçlarin cczasiz kalma ortaminin 2000 yili sonlarinda cezaevlerinde
mahkumlara yönelik şiddetin artmasina yardimci olduğuna inanmaktadir.
Aralik 2000 cezaevleri operasyonu sirasindaki ölümler ve erkeklere tecavüz dahil
işkence ve kötü muamele iddialari
Ekim 2000’den beri binden fazla siyasi mahkum F tipi cezaevlerini protesto amaçli açlik
grevine katildi. İnsan haklari savunuculari, avukatlar, doktorlar, siyasetçiler ve CPT çözüme
katki sağlamaya çaliştilar. 9 Aralik günü Adalet Bakani, Anti Terör Yasasinin 16. Maddesi
düzeltilmeden, cezaevleri denetleme organlari kurulmasina dair yasa kabul edilmeden ve F tipi
cezaevleri yönetmeliği yayinlanmadan mahkumlarin F tipi cezaevlerine transferlerinin
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yapilmayacağina dair söz verdi. Ancak, 19 Aralik gOnO güvenlik güçleri, 20 cezaevine 30
mahkum ve iki askerin ölümüyle sonuçlanan bir operasyon düzenledi. Yüzlerce mahkum
Edirne, Kandira (Kocaeli) ve Sincan’da (Ankara) yeni açi1mi olan F tipi cezaevlerine
nakledildi.
Yetkililer bazi mahkumlarin kendilerini yaktigini iddia etti ancak diğer mahkumlarin
nasil öldügünü açiklamadi. Ocak 2001 başinda CPT’nin mahkumlarla yaptiklari görüşmeler,
‘müdahaleler sirasinda mahkumlardan bazilarinin üzücü ölümleri ve yaralanmalarinin
güvenlik güçleri görevlilerinin eylemlerinden çok kendilerini kurban etmesi sonucu olduğunu
göstermektedir. Ancak, ziyaret sirasinda toplanan bilgiler, güvenlik güçlerinin uyguladiği
yöntemler, karşilaşilan zorluklarla olaylarin tümünde doğru orantili olmadiğini göstermektedir.
Heyetin özellikle İstanbul Ceza ve Tutukevindeki Cl kadinlar koğuşuna (Bayrampaa) yapilan
müdahalenin biçimine dair ciddi kaygilari bulunmaktadir. Bu koğuşta bulunan 27 kadin
mahkumdan altisi ölmüş ve birçğu da yanik ve/veya diğer yaralanmalara maruz kalmiştir.
Heyet, gerek bu koğuşta tutulan kadinlarin birçoguyla, gerekse bu koguşa yapilan
müdahalenin bir bölümüne tanik olmuş diğer mahkumlarla görüşmüştür. Edinilen bilgilere
göre, Cl koğuşunda kalanlar şiddet kullanarak direnmemiş, sadece kendilerini kogua
kapatmişlardir. Ama buna rağmen kadinlara saatlerce gaz bombalari ve diğer bombalar atildigi
ve ateş edildiği, ve saat yaklaşik 12 siralarinda, güvenlik güçlerinin müdahale yöntemlerinin
sonucu koguşun üst kati ateş aldiği iddia edilmiştir. Bir başka iddia ise, üst kattaki
mahkumlarin yandiği askerlere derhal haber verilmesine rağmen, yanginin söndürülmesi için
ellerinde olanak olmasina rağmen (yangin söndürme hortumu) vaktinde harekete
geçilmediğidir. Işkence ve insanlik dişi veya onur kirici muamele veya cezanin önlenmesine
dair Avrupa Sözleşmesi’nin 8.Madde 5. Paragrafi uyarinca, heyet güvenlik güçlerinin Istanbul
Ceza ve tutukevi Cl koguuna yapilan müdahale sirasinda kullandiği yöntemlere ve bu koğuş
sakinlerinin ölüm ve yaralanmalarinin kesin nedenlerine ilişkin kapsamli ve bağimsiz bir
incelemenin geciktirilmeksizin yapilmasini talep etmektedir.” 8

Üluslararasi Af Örgütü, derhal bağimsiz otopsiler yapilarak,sonuçlarinin kamuya
açiklanmasi için çagrida bulunmuştur. Bu ölümlerin nasil ve kimler tarafindan
gerçekleştirildiğine dair spekülasyonlarin sürmesi, toplumsal barişi geciktirmektedir.
Sorumiuluklar dikkatlice degerlendirilerek, sorumlular adalet önüne çikarilmalidir. Ne Türk
Tabipler Birliği ne de ölenlerin yakinlarinin avukatlarina kapsamli otopsi raporlarina erişme
izni veri1memiştir.
6 Ocak tarihinde UAÖ ve HRW’nin basin açiklamasina cevaben Türk hükümeti, Şubat
200l’de yaptiği açiklamada “operasyon sirasinda yaralanan hükümlülerin bulundugunu ve
sonra F tipi cezaevlerine nakledildigini” kabul etmştir. Uluslararasi Af Örgütü, F tipine
nakiller öncesi, sirasi ve sonrasinda mahkumlarm dövüldügü ve bazilarina işkence yapildigina
dair birbirleriyle uyumlu bilgiler almiştir. 10-15 Ocak tarihieri arasinda Türkiye’ye yaptiklari
ziyaret sirasinda CPT de, jandarmalar tarafindan öncelikle cezaevi operasyonu sirasinda, sonra
da yeni cezaevlerine girişlerdeki dayaklarla ilgili tutarli ve çok sayida iddia edinmişlerdir.
UAÖ defalarca cezaevi operasyonu sirasi ve sonrasinda işkence ve kötü muamele yapildiği
iddialarinin vakit geçirmeksizin kapsamli ve bagimsiz bir biçimde soruşturulmasi için çagrida
bulumuştur. Ocak ayi başinda Adalet Bakanligi kötü muamele iddialarini araştirmalari için üç
müfettiş görevlendirmiştir. UAÖ, Ocak ayinda yaptigi ziyaret sirasinda, Tabipler Birligi ve
Barolar Birligi gibi bağimsiz organlarin bu soruşturmalari yapmaktan mahrum birakildigini
ögrenmiş ve kaygilanmiştir. Ziyaret sirasmda Tabipler Birliği’nin cezaevlerine ve
mahkumlarin tibbi durumlari ile ilgili güvenilir bilgiye erişimi reddedilmişti.
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Aralarinda bazilarinin jandarma Uniformasi giymiş olmasina rağmen konuşma ve
tavirlari jandarmanin genel tavrindan farkli olan bazilarinin da aralarinda bulundugu güvenlik
personeline ilişkin güvenilir tecavüz iddialari bulunmaktadir. Kandira cezaevine varişlarinda
bazi mahkumlara coplarla tecavüz edildiğine dair iddialarin dile getirildigi ortak basin
açiklamasina cevaben, bunun doğru olamayacağini çünkü cezaevi gardiyanlarinin saldiri silahi
taimadigini ve silahli ve di güvenlikten sorumlu olan jandarmanin da cezaevlerine sadece
isyanlara mLidahale için girişine izin verildigini ifade etmiştir. Ancak tüm raporlar
göstermektedir ki, Aralik operasyonunda görev alan güvenlik personelinin çoğu
aslindajandarmaydi. Uluslararasi Af Örgütü tecavüz iddialarinin, transferler sirasinda hangi
güvenlik personelinin görev bainda olduğunun, görevlerinin olduğunun ve mahkumlarin
cezaevlerine varişlarinda sorgularinin hangi personel tarafindan yapildiğinin açiğa kavuşmasi
için dikkatli bir soruşturmayi hak ettiğine inanmaktadir.
Mahkumlarin jandarmalar tarafindan işkence, kötü muamele ve hukuk dişi
öldürmelere maruz kaldiğina dair daha önceki birçok iddia nedeniyle Uluslararasi Af Örgütü
Türk hükümetine defalarca jandarmanin cezaevi sakinleriyle ilişkiye girmemesini saglamasi
için çağrida bulunmuştur. CPT ilk incelemelerinde, “jandarmanin cezaevleri ve cezaevleriyle
ilişkin halen sürdürmekte olduğu rolün uzun vadede aşamali olarak sona erdirilmesi arzu
edilmektedir. [...] Ayrica, kisa vadede, jandarmanin halen kullanilmakta olan F tipi
cezaevlerinde veya küçük yaşama birimlerinin faaliyete geçtigi diğer kurumlarda, arama
yapmasi için görevlendirilmesinin de sona ermesi gerektigini”9 ifade etmiştir.
Türk hükümeti işkence iddialariyla ilgili “daha önce hiçbir avukat resmi şikayette
bulunmadiği”ni ifade etmştir. Ancak, 26 ve 28 Aralik 2000 tarihli bu tip resmi şikayet
başvuruiari, İHD Istanbul Şubesi tarafindan hazirlanan “19 Aralik Katliam Raporu” adli
belgede yer almaktadir. Resmi şikayetlerinde avukatlar, tecavüz ve diğer işkence biçimleriyle
ilgili iddialarin doğruluğunun tespiti için adli tip inceiesi talep etmişlerdir. Uluslararasi Af
Örgütu’nün edindiği bilgilere göre bu tip tibbi incelemeier vaktinde yapilmamiş, gerçekleştigi
iddia editen olayin üzerinden yak1aik üç hafta geçtikten sonra yapilmiştir. UAÖ yetkililere
psikolojik raporlari da içeren gerekli tüm bilgiyi topiayarak işkence iddialarinin
soruşturulmasi için çagrida bulunmaktadir. Sorumlu olduğundan hakli nedenlerle
şüphelenilenler yargi önüne çikarilmali, soruşturma sirasinda görevden ei çektirilmeli ve suçlu
bulunmasi durumunda işten atilmalidir.

Nuri Akalin ‘in Kandira F-tipi cezaevinde copla tecavüze ugradiği bildirildi
1977 doğumlu Nuri Akalin aşiri milliyetçi Milli Hareket Partisi’nin (MHP) yerel başkanina
yönelik saidiriya kariştigi iddiasiyia Ülmraniye Cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Raporlara
göre, cezaevi operasyonunun ardindan 23 Aralik 2000 günü bir cezaevi aracinin arkasinda
Kandira F tipi ceaevine nakledildi. Nakil sirasinda sürekli dövüldü, aşağilandi ve sorgulandi.
Kandira’ya varildiğinda tekrar dövülerek ayri bir odaya alindi. Burada çirilçipiak soyuiarak,
falaka, testisleri sikma biçiminde cinsel saldiri, dayak ve copla tecavüze maruz kalarak
yaklaşik 45 dakika sorguiandi. Suçiu olduğu iddia edilen kişiler jandarma üniformaliydi ama
ameliyat maskesi ve lastik eldivenler giyiyorlardi. Kimlikleri Uiuslararasi Af Örgütü’nce
bilinmemektedir.
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Sorgudan sonra iç çamair1ariy1a doktorun ofisine götürLildü ve burada tekrar soyuldu.
Doktor (veya doktor olduğunu varsaydigi bir kişi) kisaca başini inceledikten sonra bir rapor
hazirlatti. Nuri Akalin’in bir şey söyleme olanagi yoktu. Daha sonra içinde iki kişinin
bulundugu bir hücreye götürüldü. Hücre arkadaşlarindan birinin kaburgalari çatlakti ve ertesi
gece bir doktor tedavisi için hücreye geldi. Nuri Akalin doktora tecavüze ugradigini
söyleyerek bir rapor yazmasini istedi. Bildirildigine göre doktor batan savma bir cevap verdi.
İki üç gûn sonra Nuri Akalin hem cezaevi idaresine hem de savciya resmi şikayette bulundu
ve muayene için Adli Tip Kurumu’na naklini istedi. 28 Aralik gUnü avukati da resmi şikayet
hazirlayarak kendi eliyle ayni zamanda Kandira Cezaevi Savcisi da olduğu ve transfer
sirasinda görevde olduğu anIai1an Kandira Savcisina götürdti. Yani, Savci olanlardan
sorumluydu çünkü —teorik olarak- tüm güvenlik görevlileri onun emri altinda hareket
etmeliydi. Avukata, “Anüs dahil aramalar gereklidir. Tek kişilik hücreler rehabilitasyon için
önemlidir. Cezaevlerini kendi tapulu mallari haline getirdiler. Beş alti kişinin raporuyla
cezaevi personelini harekete geçirmeye gerek yok.” dedigi bildirildi. Avukatin israri üzerine
nihayet, "Nakil emrini vereceğim ama askerlerin onu götürüp götürmeyeceğini bilmiyorum"
dedi.
Uluslararasi Af Örgütü’nün bilgisine göre, iddia edilen tecavüz olayindan yakIaik üç hafta
sonar Nuri Akalin bir savci ve bir adli tip doktoru tarafindan ziyaret edilerek muayene edildi.
Tecavüz için tibbi kanitlarin iddia edilen saldirinin ardindan mümkün olduğunca çabuk elde
edilmesi gerekir ve bu tip bir gecikme tibbi kanitlarin ie yararliğini ciddi biçimde
engelleyebilir.

F tipi cezaevlerinde küçük grup izolasyonu ve tecrit
Uluslararasi Af Örgütü’nün topladiği bilgilere göre, F tipi cezaevlerindeki mahkumlar en fazla
diğer iki mahkumla ilişki içinde olabiliyor — günün 24 saati birlikte kapali kaldiklari hücre
arkadaşlariyla — ve görünüşe göre diğer mahkumlarla bir araya gelme olanaklari yok.
Uluslararasi Af Örgütü, hücrelerin önUndeki alana açilan kapilarin —gerek tek kişilk üç hücre
gerekse üç kişilik tek hücre — yalnizca gardiyanlar tarafindan açildigi ve transferlerden
hemen sonraki haftalarda kapatildiğina dair çok sayida bilgi aldi. Ayrica, Bakanliğin
ifadesiyle, tek kişilik hücrelere yerleştirilmeyi tercih etmeyen ve ziyaretçileri izolasyonu sona
erdirmeleri için ellerinden geleni yapmalari için teşvik eden mahkumlar hakkinda da çok
sayida rapor aldi. Ayrica, uluslararasi Af Örgütü’nün topladigi bilgiler spor tesislerinin
mahkumlarin kullanimina taninmadigini göstermekte. CPT Ocak 2001 ‘de, F tipi
cezaevlerinde kullanima hazir bulunan jimnastik salonlarinin açilmasinin, “yetkililerin F tipi
cezaevlerinde bir dizi etkinlik programi uygulamaya koyacagina dair niyetlerinin görünr bir
kaniti olacağini” ifade etti.10
Yetkililerin Aralik operasyonuyla sona erdirmek istedikleri açlik grevi F tipi ve diğer
cezaevlerinde devam etti. 21 mart 2001 ‘de Sincan F tipi cezaevinde açlik grevindeki Cengiz
Soydaş öldü. 18 Nisan tarihine kadar, 12 mahkum ve destek ölüm orucundaki 2 mahkum
yakini öldü. Yaklaşik 6 aydir yetersiz beslenme nedeniyle daha birçogu ölüm sinirina
yaklaşiyor. Adalet
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Bakanliği izolasyon uygulamasini kaldirma niyetinden söz etmişti. Cezaevlerini uluslararasi
standartiara uygun hale getirmek için bu uygulama derhal kaldirilmalidir. Durumun aciliyetini
destekleyecek bir diğer argüman da bu adimin ölüm orucundakileri protestolarini sona
erdirmeye tevik edebilir ve yaşamlari kurtarabilir.
Bagimsiz gözlemcilerin cezaevlerine girmesi
Türk hükümeti Türk Tabipler Birliği temsilcileri ve avukatlarin cezaevlerine girebildiklerini
belirtmiştir. Uluslararasi Af Örgütü’nUn bilgilerine göre, Meclis Insan Haklari Komisyonu
temsilcilerinin uk ziyaretleri operasyondan iki hafta sonra, CPT’nin ziyareti ise operasyondan
üç hafta sonra gerçekleşmiştir. Tabipler Birliği temsilcilerine, operasyondan dört hafta sonra
ancak izin verilmiştir. UAÖ, bu ziyaretlerin, operasyon sirasindaki işkence ve kötü muamele
iddialarinin tam olarak incelenmesi ve tam olarak değerlendirilmesi için çok gecikmiş
olmasindan kaygi duymaktadir. Ayrica, Tabipler Birligi’nin giri izni, Birligin ubelerinin Ocak
ayinda gerçekleştirdiği cezaevi ziyaretlerinin bulgularini yayinlamasindan sonra tekrar
kaldirilmiştir.
Yeni cezaevi izleme heyeti fikriyle ilgili olarak CPT, müdahalelerden sonra inceleme
ve daha sonra raporlamayla görevlendirilen “yerinde” bağimsiz gözlemcilerin varliginin, ‘her
türlü kötü muamele iddiasinin soruşturulmasi ve suçun dogru tanimlanmasini büyük oranda
kolaylaştirmasinin yani sira, mahkumlara kötü muamele yapma niyetini taşiyanlar üizerinde
caydirici etki yaratacağini” ifade etmştir. “Bu tip müdahalelerde kamu savcilarinin ‘uzaktan’
inceleme yaptigi varolan sistem yeterli degildir."11 Ek olarak, Uluslararasi Af Örgütü,
planlanan cezaevi izleme heyetinde Barolar Birliği, Tabipler Birliği İHD, Türkiye İnsan
Haklari Vakfi (TİHV) ve Mazlum Der gibi bagimsiz örgüt temsilcilerinin de yer almasini
tavsiye etmektedir.
Avukatlarin müvekkillerine erişimi
Avukatlar cezaevlerine girişlerinin çok kisitli olduğunu belirtmiştir. F tipi cezaevlerindeki
sonu gelmeyen prosedürler ve aramalardan şikayet etmektedirler. Bu da bir gün içinde az
sayida milvekkille görüşebilmelerine neden olmaktadir. Ayrica, ayni davanin saniklariyla
birlikte görüşmediklerini, bunun da savunma hazirlama hakki üzerinde olumsuz etki yaptiğini
bidirmişlerdir.12 Uluslararasi Af ÖrgLitü izolasyon uygulamasinin, uluslararasi adil yargi
standartiarinin da ihlal edilmesine yardimci olabileceğinden kaygi duymaktadir.
İnsan haklari savunuculari üzerindeki baski
Ölüm ve yaralanmalarla ilgili bağimsiz organlarin inceleme yapmasina izin verilmemesinin
yani sira, F tipi cezaevlerine kari gösteri yapan yüzlerce kişi tutuklandi, bir çogunda güvenlik
güçlerinin aşiri güç kullandigi bildirildi. Sonuç olarak, sivil toplum üzerindeki baski ağir
biçimde artti. F tipi cezaevlerini eletiren insan haklari örgütleri, siyasi partiler veya aralarinda
Tüm-Yargi Sen’in de bulundugu işçi sendikalari temsilcileri yasadişi örgütleri desteklemekle
suçlandilar. IHD’nin Gaziantep, Malatya ve Van ubeleri süresiz, Konya ve Izmir şubeleri de
geçici olarak kapatildi Diğer şubelerin ofisleri basilarak üyeler geçici olarak gözaltina alindi.
İHD temsilcilerinin F tipi cezaevleruni protestolariyla ilişkili suçlandiği çok sayida dava açildi.
CPT tavsiyeleri ve uluslararasi standartiar
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Uluslararasi Af Örgütü, Türk hükümetinin halen F tipi cezaevlerindeki uygulamanin
uluslararasi standartiara uygun olduğu açiklamasina kesinlimie katilmamaktadir. lik
incelemeler ve Türk yetkililerin yayinlama yetkisi verdiği CPT ziyaretlerinin raporlarinin
tümü hücre dişi aktivitelerin önemini güçlü bir biçimde vurgulamaktadir. CPT’nin Ekim 1997
ziyaret raporu, para.80’de şunlar belirtilmektedir, “...Türkiye’de mahkumiar için daha küçük
hücre sistemine doğru gidişin, mahkumlarin günün makul bir kisminda yaşadiklari birimin
dişinda anlamli aktiviteierle birlikte düşünülmesi zorunludur. Gerçekte, halen mahkumlara
yönelik hiçbir organize etkinlik programinin olmamasinin etkileri daha küçük yaşama
birimlerinde çok daha keskin hissedilecektir. Mahkumiar için aktivitelerde gözie görülür bir
gelişmenin olmamasi durumunda, daha küçük yaşama birimlerinin yürürlüğe konmasinin
çözeceginden daha fazla sorun yaratacagi neredeyse kesindir.” Aralik 2000/Ocak 2001
ziyaretlerinin uk gözlemlerinin 6. paragrafinda CPT açik konuşmuş ve özeilikie F tipi
cezaevlerindeki varolan durumla ilgili şunlari söylemiştir: halen yürürlükte olan de facto
izolasyon sistemi kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir. CPT’nin Temmuz 2000 ziyaret
raporunda da altini çizdiği gibi, daha küçük yaşama alanlarinin uygulamaya sokuimasinin
hiçbir koşul altinda genellenmiş bir küçük grup izolasyonu sistemine dönüşmesine izin
verilmemelidir.”
Uzun süreli tecrit ve küçük grup izolasyonu mahkumlarin fiziksel ve ussai sağliği
üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Insan Haklari Komitesi, örnegin Genel Yorum No.20,
paragraf 6’da “gözetim altinda veya hapisteki kişinin uzun süreli tecrit hapsinin”, Uluslararasi
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin (UMSHS) “7. Maddesinde yasaklanmiş eylemlere
varabilir.” Olduğunu açikça belirtmiştir. Bu eylemier zalimane, insanlik dişi veya onur kirici
muamele ve hatta işkencedir. Türkiye UMSHS’yi imzalamiş ancak henüz onaylamarniştir;
ama, 3. Maddesinde işkence veya insanlik dişi veya onur kirici muamele veya cezayi
yasakiayan Avrupa Insan Haklari Sözleşmesi’ne taraftir. 1997 yilinda BM İşenceye karşi
Komite, “istisnai koşullar haricinde, inter alia, kişi veya mai güvenligi söz konusu olduğunda,
[...j özellikle duruma öncesi gözalti başta olmak üzere, tecrit hapislik yasaklanmali, veya en
azindan yasaiarca siki bir biçimde ve ayrintili olarak düzenlenmeli (maksimum süre, vs) ve
adli denetleme uygulanmalidir.”13
Avrupa Insan Haklari Mahkemesi küçük grup izolasyonunun fiziksel ve ussal hasar
yaratacagi kararini vermiştir, ve BM Mahpusiarin Islahi için Asgari Standart Koşullari diş
dünyayla irtibatin önemini ve yapici çalişma, egitim ve eglencenin rehabilitasyona yönelik
faydalarini önemle vurgulamaktadir.
Tavsiyeier
Uluslararasi Af ÖrgLitü, Türk yetkililere, Türkiye cezaevlerinin uiuslararasi standartiara
uygun hale gelmesi için aşağida belirtilen önlemleri almasi için çağrida bulunmaktadir:
•
F tipi ve diğer cezaevierinde uygulanan küçük grup izoiasyonu ve tecrit derhal sona
erdirilmelidir. Amaçli aktiviteier için ortak kullanim alanlari, her gün bir süre için
mahkumlarin kullanimina açilmalidir. Anti Terör Yasasi’nin 16. Maddesi
iyileştirilmeli ve uzun süreli izoiasyonu önleyecek cezaevi yönetmelikleri
yayinianmalidir.
•
Mahkumiara asia işkence ve kötü muamele yapilmamalidir. Gereken tibbi bakimi
aimalidirlar. Jandarmaiar mahkumiaria irtibat içinde olmamalidir.
•
Aralik operasyonu sirasinda gerçekleşen ölümler ve işkence ve kötü muamele
iddialariyla
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•
•

ilgili bağimsiz ve kapsamli soruşturma derhal başlatilmali ve sonuçlari kamuya
açiklanmali; sorumlular adalet önüne çikarilmalidir.
Cezaevleri, Türk yasalari ve mahkumlara insanca davranilmasina dair uluslararasi
standartiara uygun olarak yönetilmelerini saglamak için, aralarinda doktorlar ve
avukatlarin bulundugu insan haklari savunucularinin incelemesine açilmalidir.
İnsan haklari savunuculari üzerindeki baski sona erdirilmeli ve İHD’nin kapatilan
şubeleri derhal açilmalidir., Meşru görevlerini yaptiklari veya görüşlerini barişçil
yollardan ifade ettikleri için insan haklari savunucularina kari isnat edilen suçlamalar
düşürülmelidir.

SONNOTLAR
1. Avrupa Konseyi’nin tehlikeli mahkumlarin gözalti ve islahi ile ilgili 24 Eylül 1982 tarihli
Tavsiye No. R (82) 17. tehlikeli mahkumlara mümkün olduğu kadar olagan cezaevi
kurallarinin uygulanmasini ve güçlendirilmiş güvenlik önlemlerinin, gerçekten gerektigi kadar
ve insan onuru ve haklarina saygili bir biçimde uygulanmasini ve düzenli olarak gözden
geçirilmesini tavsiye etmektedir.
2. Resmi rakamlara göre Mart 2001 ‘de 9141 mahkum Anti Terör Yasasi uyarinca
tutulmaktaydi. Bunlardan 4,168’i tutuklu, 4,973’ü ise hükümlü.
3. CPT Başkani’nindan H. Kemal Gür’e gönderilen 29 Ocak 2001 tarihli mektup, 6. paragraf.
4. CPT’nin 27 Şubat-3 Mart 1999 tarihieri arasinda Türkiye’ye yaptiklari ziyaretleri sirasinda
yaptiklari gözlemler, 22 mart 1999 tarihli mektupta belirtilmiş ve 4 Mayis 1999’da kamuya
açiklanmiştir.
5. BM Asgari Standart Kurallar Madde 11 öyIe der: “Mahpuslarin yaşamalari ve çalişmalari
istenen yerlerde, a) Pencereler, mahpusun gün işiginda okuyabilmesine veya çalişabilmesine
imkan verecek yeterli büyüklükte, ve havalandirma tertibati yapilmiş olsa da, temiz havanin
girebilecegi bir biçimde yapilmiş olur.,, Kural 2 1(1): Dişarida çaliştirilmayan her mahpusun,
hava koşullari müsaade ettigi zaman gtinde en az bir saat açik havada uygun bir biçimde
beden egitimi yapmasina imkan verilir. Avrupa Cezaevi kurallari’nin 16. ve 86. Kurallari da
sirasiyla ayni gerekleri belirtir.
6. CPT, Temmuz 2000’de Kartal Özel Tip Cezaevini ziyaret etmi ve şöyle demiştir: ‘Ortak
etkinlikler için bazi olanaklar bulunmakta; ancak, heyet bunlarin gerçekte kullanilmadigini
gözlemlemiştir.” Hükümetin buna yaniti ise şöyle olmutur: “tutuklular, istemedikleri takdirde
zorla aktivitelere katilmaya zorlanamazlar.” CPT/Inf (2000) 19, pp.6 ve 9.
7 TBMM Insan Haklarini Inceleme Komisyonu: 26 Eylül 1999 Ulucanlar Cezaevi Raporu,
Ankara, Temmuz 2000,p. 128.
8 CPT 2001, para 2.
9 CPT 2001, paras 4 and 9.
10 CPT 2001, para 6.
11 CPT200I,para8.
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12. Gazetelerde yer alan haberlere göre Istanbul DGM’nde yasadişi örgüt üyeligi suçlamasiyla
yargilanmakta olan Cihan Kara ve Ömer Berber’in mahkemeye uk kez, Kandira F tipi
Cezaevine transfer edildikten sonar çiktiği anlaşiliyor. Avukatlan, bir savunma
hazirlayamadiklarini çünkü defalarca cezaevine gitmesine karşin müvekkilleriyle
görüşemediğini ifade ediyor. Cihan Kara üç kişilik bir hücrede. Ömer Berber ise tek kişilik bir
hücrede tutuluyor. Ölüm orucundan vazgeçmeleri istendiğini. aksi takdirde kendilerine kağit
kalem verulmeyeceği söylendiğini iddia ediyorlar.
13. İşkenceye Karşi Komite’nin lnceleme Sonuçlari: Danimarka. 01.105/97 (A/52/44 para.
186).
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