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Suçlu olarak görülen kiflileri ka-
pal› yerlere koyma uygulamas›, tari-
hin ilk dönemlerine kadar uzan›r. ‹b-
raniler ölüm cezas›na çarpt›r›lan suç-
lular› bofl sarn›çlarda tutarlard›. Eski
Roma ve Yunan’da bu ifllem için,
kullan›lmayan maden ya da tafl ocak-
lar› kullan›l›rd›. Ama bu hapsetmeler
cezadan çok bir güvenlik önlemiydi.
‹slam’›n ilk dönemlerinde de cezaevi
olarak yap›lm›fl binalar yoktu. Suç ifl-
leyenler Mescit- i fierifin dehlizleri-
ne kapat›l›rd›. Toplumsal iliflki ve çe-
liflkilere göre oluflan ceza düflüncesi-
nin bu süreçlerdeki esas› misillemeci
ve öç al›c› bir nitelik tafl›d›¤› için, ce-
zaevine kapatma bir ceza de¤il, idam
ya da dayak gibi as›l cezan›n infaz›-
na kadar suçlunun bekletildi¤i bir
yer, bu günkü anlam› ile tutukevi ni-
teli¤i tafl›yordu. Gerek ‹slam gerek
H›ristiyan ve di¤er ülkelerde de kale

burçlar›, kuleler, saray dehlizleri ha-
pishane olarak kullan›l›yordu. 

Hapis cezas› ilkin kilise huku-
kunca benimsenmifl ve ilk hapisha-
neler manast›rlarda kiliseyi elefltiren
kifliler için ehlilefltirme amac› ile
M.S 7-8 y.y’da kurulmufltur. 18. yüz-
y›la kadar yine de cezaevine kapan-
ma bir cezaland›rma yöntemi olarak
benimsenmifltir. Topluma dönük ilk
cezaevlerinin kurulmas›na 12. yüz-
y›lda ‹ngiltere’de rastlan›r. ‹ngilte-
re’de san›klar krall›k mahkemesince
yarg›lanana kadar hücrede tutulurlar-
d›. 1166’da Kral ‹kinci Hanry’nin
her ilde bu amaç için bir kurum olufl-
turulmas›n› emretmesi ile özel olarak
cezaevlerinin yap›m›na bafllanm›flt›r.
Tabi yine amaç, esas cezan›n infaz›-
na kadar “suçlu”yu muhafaza etmek-
ti. Binalar hücreleri esas al›yordu.
Daha bu süreçte bile hücre en elve-
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“Dünyada en uzun ve en çok kiflinin
ölümüne yol açan oruçlar›n 
tutuldu¤u ülke olarak tarihe geçtik.
Bu oruçlar, bir grup insan›n,
ihtiyaçlar hiyerarflisinde veya
önemlilik s›ralamas›nda ilk s›raya
neyi koyduklar›n›n ilan›yd›... Bu
ülkede, bir ço¤umuza art›k “oruç”
sözcü¤ü, davul sesini, s›cak pideyi,
iftar› ça¤r›flt›rmayacak. Oruç, 
zihinlerimizde ölümle eflleflti. 
Ülkemizin gerçeküstü ortam›, bir
sözcü¤ün daha, bütün
ça¤r›flt›rd›klar›n› k›r›p döktü 
zihnimizde, aynen “Hayata
dönüfl”teki “hayat” gibi... AÇ
kalarak ölmek, herkesin ifltahla 
doymak istedi¤i dünyam›zda
anlafl›lmas› zor bir ölüm. Onlarca
insan birlikte olmak, koridorlarda da
olsa buluflmak, tan›d›k yüzleri
görmek, birlikte hayaller kurmak için
aç kalarak öldü. Ölümcül açl›klar›,
neye olan aflklar›n›n iflaretiydi?”
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riflli yöntem olarak krall›k hapisha-
nelerinin temel biçimi idi. Koflullar
son derece gayri-insani ve vahfliydi.
Yeni bir s›n›f olarak burjuvazinin
geliflmesi ve iktidarlaflmas›n› sa¤la-
yan koflullar olgunlaflt›kça bu konu-
da da yeni yaklafl›mlar ortaya ç›k-
maya bafllad›. Özellikle ceza düflün-
cesinde ayd›nlanma ça¤›na do¤ru
farkl› yaklafl›mlar iyice hissedilir
hale gelmiflti. Toplumsal yap›daki
de¤iflimlere ve geliflmelere paralel
hapsetme, esas cezan›n uygulanma-
s›na kadar san›klar›n al›konulmas›-
na dönük bir yöntem olmaktan ç›-
k›p, mahkumlara uygulanan bir ceza
durumuna geldi. 16-18. yüzy›llar
aras›nda; 1596’da Amsterdam’da,
1704’te Roma’da, 1773’te Gent’te
hafif suçlar için birçok ›slahevi ve
atölye kurulmufltu. 

Daha kuruluflunda ›slah amaçla-
d›¤› için hapishane de¤il, ›slahevi
olarak adland›r›l›yordu. Ve buralar-
da azap çektirilmekten çok ›slah et-
me esas al›narak s›k› disiplin ve
a¤›r çal›flma bu amaçla bir ›slah
yöntemi olarak kullan›l›yordu.
Hücrenin suç ifllemifl bireyler üze-
rindeki etkileri nedeni ile bu ilk ce-
zaevlerindeki kullan›m› farkl›l›klar
içermekle beraber esast›. 

1596’da Amsterdam’da kurulan
Rasphois ilk hapishane olarak ka-
bul edilir. Burada tecrit, zorunlu ça-
l›flma ve s›k› disiplinden oluflan bir
sistem bulunuyordu. Ve hücre daha
bu ilk cezaevinin bel kemi¤ini olufl-
turuyordu. Tecrite al›nan mahku-
mun ruhunda ve beyninde oluflan
boflluk ruhani metinler okuyarak
doldurulmaya çal›fl›l›yordu. Mah-
kumun ›slah› ne pahas›na olursa ol-
sun hedeflendi¤inden mahkumun

boflalt›lmas› ve yeniden program-

lanmas› için en uygun yöntem, bi-
çim ve teknikler araflt›r›l›yor, yeni
sistemler birbirini koval›yordu. Fla-
man modeli olarak bilinen Amster-
dam Rasphois’i “‹ngiliz Modeli
Hapishane” izledi. ‹ngiliz modeli
hapsetme Flaman modelinden fark-

l› olarak a¤›r çal›flman›n yan›nda
tecrit yönteminin yo¤unca kullan›l-
mas› ile ayr›l›yordu. Ve bunu ›slah
etmenin temel koflulu olarak ele al›-
yordu. 1775 tarihinde Hanway tara-
f›ndan meflrulaflt›r›lan bu sisteme
göre tecrit mahkumu “kötülükler-
den kurtularak kendine geri dönebi-
lece¤i ve bilincin derinliklerinden
iyinin sesini duyabilece¤i müthifl
bir flok oluflturmaktayd›”. H›risti-
yan manast›rc›l›¤›n tekni¤i olan ve
yaln›zca Katolik ülkelerde sürmek-
te olan Hücre; çal›flma zorunlulu-
¤unun ortaya ç›kard›¤› meslek ka-
zand›rma ve ifl gücünü kullanarak
yaflama al›flkanl›¤›n›n yan›nda ha-

kim ideolojinin yeniden olufltu-

rulmas›n›n da arac› oluyordu. 
Bu sistemle beraber “ruhun ve

tav›rlar›n dönüflümü” amac› ile bir
ceza olarak hapsetme yasalara gir-
meye bafll›yordu ve hücre uygula-
mas› yeni ifllevler kazanan hapisha-
nede etkin olarak öne ç›k›yordu.
Cezaevi sistemlerinin üçüncüsü:
Philedelphia modelidir. Amerikan
sisteminin siyasal yenileflme çaba-
lar›na ba¤l› olarak geliflen bu model
öncekiler gibi k›sa ömürlü olmad›.
1850’lilerde ortaya ç›kan cezaevle-
ri Islahat Hareketine kadar yeniden
ele al›narak gelifltirildi. 1790 y›l›n-
da Philedelphia kentinde kurulan
Valnut Street hapishanesinde uygu-
lanmaya bafllanan model, atölyeler-
de zorunlu çal›flma, mahkumlar›n
sürekli meflgul edilmesi, hapisha-
nenin mahkumlar›n çal›flmas› ile fi-
nansman›, mahkumlar› tahliye edil-
dikleri zaman vermek kayd›yla bir
ücret verilmesi, yaflam› mutlakl›k-
tan ve sürekli gözetim alt›nda tuta-
rak zaman›n ayr›nt›l› plan dahilinde
kullan›m› gibi uygulamalar› içeri-
yordu. Bu modelde mahkumun ha-
pis süresi hal ve gidifline göre de¤i-
fliyordu. Bu yüzden mahkumlar
hakk›nda ayr›nt›l› dosyalar tutulu-
yor, bilimden yararlan›l›yordu. Ar-
t›k ceza öç almak-ac› çektirmekten
çok “›slah›” hedefliyor ve mahku-

mun bedeninden ziyade, ruhu, dü-
flünceleri hedef al›n›yordu. 

1829 y›l›nda hücre uygulamas›-
n› daha etkin kullanmay› esas alan
hapishane sistemi, yine Philedelp-
hia’da kurulan Do¤u Eyalet ceza-
evinde bafllat›ld›. Burada mahkum-
lar hücrelerinde zorunlu çal›flmaya
tabi tutuluyor, görevliler ve ara s›ra
gelen ziyaretçiler d›fl›nda kimseyle
görüfltürülmüyordu. “Ay›rma Siste-
mi” ad› verilen bu yöntem 19. yy
boyunca Bat›’da en yayg›n cezaevi
sistemi olarak kullan›ld›. 1840’da
Avustralya’n›n do¤usunda bir ‹ngi-
liz ceza kolonisi olan Norfolk ada-
s›nda yüzbafl› Alexsander Maco-
nochie “Not sistemi” diye bilinen
yeni bir sistem gelifltirdi. Bu sistem
mahkumlar›n önceden belirlenmifl
cezalar›n› yatmalar› yerine not top-
lamalar›n› dayat›yordu. “‹yi davra-
n›fl” s›k› çal›flma not kazand›r›rken,
“itaatsizlik ve çal›flmama” notlar›
siliyordu. Bu sistem, cezan›n suça
uygun olmas› kural›n›n yerine, bi-
reyleri hegemonya alt›na almay›
esas al›yordu. ‹ngiliz sömürgecili¤i-
ne direnenleri ve sosyalistleri hedef
alan bu uygulama, 1900’lerde yeri-
ni yine yeni bir uygulama olan “‹r-
landa Sistemine” b›rakt›. Bu yön-
tem üç aflamaya ayr›lm›flt›. ‹lk afla-
mada mutlak yal›tmaya dayal› bir
hücre hapsi uygulan›yordu.

Burada sonuç al›rsa, di¤er mah-
kumlarla birlikte çeflitli ifllerde ça-
l›flmaya izin veriliyor, üçüncü afla-
mada ise epey hizaya sokulmufl
mahkum, denemeye tabi tutuluyor-
du. Mahkum tam boyun e¤di¤ini ve
istenilen tipe ulaflt›¤›n› ispatlamaz-
sa, tekrar hücreye kapat›l›yordu. Bu
sistemde de önceden belirlenmifl
ceza süresi yoktu. Ve sal›verme ka-
y›ts›z–flarts›z teslimiyete ve dönü-
flüme ba¤l›yd›. 19. yy sonlar›nda
Amerika’da hükümlülerin suç tür-
lerine göre s›n›fland›r›larak birbi-
rinden ayr›lmas›n›, zorunlu çal›fl-
may›, önceden belirlenmifl ceza sü-
relerinin iyi davran›fla, ödüllendir-
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me ve koflullu sal›vermeyi savunan
“›slah evleri hareketi” diye bir ak›m
do¤mufltur. Bu ak›mla birlikte hüc-
re uygulamas› art›k tüm suçlular›
de¤il, esas olarak siyasal suçlulara,
nadiren de adli suçlulara yönelik
uygulamaya dönüfltü. 20. yy’da Av-
rupa ve Amerika’da yayg›nlaflan bu
ak›m, cezaevlerindeki uygulamala-
r›n siyasi ve adli mahkumlara fark-
l› uygulanmas› esas›na dayan›yor.
Bundan sonra HÜCRE siyasi

mahkumlara yönelik bir uygula-

ma olarak öne ç›k›yordu... Siya-

sal kimli¤i yok etmeye yönelik

olan hücre ve tecrit uygulamas›-

n›n mahkumda yaratt›¤› fiziksel

sonuçlar ise: ‹fltahs›zl›k-bayg›nl›k-
kalp hastal›¤›-afl›r› terleme-afl›r› bafl
a¤r›s›-tansiyon-görme problemi-ki-
lo kayb›-tansiyon-mide ülseri-iflit-
me sorunu-halüsinasyon-depres-
yon-sinirlilik-afl›r› gerilim-konsant-
rasyon bozuklu¤u-haf›za kayb›-ya-
p›sal bozukluk ve konuflma zorlu¤u
olarak tespit edilmifltir. 

ABD, muhalifleri cezaevlerinde
tecrit ederek yaln›zlaflt›rmak, bu
yolla kifliliklerini yok ederek itaate
zorlamak için, ilk büyük laboratuar›
Kore’de kurdu. Ve Psikiyatrist dok-
tor Edgar Schein burada asker psi-
kolog olarak görev yaparken, daha
sonra hava kuvvetlerine ve CIA’ya
aktaraca¤› deneyimler edinmiflti. Bu
deneyimleri cezaevlerinde de kulla-
n›lm›fl ve Schein yirmi dört madde-
lik özel bir program haz›rlam›flt›. Bu
programa göre karakter zay›flat›l-
mas› için teknikler uygulanmal›, sert
cezaevi yöntemleriyle arada bir dü-
zenli olarak iflkence yap›lmal›yd›.

Almanya’da 1940’l› y›llarda
Hitler’in psikolog ve sosyologlar›
toplama kamplar›n› ve hücreleri
keflfetmiflti. Bu yaln›zlaflt›rma labo-
ratuar›nda itaat ve korku, Har-
low’un deneyimlerindeki gibi may-
munlara de¤il, insanlara ö¤retili-
yordu. Almanya’da 1970’li y›llar›n
bafl›nda hücre tipi uygulamalar› ilk
olarak RAF üyelerine uyguland›.

Tabutluktaki yok edifl gecikme-
di, önce Meinhof, arkas›ndan da da-
va arkadafllar› Baader, Ensslin ve
Raspe hücrelerinde ölü bulundu.
Otopsi raporlar›na göre RAF üyele-
ri öldürülmüfltü. Laboratuarlar tek-
nolojinin de deste¤iyle daha da ge-
lifltirilecek bu sistem, yetmiflli y›llar-
da bütün dünyada yayg›nlaflt›.

‹ngiltere’de IRA’ya, Latin Ame-
rika’da, ABD’de BLA’na, ‹talya’da
K›z›l Tugaylar’a, Kore’de, Viet-
nam’da kullan›lacakt›. Almanya’da
Stammheim Cezaevinde, ‹ngilte-
re’de Özel Güvenlik Ünitelerinde,
ABD’de H Bloklar›nda, Güney
Amerika’da kaplan kafeslerinde
birçok insan hücrelerin sessizli¤ine
b›rak›ld›lar... Sonuç: Tutuklu ve hü-
kümlülerin beden ve ruh sa¤l›kla-
r›nda ciddi, kimi zaman geri dönül-
mez hasarlar oldu.

TÜRK‹YE’DE HÜCRE 

S‹STEM‹ GEL‹fi‹M‹

Türkiye’de, hücre stratejisini ilk
kez Nazi Almanya’s› ile ayn› dö-
nemde deniyor, 1944 y›l›nda San-
saryan Han’›n üst kat›nda tabutluk-
lar ve hücreler infla ediliyor, ard›n-
dan da komünist tevkifat› bafllat›l›-
yor. Bunlar içinde “asap bozuklu¤u”

nedeni ile bir ço¤u hastaneye götü-
rülüyor. Yine 1944’te Turanc›lar
olarak bilinen bir grup tutuklanm›fl
ve Tophane Askeri Cezaevi’nin ta-
butluklar›nda tutulmufltu.

D›flar›ya yans›yan bilgi, bu kifli-
lerin saçlar›n›n birkaç gün içinde
a¤ard›¤› yolundayd›. Daha sonra ta-
butluklar y›k›l›yor. Ancak yenileri-
ni eklemek de geciktirilmiyordu.
Yetmiflli y›llarda da muhalifler hüc-
re cezalar›yla sindirilmeye çal›fl›l-
d›.12 Mart’tan bir y›l sonra, Ziber-
bey ‹flkencehanesinden geçenlere,
Harbiye Nezarethanesi ve Selimi-
ye’de bir y›la varan tecrit uygulan-
d›. Koflullar a¤›rd›, intihara kalk›-
flanlar, akl›n› yitirenler ve sal›veril-
dikten k›sa bir süre sonra ölenler ol-
du. Son durak olan Selimiye’de 5.
Ko¤uflun yar›s›ndan fazlas›n›n psi-
kolojik sorunlar› ortakt›. 12 Eylül
darbesinde ise muhalifleri daha a¤›r
koflullar bekliyordu. Gözalt› süresi
doksan güne ç›kar›lm›flt› ve iflken-
cenin yan›s›ra, hücre cezas› yo¤un
olarak uygulan›yordu. Bu tek kifli-
lik hücreler tepeden küçük ve dar
pencerelerle ayd›nlan›yor, yemek-
ler hiç aç›lmayan kap›lar›n alt›ndan
itiliyordu. Kap›lar, uzun y›llara ya-
y›lan, ölümle sonuçlanan direnifl-
lerden sonra aç›lacakt›.

Bu dönemde 500’e yak›n insan
cezaevi koflullar› nedeniyle yaflama
veda etmek zorunda kald›. 1980-
1984 aras› 24 hükümlü idam edildi.
20 hükümlü bask›lar› protesto için
intihar etti. 28 tutuklu-hükümlü ise
sebebi belirsiz!. olarak aç›klanan
bir flekilde yaflama veda etti.

1981-1998 y›llar› aras›nda ceza-
evlerindeki olumsuz koflullar›n pro-
testosu nedeniyle yap›lan açl›k
grevleri ve ölüm oruçlar›nda top-
lam 29 kifli yaflam›n› yitirdi. Yine
ayn› dönemde tedavisi yap›lmad›¤›,
geciktirildi¤i için toplam 187 kifli
yaflam›n› yitirdi. 

1988’de hücre tipi cezaevi uy-
gulamas› bafllat›ld›. ‹lk uygulama,
Eskiflehir Cezaevinde oldu. Sevk
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s›ras›nda iki tutuklunun ölümü ve
toplumsal muhalefetin bask›s› ile
bu uygulamadan vazgeçildi. 1991
y›l›nda 141-142 ve 163. Maddeler
kald›r›ld› ve yerine daha a¤›r ceza-
lar öngören Terörle Mücadele Yasa-
s› getirildi. Yasan›n 16. Maddesi si-
yasi tutuklu ve hükümlüyü tecrit
eden F Tipi Cezaevlerine kap›y›
aral›yordu. Bu yasa hükmüne göre
yap›lacak cezaevlerinde, tek ya da
üç kiflilik hücrelerde kal›nacak ve
ortak kullan›m alanlar› “itaat” ve
“iyi hal”e ba¤l› olacakt›. 

1996 y›l›nda daha önce tek kifli-
lik olan Eskiflehir Tabutluklar› iki
ve üç kiflilik hale getirildi ve 1 Ma-
y›s’ta gözalt›na al›nanlar Eskiflehir
cezaevine gönderildi. Yeniden hüc-
re denemesinin yap›ld›¤›, M.
A¤ar’›n Adalet Bakanl›¤› yapt›¤› ve
6-8-10 May›s genelgesinin yay›n-
land›¤› bu dönemde 45. günde süre-
siz açl›k grevi ve ölüm orucu flek-
linde sürdürülen direniflte, 69 gün-
de toplam 12 kifli yaflam›n› yitirdi.

1997 y›l›nda F Tipi cezaevleri-
nin inflaat› için dü¤meye bas›ld›.
Mevcut cezaevlerine hücreler ek-
lendi. Tekirda¤-Bolu-Kocaeli-An-
kara-‹zmir’de yap›lmas› planlanan
11 adet F Tipi cezaevleri ihaleye ç›-
kar›ld›. F Tipi cezaevlerinin “hücre
sistemi” oldu¤unu savunan toplum-
sal muhalefete karfl› Adalet Bakan-
l›¤› bu cezaevlerinin “oda sistemi”
oldu¤unu savundu. 

Bir K‹T olan TÜSTAfi taraf›n-
dan projelendirilen F Tipi inflaatlar›,
Ekinciler Holding ile Öz Yap› ‹nflaat
üslendi. Yüklenici flirketin ve kont-
rol mühendisli¤inin yaz›l› belgele-
rinde cezaevinde “oda” diye tabir
edilen bölümlerin “1 ve 3 kiflilik
hücre olarak adland›r›ld›¤›” belir-
lendi. 59 adet tek ve 103 adet üç ki-
flilik hücrelerden oluflan F Tipi ceza-
evlerinde tek kiflilik hücre 10 m2, 3
kiflilik hücre alt kat 25 m2 (mutfak),
üst kat 25 m2 (yatakhane-dufl-tuva-
let) olmak üzere 50 m2’den oluflu-
yordu. Söz konusu bu sistem kiflisel

eflya bulundurmay› yasakl›yor ve
imhay› öngörüyor. Havaland›rmas›
da yüksek duvarlar› nedeni ile bü-
yük bir baca ve bitki yetifltirmek, re-
sim yapmak v.b yasakt›. 

TÜRK TAB‹PLER B‹RL‹⁄‹

F Tipi Cezaevleri

de¤erlendirmelerinde:

“F Tipi cezaevinde insanl›k
unutulmufl!” 18.06.2000

“‹zolasyon insan›n varl›¤›na ay-
k›r›d›r.” 21.07.2000

“F Tipi cezaevi fiziksel-ruhsal-
sosyal aç›dan onar›lamaz y›k›mlara
yol açacakt›r ve bu özellikleri ile
kabul edilemez.” 25.07.2000

“F Tipi cezaevi hasta ediyor.
Görme alan›nda daralma, iflitme du-
yusunda azalma, sinirsel tipte sa¤›r-
l›k, alg› ve duyu bozuklu¤u, agresif
etki, sald›rgan davran›fl, güvensiz-
lik, sosyal iliflki kalitesinde azalma,
çevreye ve karfl› cinse ilgisizlik ya-
rat›yor.” 26.11. 2000 diyordu. 

fiair AHMET TELL‹:

“Alkadraz Kuflçusu filminin
masum bir romantizme dönüfltü¤ü-
nü hissediyorum, F Tipi cezaevleri-
ni düflündükçe. Hiçbir direnmeye-
hiçbir savunmaya f›rsat b›rak›lma-
yan, korku ve fliddetin örgütlendi¤i
Amerikan Cezaevi filmleri bile F
Tipi cezaevi yan›nda kurgu yönün-
den eksik kalabilir. Bütün bir dün-
yadan yal›t›lm›fl bir flekilde, sekiz
metrekarelik bir hücrede hiçbir ses
duymadan, konuflmadan, çocu¤unu
ve di¤er sevdiklerini görmeden ge-
çirilecek y›llar insan›n teslim al›n-
mas›ndan baflka nedir?” sorusunu
soruyordu....29.07.2000 

TÜRK‹YE’DE

AÇLIK GREVLER‹:

Türkiye cezaevlerinde açl›k
grevleri olaylar› çok yeni de¤ildir.
Ancak açl›k grevlerinin toplumsal
bir gündem haline gelmesi tüm in-
san haklar› ihlalleri gibi 1980 darbe-
si ile birlikte olmufltur. Cezaevleri-

nin birer toplama kamp›na dönüfltü-
rülmesine tepki olarak, ilk önce Di-
yarbak›r cezaevinde 5 insan ölüm
orucunda yaflam›n› yitirmifltir. Ali
Erek 20 Nisan 1981’de zorla yediri-
len bir ekme¤in yemek borusunu
kesmesi nedeni ile ölürken, Kemal
Pir 7 Eylül, Hayri Durmufl 12 Eylül,
Akif Y›lmaz 15 Eylül, Ali Çiçek 17
Eylül 1982’de yaflam›n› yitirmifltir.
Yine ayn› cezaevinde 1984 y›l› ba-
fl›nda 54 gün süren ölüm orucunda
Orhan Keskin ve Cemal Arat yafla-
m›n› yitirmifltir. Ayn› y›l haziran
ay›nda, bu kez Sa¤malc›lar ceza-
evinde Abdullah Meral, Fatih Öktül-
müfl, Haydar Baflba¤, Hasan Telci
“tek tip elbise”ye karfl› yap›lan ölüm
oruçlar›nda yaflam›n› yitirdiler. 1988
fiubat’›nda Diyarbak›r’da Mehmet
Emin Yavuz yaflam›n› yitiriyor-
du.1989 y›l›nda Eskiflehir’den Ay-
d›n’a yap›lan sürgünü protesto et-
mek için gidilen açl›k grevlerinde,
Hüsnü Ero¤lu ve Mehmet Yalç›nka-
ya yaflamlar›n› yitirdiler. 1995 y›l›n-
da 23 Temmuz’da Yozgat’ta Fesih
Beyazçiçek, 11 A¤ustos’ta Amas-
ya’da Remzi Altun yaflam›n› yitirdi.
1996’da Eskiflehir tabutlu¤unun
aç›lmas› sonras›nda bafllayan ölüm
orucu ve SAG’ta Aygün U¤ur-Üm-
raniye, Altan Berdan Kerimgiller-
Bayrampafla, ‹lginç Özkeskin-Sa¤-
malc›lar, Ali Ayata-Bursa, Müjdat
Yanat-Ayd›n, Hüseyin Demircio¤lu-
Ankara, Tahsin Y›lmaz-Sa¤malc›lar,
Ayçe ‹dil Erkmen-Çanakkale, Yem-
liha Kaya-Bayrampafla, Hicabi Kü-
çük-Bursa, Osman Akgün-Ümrani-
ye, Hayati Can-Bursa olmak üzere
12 can yitimi yafland›. 

Cezaevlerinde 1995-2000 y›l›
fliddet düzeyi en üst boyutlara varan
operasyonlara da tan›kl›k edilen y›l-
lard›. Bu dönemde cezaevlerinde

yap›lan operasyonlarda 27 kifli

yaflam›n› yitirmifl toplam 265 kifli

de yaralanm›flt›r. (21 Eylül 1995-
Buca cezaevi operasyonu 3 hüküm-
lü, 4 Ocak 1996 Ümraniye cezaevi
operasyonu 4 hükümlü, 24 Eylül
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1996 Diyarbak›r Cezaevi operasyo-
nu 10 hükümlü, 26 Eylül 1999 Ulu-
canlar operasyonunda 10 hükümlü
yaflam›n› yitirdi.) 

Bir yanda yaln›zlaflt›rma amaçl›
F Tipi cezaevleri (F Tipi cezaevleri
ile suçun cezaland›r›lmas› de¤il, dü-
flüncenin ve ona inanan›n cezaland›-
r›lmas›, siyasal düflüncenin imhas›,
yaln›zlaflt›rma, iflkence-bask›-kufl-
kuya-sürekli gerilime uygun ortam
oluflturma, kifliliklerin parçalanma-
s›, sessizli¤in içsellefltirilmesi, düfl-
lerin ve sevinçlerin daima karanl›k-
ta kalmas›, ruhsal-düflünsel ve duy-
gusal çökertme ve topluma-muha-
liflere gözda¤› verilmesi hedefleni-
yordu) yap›l›rken, di¤er yanda en
insani amaçl› talepler bile gerekçe
gösterilerek cezaevleri kanat›l›yor
ve s›ras›yla operasyonlar ve can yi-
timleri yaflan›yordu. Bu süreç, ceza-
evlerinde giderek daha sert müda-
halelerin ve hak ihlallerinin yaflana-
ca¤›n›n iflaret ediyordu. 

En temel talepler fliddetle bast›-
r›l›yor, uygulanan fliddet karfl›s›nda
insanl›k utanca bo¤uluyordu. Dev-
rimci-Yurtsever tutuklu-hükümlü-
lerin Diyarbak›r cezaevinde kafala-
r› parçalan›yor, Ulucanlar’da h›-

zar’la bo¤azlar› kesiliyordu. Yine
Burdur’da, kepçe ile kopar›lan hü-
kümlünün kolu sokak köpe¤inin
a¤z›nda bulunuyordu.

Hücre ve tecrit ile terbiye edil-
mek istenen -piflman edilmek iste-
nen tutuklu-hükümlülerden 816’s›
F Tipi Cezaevlerine karfl› 20 Ekim
2000 tarihinde açl›k grevi bafllatt›-
lar. 20 Kas›m 2000 tarihinde 105
tutuklu ve hükümlü bu protestosu-
nu ölüm orucuna dönüfltürdü.

ÜLKE YÖNET‹M‹N‹N

BU DÖNEMDEK‹ TAVRI

Tutuklu ve hükümlülerin F Tipi
Tecrit ve yaln›zlaflt›rma politikala-
r›na karfl› ölüm orucu sürecini bafl-
latmalar›, cezaevlerinin insan onu-
runa uygun olmayan yap›s› nede-
niyle, gelecekte yeni ölümlerin ya-
flanaca¤› endiflesini tafl›yan ve “tec-
rit” uygulamas›na karfl› ç›kan, bunu
insan haklar› ve evrensel hukuka
ayk›r› bulan tüm kesimler, ülke yö-
neticilerine çeflitli uyar›larda bulun-
dular. Düzenlenen bas›n toplant›la-
r›-paneller-oturma eylemleri ile ül-
ke yöneticilerine yaflanacaklar ön-
ceden haber veriliyordu. Ancak tüm
bu insani uyar›lar› dikkate almayan

ülke yöneticileri, ›srarla “F T‹PLE-
R‹ LÜKSTÜR!” gibi ciddiyetsiz
aç›klamalar yaparak, bu uyar›lara
kulaklar›n› t›k›yordu. (Hikmet Sa-
mi Türk- 25.04.2000) 

Giderek hareketlenen ve soka¤a
taflan toplumsal muhalefetin bask›s›
karfl›s›nda “TOPLUMU D‹NL‹-

YORUM!”. (H.S.Türk-5.8.2000)
aç›klamas› yap›l›yor ve ard›ndan
Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan 6 Ara-
l›k 2000 günü: “Yasal de¤ifliklikler

yap›lmadan F Tipi Cezaevlerine

nakiller olmayaca¤›, hücre ve tec-

rit koflullar›n›n ortadan kald›r›-

laca¤›” taahhüt ediliyordu. 
Adalet Bakanl›¤›: “Cezaevlerin-

de tutuklu ve hükümlülerin haklar›-
n› düzenleyecek insan haklar› be-
yannamesi yer alacakt›r” garantisi-
ni de vererek insani düzenlemeler
yap›lmadan “F T‹PLER‹ DÖRT
AYDAN ÖNCE AÇILMAYA-
CAKTIR!” fleklinde bas›na demeç
veriyordu. (30 KASIM 2000)

Ölüm oruçlar›ndan bir süre son-
ra, Ayd›n Giriflimlerinin de katk›la-
r›yla görüflmeler bafllat›l›yordu. Bu
görüflmelerde belli noktalara gelin-
mesi, ortak çözümlerin üretilmesi ve
ölümlerin önüne geçilmesi amaçlan-

Zindandan Hapishaneye; Cezaevi Sisteminin Geliflimi

Halklar›n Uluslararas› Mücadele Bülteni 37



maktayd›. Ancak 14/12/2000 tarihi-
ne gelinceye dek Adalet Bakan› ve-
ya baflkaca bir Devlet yetkilisinin
a¤z›ndan çözüme yarayacak gerçek-
çi hiçbir aç›klama yap›lmad›. 

Her ne kadar somut ad›mlar at›l-
mam›fl da olsa, yap›lan baz› aç›kla-
malar hala zihnimizdedir.
04/12/2000 tarihinde Bakan Türk,
TMK’da de¤ifliklik yap›lmas›, ‹n-
faz Hakimli¤i Kanunu ve Ceza ‹n-
faz Kurumlar› ve Tutukevleri ‹zle-
me Kurullar› Kanunu tasar›lar›n›n
en k›sa sürede TBMM’ye sunulaca-
¤›n› aç›klam›flt›r. Bu de¤iflikliklerle
“F Tipi Cezaevlerinde ortak yaflam
alanlar›n›n birlikte kullan›m›n›n
sa¤lanaca¤›, genel olarak cezaevle-
rindeki idarenin ba¤›ms›z ve taraf-
s›z kurullar›n inceleme ve deneti-
mine aç›laca¤›, bu de¤ifliklik ve uy-
gulamalarla F Tipi Cezaevleri dahil
bütün ceza infaz kurumlar›nda
uluslararas› standartlara uygun ve
insan onuruna yarafl›r bir infaz sis-
teminin gerçekleflmesi için gerekli
güven ortam›n›n yarat›laca¤›” flek-
linde devam eden bu aç›klaman›n
bize gösterdi¤i çok net bir gerçeklik
vard›r; F Tipi Cezaevleri o günkü
(ki o günden bu güne düzeltilen
hiçbir fley yoktur) haliyle ve Devle-
tin de bu konudaki kendi kabulüyle,
insan onuruna yak›flmamaktad›r. 

Bu süreçte sorunun demokratik
ve insan haklar› zemininde çözümü
için TMMOB, Barolar, TTB gibi
meslek kurulufllar›n›n önerdi¤i ger-
çekçi çözümler devlet yetkililerince
kabul edilmemifl, söz olmayan söz-
lerle zaman›n geçirilmesi sa¤lan-
m›flt›r. 

OPERASYON GECES‹

19/12/2000 Sal› günü, pek çok
insan için çok erken bafllad›. Hafta-
lard›r uyku yüzü görmeyen aileler,
tutuklu ve hükümlü yak›nlar› saat
05:00’i gösterdi¤inde, karfl›s›nda
sabahlad›klar› TV haberlerinde
operasyon görüntüleriyle karfl›laflt›-
lar. Ard›ndan telefonlar çalmaya

bafllad›. Yüzlerce, binlerce insan te-
dirgin bekleyifline bafllam›flt›. ‹çer-
de devam eden operasyonun kans›z
sonuçlanmas› hayaliyle, yak›nlar›n›
yeniden görebilme umuduyla ceza-
evlerine kofltu aileler, yak›nlar.

Bir yandan da resmi aç›klamalar
yap›lmaya bafllanm›flt›. Bakan Türk
titreyen sesiyle “Devlete güvenme-
ye” ça¤›r›yordu aileleri. Baflbakan
Ecevit “Hayata Dönüfl Operasyo-
nu” olarak adland›r›yordu operas-
yonu ve “teröristler”e(!) flefkatten
bahsediyordu. 

Elbette pek çok soru var zihin-
lerde bu aç›klamalarla ilgili; en bafl-
ta “Hayata dönüfl” olarak adland›r›-
lan bir operasyonun neticelerinin
nas›l bu kadar can kayb›yla, bir can
k›y›m›yla sonuçlanabildi¤i yak›c›
bir sorudur. 

Bakan›n ailelerden güven iste-
mesi de, güvensizlik ortam›n›n ne
boyutta oldu¤unun devletin kendi
dilinden yans›mas›d›r. 

Yarg›lamas› devam eden ve ev-
rensel hukuk normlar› gere¤i suçu
kan›tlanana dek masum olan çok
say›da tutuklunun, hiçbir eyleme
kat›lmam›fl pek çok düflünce suçlu-
sunun Baflbakan’a göre ”terörist”
olarak nitelenmesi ise sürece nas›l
bak›ld›¤›n›n somut ifadesiydi. 

Titreyen seslerle yap›lan bu
“güven” aç›klamalar›n›n insanlar›n
içini rahatlatmas› beklenemezdi el-
bette. Tamam› kepçelerle y›k›lm›fl,
silah-bomba seslerinin duyuldu¤u,
dumanlar›n ç›kt›¤› görüntülerle ve-
rilen “HAYATA DÖNÜfi OPE-
RASYONU”nun, gerçekte “HA-
YATA VEDA OPERASYONU” ol-
du¤u o haliyle bile belliydi. 

“Hayata Dönüflün” faturas› 30
tutuklu–hükümlü ile, 2 er’in hayata
vedas›, yüzlerce hükümlü-tutuklu-
nun yaralanmas› olmufltur.

OPERASYON

Kimi cezaevlerinde (Ulucanlar,
Uflak, Ayd›n, Buca) birkaç saat sü-
ren operasyon kimi cezaevlerinde

günlerce (Ümraniye, Çanakkale,
Bursa) devam etmifltir. Operasyon-
lar cezaevinin durumuna göre de¤i-
fliklikler gösterse de, ortak olan pek
çok nokta mevcuttur. 

Tüm cezaevlerinde tutuklu ve
hükümlülere yo¤un fliddet uygulan-
m›flt›r. Tespit edilebildi¤i kadar›yla
cop, kalkan, itfaiye çengeli, tazyik-
li su, köpük, yang›n söndürme alet-
leri, alev makineleri, silah, a¤›r ma-
kineliler, gaz bombalar› (sinir gaz›,
kükürt gaz› vs.), ifl makineleri kul-
lan›larak gerçeklefltirilen operas-
yonlarda çok say›da tutuklu ve hü-
kümlü hayat›n› kaybetmifl, en az
hasarla “kurtar›lanlar”da ise ciddi
yaralanmalar meydana gelmifltir.
Kimi cezaevlerinde tutuklu ve hü-
kümlülerin tecavüze u¤rad›¤› da or-
tak anlat›md›r. 

Yine tüm cezaevlerinde ölüm
orucu eylemindeki tutuklu ve hü-
kümlülere yo¤un fliddet uygulan-
m›flt›r. Operasyon s›ras›nda ele ge-
çirilen ölüm orucu eylemcilerinin
(yap›lan operasyonun ölüm orucun-
dakileri “kurtarmak” oldu¤u aç›kla-
malar› yönünde) derhal hastanelere
sevk edilmesi beklenirken, saatler-
ce cezaevlerinde bekletilmifller ve
tüm bekleme süresi boyunca flidde-
te maruz kalm›fllard›r. 

19 Aral›k sabah›na kadar, ölüm-
ler olmadan önce ölüm oruçlar›n›n
bitmesi yönünde çaba içerisinde ol-
du¤u izlenimi yaratmaya çal›flan ül-
ke yöneticileri, 19 Aral›k sabah›
sonras›nda “Bir y›ld›r böyle bir
operasyonun haz›rl›¤›n›n yap›ld›¤›”
aç›klamalar›yla ç›km›flt›r kamunun
karfl›s›na. Bir y›ld›r cezaevlerinde
operasyona haz›rlanan, bu haz›rl›k
içersinde maketler üzerinde tatbikat
yapt›ran, özel e¤itimli birimler
oluflturan yetkililerin, 19 Aral›k sa-
bah›na kadar kamuyu yan›ltmaya
çal›flt›¤› aç›k de¤il midir? 

Hayata dönüfl ad› verilen bu ope-
rasyonlar›n as›l amac›n›n, ölüm
oruçlar›n› sonland›rmak de¤il, F Ti-
pi Cezaevlerine nakilleri gerçeklefl-
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tirmek oldu¤u ortadad›r. Sonlanan
sadece insanlar›n hayatlar› olmufltur. 

Yine 23 Aral›k 2000 günü Adalet
Bakanl›¤› yaflanan bunca can kayb›-
na karfl› “kay›p bekledi¤imin alt›n-

da!” aç›klamas›n› yapabilmifltir. 
8 jandarma komando taburu, 37

bölük ve 8335 personel, 20.000 gaz
bombas› kullan›larak 20 cezaevine
ayn› anda yap›lan operasyon sonras›
Adalet Bakan›, 23.12.2000 günü F
Tipi Nakiller kal›c› m› sorusunu:
“Bu belirli bir süreli olacakt›r. F

tipi nakiller geçici olarak düflü-

nülmüfltür!” diye yan›tlam›flt›r.
19 Aral›k’ta arabuluculuk yap-

ma teklifi yapan ‹stanbul Barosu-

nun teklifi Adalet Bakanl›¤›nca
reddedilmifl ve operasyonu önce-
den haber alan ABD’nin ç›kabile-
cek olaylar nedeni ile 12 Aral›k’ta
Ankara ve ‹stanbul konsoloslukla-
r›n› kapatt›¤› ö¤renilmifltir.

Operasyon ile ilgili medyada ise
çok ilginç yaz›lar ç›km›flt›r. Ümrani-
ye cezaevinde su dolu B-C-D ko-
¤ufllar›nda sa¤lam uziler ç›kt›¤›, 500
gaz maskesi bulundu¤u, Çanakka-
le’de mahkumlar›n trafodan elektrik
çekip kap›lara verdi¤i; Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› verilerine göre cezaevlerinde
ölüm orucu dahi yap›lmad›¤› gibi..! 

Tutuklu ve hükümlüleri yaflama

döndürme ad›na yap›ld›¤› iddia olu-
nan bu operasyon sonras› Sincan F
Tipi-Kand›ra F Tipi ve Edirne F Ti-
pi cezaevlerine ilk sevkler yap›lm›fl-
t›r. Yine bu günlerde ‹çiflleri Bakan-
l›¤› kimlerin hangi F’ye konaca¤›n›n
bile bir y›l öncesinden planland›¤›-
n› aç›klam›flt›r. (19.12.2000) Bart›n-
Ayd›n-Ceyhan-Malatya-Çank›r›-
Nevflehir’den toplam 234 tutuklu-
hükümlü 20 Aral›k’ta Sincan’a ko-
nulmufltur. Yine Bayrampafla’dan
140 ve Çanakkale’den 59 tutuklu-
hükümlü olmak üzere 199 kifli de
Edirne F Tipi cezaevine ayn› gün
gönderilmifltir. Amac› ölüm oruçla-
r›nda hayat kayb›n› önlemek oldu¤u

söylenen bu operasyon sonucu böy-
lece “F tipi cezaevlerine geçifl” ola-
rak gerçekleflmifltir.

Operasyon sonras›, 20 Aral›k gü-
nü Adalet Bakanl›¤› “Ölümler ope-
rasyondan kaynaklanmad›, kendile-
rini yakt›lar!”, “mahkumlarda kalafl-
nikof vard›” demecini vermifl, diya-
log döneminde mahkumlarla Adalet
Bakanl›¤› aras›nda arabuluculuk ya-
pan TBMM ‹nsan Haklar› Komis-
yonu üyesi Mehmet Bekaro¤lu ise
“Sorun müdahalesiz çözülebilirdi.

Müdahale F tipi nakil için yap›l-

d›” beyan›nda bulunmufltur.
Ümraniye operasyonunu yafla-

yan Hüseyin Akp›nar’›n: “ ‘Sizin
için 200 ceset torbas› haz›rlatt›k’ di-
ye sesleniliyordu” ifadesi ise yap›-
lan bu operasyonun mant›¤›n› iyice
gün ›fl›¤›na ç›karmaktad›r.

19 Aral›k Operasyonu’nda ölen-
lerin otopsi raporlar›n›n operasyon-
dan 5 ay sonra hala TBMM ‹nsan
Haklar› Komisyonu’na gönderil-
medi¤ine dair, komisyon Baflkan›
Hüseyin Akgül’ün 25.5.2001 tarih-
li bas›n demeci de dikkat çekmek-
tedir. (Hayata dönüfl operasyonu
çerçevesinde operasyon yap›lan ce-
zaevlerinde ve bu cezaevlerinden
sevk yap›lan F Tipi cezaevlerinde
inceleme yapmak üzere görevlendi-
rilen TBMM ‹nsan Haklar› Komis-
yonu’nun 5 ay çal›flma yapt›¤›, an-
cak operasyon yap›lan cezaevlerine
u¤ramad›¤› da ortaya ç›kt›. Meclis
heyetinin rafa kald›r›lan raporunda
“sansür” oldu¤u, “hayata dönüfl”
operasyonunda ne oldu sorusuna
cevap verecek fleylerin yaz›lmad›¤›,
asker ölümünün nedenlerinin yaz›l-
mad›¤›, Bayrampafla Kad›nlar ko-
¤uflunda ç›kan yang›n›n nedenleri-
Çanakkale ve Ümraniye’de operas-
yonun neden uzat›ld›¤›n›n nedenle-
ri- F’lerde uygulanan eziyete iliflkin
sorunlar›n yaz›lmad›¤›; aksine ye-
mekler iyi-sular ak›yor-kantin iyi
gibi tespitler yer ald›¤›, iflkence izi
tespitine dair doktor raporlar› al›n-
mad›¤› ve “durumlar› çok iyi de¤il-
di” diyen cezaevi yönetiminin din-
lendi¤i bizzat komisyon üyesi olan
ve daha sonra komisyondan istifa
eden milletvekili Mehmet Bekaro¤-
lu taraf›ndan 3.7.2001 tarihinde ba-
s›na aç›klanm›flt›r.

F Tipi cezaevlerine nakiller,

bu cezaevlerine kabuller s›ras›n-

da ve sonras›nda iflkence ve kötü

muamele iddialar›:

Bu bafll›k alt›nda çok say›da ifl-
kence ve kötü muamele iddias› söz
konusudur. Neredeyse F-Tipi ceza-
evlerine nakledilen ve avukatlar›n
görüfl yapma olana¤› bulabildi¤i
bütün mahpuslar, iflkence ve kötü
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muameleye maruz kald›klar›n› ifa-
de etmifllerdir. Avukatlar müvekkil-
leriyle görüfltükleri s›rada, bu iddi-
alar› do¤rulayacak izleri gördükle-
rini de bildirmektedirler. Buna kar-
fl›n mahpuslar›n F-tipi cezaevlerine
kabulde, en az›ndan fiziksel sa¤l›k
durumlar›na iliflkin hiçbir t›bbi ka-
y›t tutulmam›fl olmas›, iddialar›n
do¤rulu¤una iliflkin flüpheleri art›r-
maktad›r. Dahas›, cezaevine kabul
ifllemleri s›ras›nda iflkence ve copla
tecavüze u¤rad›¤›n› ileri süren bir
mahpusun adli tabibe görünme ta-
leplerine ve avukat›n›n da benzer
talepleri yinelemesine karfl›n, yak-
lafl›k bir ay sonra yan›t verilerek ad-
li tabipli¤e sevk edilmifl olmalar›n›,
bu konudaki iddialar› destekler bir
durum ve delillerin karartmaya yö-
nelik bir tav›r olarak not edilmifltir.
Benzer nitelikli çok say›da iddia
bulunmaktad›r. En son Ankara Ta-
bip Odas› Sincan Cezaevi ile ilgili
raporunda tecavüz iddialar›na yer
vermifltir. Bu iddialar› soruflturmak-
la görevli cezaevi savc›s› Tayfun
Sa¤›ro¤lu’nun söz konusu iddia ile
ilgili olarak “Yap›lan bu iddia çok
çirkin. Buna kimse cesaret edemez.
‹ddiay› dile getiren mahkum H.T.
ile görüflece¤im”, dedi¤i bas›na
yans›m›flt›r. E¤er bu beyanat do¤-
ruysa, en az›ndan olaylar› nesnel
olarak incelemesi gereken savc›n›n,
gerekli doktor raporlar›n› ald›ktan
ve olay› soruflturduktan sonra gö-
rüfllerini aç›klamas›, beklenirdi. 

Ümraniye ve Bayrampafla Ceza-
evlerinden Edirne ve Kand›ra F-tipi
cezaevlerine nakil edilen mahpus-
lar, cezaevlerine al›n›rken iflkence,
insanl›k d›fl›, afla¤›lay›c› muamele
ve ceza anlam›na gelecek uygula-
malara muhatap olduklar›n› aç›kla-
m›fllard›r. Mahpuslar›n istisnas›z
hepsi, giriflte cop vb. araçlarla kafa,
omuz ve s›rt bölgelerine, bacaklar›-
na çok say›da darbeye maruz kal-
d›klar›n› belirtmektedir. 

Operasyon sonras›nda ve sevk
edildikleri cezaevlerinde mahkum-

lara kaba dayak, kelepçe s›kma, ha-
ya burma, cinsel taciz, kafaya ifle-
me, postal öptürtme, kalaslarla
dövme, ç›r›lç›plak soyma, zorla
“En büyük asker bizim asker” slo-
gan› att›rtma gibi iflkenceler uygu-
land›¤› bildirilmifltir. 

Cezaevine giriflte elbiseleri üzer-
lerinden al›narak ç›r›lç›plak b›rak›-
lan mahkumlara de¤iflik giysili kifli-
lerce, özel odalarda sorgulanarak ifl-
kence yap›ld›¤› iddia edilmifltir.

UYGULAMA ÖRNEKLER‹

AKTARIMLAR:

* ‹nsan Haklar› Evrensel Be-
yannamesi 5. Maddesinde yer alan
“Hiç kimse iflkenceye, zalimane,
gayri insani, haysiyet k›r›c› cezala-
ra veya muamelelere tabi tutula-
maz” ilkesi sürekli çi¤neniyor ve
say›mlarda aya¤a kalkamayan ya-
ral› ve ölüm orucundaki halsiz hü-
kümlüler dövülüyorlard›. 

* Konya Cezaevinde 14 May›s
2001 günü ölüm orucundaki 8 mah-
kum hastaneye zorla götürülmek is-
tendi¤inde, karfl› ç›kanlar betona
yat›r›l›p k›yas›ya dövüldüler.

* Sincan Cezaevinde testis ra-
hats›zl›¤› nedeniyle Ankara Numu-
ne Hastanesine kald›r›lan Özgür
Soner üçüncü kez ayakkab› arama-
s› yap›lmas›na itiraz etti¤inde dö-
vülmüfl ve gardiyanlar vücudunun
üzerinde z›plam›flt›r.

* Edirne cezaevinde bir hüküm-
lünün ölümünü duyunca cam› yum-
ruklayan, kendisi de ölüm oruççusu
Tuncay Günel sald›r›ya u¤ram›fl ve
fenalaflarak hastaneye kald›r›lm›fl,
hastanede yaflam›n› yitirmifltir. Sal-
d›r›da kolu k›r›lm›flt›r.

* 01.06.2001 günü Sincan’da sa-
y›mda pantolon ç›kar›lmas›na karfl›
ç›kan üç hükümlü k›yas›ya dövül-
müfltür. Ayn› gün Bakanl›¤›n “ortak
kullan›m alanlar›n›n kullan›m›na
yönelik yönetmeli¤i cezaevinde zor-
la da¤›t›lm›fl ve A-13-15 hücrede ka-
lan bir tutuklu pencerelere t›rman›p
kufllara yem att›¤› için, üç ay görüfl-

çü men cezas›na çarpt›r›lm›flt›r. 
* 14.6.2001 günü yine say›mda

fievki Çetinkaya-Murat Günefl-Ha-
lil Can Do¤an-Bar›fl Günefler-Ah-
met Gün-Murat Yücesoy-Emrullah
fiimflek adl› tutuklular arama ve sa-
y›mda dövülmüfllerdir.

* Kand›ra F Tipi Cezaevine 19
Aral›k sonras› sevk edilen Sabri Di-
ri tek kiflilik hücreye konmufl ve
esas durufla geçmesi istenmifl, dö-
vülerek zorla saç ve sakal› kesil-
mifltir. Avukat›n›n baflvurusu üzeri-
ne 5 ay sonra Trakya T›p’ta Nükle-
er T›p Ana bilim dal›nda haz›rlanan
raporda ‘flahs›n ayak bileklerinde
darbe ile uyumlu bulgular’ yani fa-
laka tespit edilmifltir.

* 12.8.2001’de Kand›ra’da sa-
y›mda aya¤a kalkamayan Ali ‹hsan
K›l›ç, sandalyeden f›rlat›larak dö-
vülmüfl ve revire bile kald›r›lma-
m›flt›r.

* Kand›ra F Tipi cezaevinden
tahliye olan Salim Özdemir yafla-
d›klar›n› flöyle özetliyor: “Sevk s›ra-
s›nda yaklafl›k 12 saat ellerimiz ke-
lepçeli olarak kald›. Kollar›m›z›
kesseler de kurtulsak diye düflünü-
yorduk. Ring arac›ndan indikten
sonra sald›r› bafllad›. Baz› arkadafl-
lar›m›z›n copla tecavüze u¤rad›¤›n›
duyduk sonralar›. Evlere flenlik bir
doktor muayenesinden sonra, yaral›-
yaral›, infaz koruma memurlar›n›n
daya¤› alt›nda hücrelere at›ld›k çu-
val gibi... Ziyaret saatlerinde ayak-
kab› aramas› var denilerek bize sal-
d›r›yorlard›. Di¤er ko¤ufltakilerin
birbirini görmemesi için ziyaretlere
farkl› saatlerde ç›kar›l›yorduk.” 

* Edirne F Tipi cezaevinde bir
süre kalan Avukat Hasan Demir’in
19 Aral›k ve F Tipi aktar›m› da ger-
çe¤i iflaretliyor. “Hücremin 10’a 15
cm boyunda bir penceresi vard›r.
Oradan ‘Baflka insan var m›, kimse
var m›’ diye yar›m saat boyunca ba-
¤›rd›m. Darac›k bir yer ses yok, sa-
¤a-sola bak›p ses duymaya çal›fl›-
yorsun. Bu s›rada operasyondaki
gaz bombalar›ndan dolay› sürekli
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siyah bir fleyler, kurum tükürüyor-
dum. Ses alamay›nca bitkin düflüp
uyudum. Uyand›¤›mda yatak-yas-
t›k simsiyaht›... Bir hafta sonunda
beni duvarlar› 9 metre yükseklikte-
ki havaland›rmaya ç›kard›lar, adeta
bir kuyudas›n›z.....”

* ‹lhan Pirgaip ise “Adalet Ba-
kan› cezaevinin 5 y›ld›zl› otel gibi
oldu¤unu söylerken bir bak›ma
hakl›yd›. Çünkü: Hücrendeki gö¤e
bakan küçücük pencereden sadece
yan yana 5 y›ld›z görülüyordu...”
diyerek hücresini tan›ml›yordu.

* F Tipi cezaevlerinden 23 fiu-
bat 2001 günü APS olarak gazeteci
Y›ld›r›m Türker’e yaz›lan APS
mektup tam 38 gün sonra 30
Mart’ta postaya veriliyordu.Yine
mahkumlar›n kendi paralar› ile al-
d›¤›, Cumhuriyet-Radikal-Milliyet
gibi gazetelerin baz› bölümleri dak-
tilo silgisi ile silinip veriliyordu.

* Sevkleri yap›lmayan di¤er ce-
zaevlerinde de F Tipi tecrit uygula-
malar› vard›r. Örne¤in Gebze Ceza-
evinden hükümlülerin anlat›m›na
göre: “Ko¤ufllar tecrit edilerek gö-
rüflmeler engellenmifl, temel ihti-
yaçlar karfl›lanmam›fl, d›flar›ya çöp
vermek istenildi¤inde, gardiyanlar
ko¤ufl anahtarlar›n›n askerlerde ol-
du¤unu söylemifl ve operasyonda
her fley talan edilerek, hiçbir giysi-
leri dahi kalmam›flt›r.”

* Yine Manisa E tipi cezaevinde
9.6.2001’de ifade al›m›na götürülen
Gönül Özdemir-Leyla Çal›flkan-Zu-
hal Ak›nc› Adliyeye giderken gardi-
yanlarca dövülmüfl ve kendilerine
bir ay görüfl yasa¤› verilmifltir.

* 30 Nisan’da Konya E Tipi ce-
zaevinde o¤lunun görünüfle giden
ve “her taraf› mikrop içinde, ortal›k
böcek dolu, tuvaletin kap›s› yok,
hükümlülerin vücutlar›nda yaralar
oluflmufl, güneflsiz, rutubetli, so¤uk
bir odada neredeyse havas›zl›ktan
bo¤ulacaklar” diyen bir baban›n
anlat›m› da sorunun E ya da F tipi
de¤il TECR‹T T‹P‹ anlay›fltan
kaynakland›¤›n› göstermektedir.

* TBMM ‹nsan Haklar› Komis-
yonu üyesi MHP’li Mehmet Aslan,
iflte tam da bu mant›¤› do¤rularcas›-
na 6.12.2000 günü cezaevlerindeki
ölüm orucu eylemcileri için “BI-
RAKIN GEBERS‹NLER” diyebil-
mifltir. 

* Ayn› dönemde TBMM ‹nsan
Haklar› üyesi olan Mehmet Beka-
ro¤lu “ÖLÜM ORUÇLARINDA
HÜKÜMET DIfiI GÜÇLER‹N
DEVREYE G‹RD‹⁄‹N‹” ifade et-
mifltir. 

* 19 Aral›k tarihinde 290 olan
ölüm orucu say›s› F T‹P‹ cezaevle-
rine sevk yap›lmas› ile toplam
353’e ulaflm›flt›r. 

* 3 Ocak 2001 verilerine göre:
41 cezaevinde 395 tutuklu hüküm-
lü ölüm orucunda; 1118’i Süresiz
açl›k grevindedir.

14.02.2001 Tarihli Adli T›p

Kurumu’nun 19 Aral›k operasyo-

nuna iliflkin raporuna göre:

* Baz› cesetlerde iflkence izi bu-
lundu. (Mustafa Y›lmaz’da)

* Ölen 3 tutuklunun savc› göze-
timinde yap›lan otopsisinde, ceset-
lere müdahale edilerek, mermi çe-
kirde¤i ç›kar›larak Adli T›p’a tes-
lim edildi¤i ortaya ç›kt›. (Bu iflle-
min, kullan›lmas› yasak silahlara
ait izlerin silinmesi amac› ile yap›l-
m›fl olabilece¤i ifade ediliyor.)

* Operasyondan sonra kullan›lan
bofl kovan ve mermi çekirdekleri
toplanarak deliller kaybedildi.

* Tutuklular›n özel eflyalar› kay-
boldu.

* Eflyalar›n bulundu¤u yerler
de¤ifltirildi.

* Yo¤un kan lekelerinin oldu¤u
yerler çimento ile kapat›ld›.

* Ölenlerin baz›lar›nda yara-çü-
rük-k›r›k bulundu.

* Mahkumlar›n alev silah› ola-
rak kulland›¤› iddia edilen ve bas›-
na gösterilen tüpler, çiziksiz-ezik-
siz-issiz-dumans›z ve bofl ç›kt›. 

* Silahla yap›lan at›fllar›n idari
k›s›m taraf›ndan ko¤ufllara do¤ru

yap›ld›¤›, ko¤ufllar yönünden at›fl
yap›ld›¤›na dair bulguya rastlanma-
d›¤› ortaya ç›kt›. 

* Cezaevlerinde mahkumlara
at›lan gaz bombalar›n›n ölümlerde
etkili oldu¤u yönünde rapor vard›r.

* Ayn› rapora göre Bayrampa-
fla’da ölen 12 tutukludan 5 kad›n C-
1’de at›lan gaz bombas› ve ç›kan
yang›n nedeni ile yaflam›n› yitirdi.
Bir kad›n tutuklu ise gaz zehirleme-
si sonucu öldü. At›lan 20 gram
bomba 38 dakikada insan› öldürü-
yordu. Oysa C-1 ko¤uflunda 35
gram bomba bulundu. 

*Ümraniye cezaevindeki ölüm-
lerden 4’ü ateflli silah yaralanmas›,
1’i gaz bo¤ulmas›, 1’i ateflli silah
yaralanmas› sonucu oluflan hastal›k
nedeniyle oldu.

* Ümraniye cezaevinde yap›lan
tespitte de olay yeri orjinalitesinin
bozuldu¤u tespit edilmifltir. 

* Arama tutanaklar›nda sözü ge-
çen 900 teyp kasetini çalabilecek tek
bir wolkmen ya da teyp bulunamad›.

Adalet Bakanl›¤› operasyonlarda
ortaya ç›kan gerçekler karfl›s›nda
“Güvenlik güçlerinin yapt›¤› ope-
rasyonu flimdi tart›fl›l›r hale getirme-
nin yarar› yoktur. Bu yasad›fl› örgüt-
lere yard›mc› olmaktan baflka bir an-
lam tafl›maz” (7.7.2001) beyan›nda
bulunuyor ve operasyon günü ölen-
lerin kendini yakt›¤› ifadesi ile ka-
muoyunun yan›lt›ld›¤› Adli T›p Ra-
porlar› ile kan›tlan›yordu.

19 ARALIK VE SEVKLERDE

YAfiANAN HAK ‹HLALLER‹

Operasyonlar öncesinde ve son-
ras›nda ortaya ç›kan hak ihlalleri
flöyle s›ralanabilir; 

1. Yaflama hakk› (‹HEB md. 3,
A‹HS md. 2, Anayasa md. 17/1), 

2. ‹flkence ve kötü muamele ya-
sa¤› (‹HEB md. 5, A‹HS md. 3,
Anayasa md. 17/3), 

3. Etkili baflvuru hakk› (‹HEB
md. 8, A‹HS md. 13), 

4. Doktor raporu al›nmadan
hücre cezas› verilemeyece¤i yö-
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nündeki mevzuat hükümleri (Ceza
‹nfaz Kanunu md. 15/2, Ceza ve
Tevkifevlerinin Yönetimine ve Ce-
zalar›n ‹nfaz›na dair Tüzük md.
173), 

5. Nakillerin ailelere haber ve-
rilmesi flart› (Tüzük md. 239), 

6. Nakil yap›labilmesi için, na-
kilin uygun oldu¤una dair doktor
raporu al›nmas›n› zorunlu k›lan
mevzuat (Tüzük md. 240), 

7. Tutuklu ve hükümlülerin efl-
yalar›n›n makbuz karfl›l›¤› teslim
edilmesi yönündeki mevzuat (Tü-
zük md. 241) 

8. Kollara zincir ba¤lanmas›n›
yasaklayan mevzuat (Tüzük md.
172), 

9. Bas›n ve haberleflme özgürlü-
¤ü ve hakk› (‹HEB md. 19, A‹HS
md. 10, Anayasa md. 28), 

10. Toplanma ve aç›klama yap-
ma özgürlü¤ü (‹HEB md.20, A‹HS
md.11, Anayasa md. 34), 

11. Kifli hürriyeti ve güvenli¤i
(Anayasa md. 19) baflta olmak üze-
re daha pek çok maddede say›lan
hak ve özgürlükler ihlal edilmifltir. 

Cezaevlerini tecrit tipine dö-

nüfltürmek için en kanl› katliam›

göze alanlar, tüm yasal mevzuat›

bu yol u¤runa rafa kald›rm›fllar-

d›r.

Tecrit iflkencesi yeni ölümle-
rin–ihlallerin haz›rlay›c›s› olmufltur.
Rakamlar bu gerçe¤in sessiz tan›k-
lar›d›r. 
‹HD verilerine 2001-2002-2003 y›l›:
Cezaevleri 2001 y›l›:

Sald›r›da yaralanma-tecavüz: 48
Tedavi edilmeyen-engellenen: 300
Açl›k grevi-ölüm orucu sonucu
ölümler: 44
Cezaevleri 2002 y›l›:
Sald›r›-yaralanma: 31 kifli
Tedavisi engellenenler: 159 kifli
Açl›k grevi-ölüm orucu sonucu ölen-
ler: 21 kifli
Cezaevlerinde di¤er ölümler: 9 kifli
Cezaevleri 2003 y›l›:

‹ntihar: 11 kifli 

Açl›k Grevi Sonucu Ölüm: 2 kifli
Kendini Yakma: 1 kifli
Tedavi Edilmedikleri ‹çin Hayat›n›
Kaybeden: 3 kifli
Toplam 17 ölü

GEL‹fiMELER

19 Aral›k 2000 tarihinde aç›lan
cezaevlerinden sonra 15.2.2001 ta-
rihinde Tekirda¤ F Tipi cezaevi
27.7.2001 tarihinde Bolu F Tipi ce-
zaevi, 02.8.2001 tarihinde ‹zmir-
K›r›klar F Tipi cezaevi aç›lm›flt›r.
Yine bu dönemde TMY 16. madde-
sindeki de¤ifliklik 1.5.2001 tarihin-
de TBMM’de onayland›. Bu de¤i-
fliklikle tutuklu ve hükümlüler iflle-
diklere suçlara, kurumdaki davra-
n›fllara, ilgi ve yeteneklerine göre
de¤erlendirilerek, kendileri için ha-
z›rlanan “iyilefltirme ve e¤itim
programlar›” çerçevesinde ortak
kullan›m alanlar›n› kullanacak ve
iyilefltirme programlar›n›n amaca
ayk›r› sonuçlar verdi¤i hükümlüler
ile iyilefltirme program›na uyum
gösteremeyen hükümlüler bu uygu-
lamadan yararlanamayacak. Disip-
lin cezas› olanlar bu haklardan ve
aç›k görüfl hakk›ndan faydalanama-
yacakt›. Burada hücre kap›s›n›n
aç›lmas› bir hak olarak tan›nmam›fl
ve tecrit pekifltirilmifltir. Tecritten
ç›k›fl› flarta ve iyi hale –itaate- “tret-
mana” ba¤layan bu yasa de¤iflikli¤i
ka¤›t üzerinde kalm›flt›r.

SONSÖZ YER‹NE

* Dünya Tabipler Birli¤i’nin
aç›klamalar›na göre tutuklu ve hü-
kümlülerin cezaevlerinde asgari
olarak 15 kiflilik birimler halinde
tutulmalar› gerekmektedir. Bu say›-
dan afla¤›s› izolasyon anlam›na gel-
mektedir ve ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan
zarar vericidir.

* Yine uluslararas› belgelere ve
genel kabule göre, tutuklu ve hü-
kümlüler cezaevlerinde, gündüz or-
tak yaflam alanlar›nda, gece ise ka-
labal›k olmayan odalar›nda (en az
15 kifli) kalacak flekilde tutulmal›-

d›rlar. Bu koflullar›n var olmamas›,
bafll› bafl›na iflkence anlam›na gelen
izolasyon sonucunu do¤urmaktad›r.
Bugün F tipi cezaevlerinde tutuklu-
hükümlüler en çok 3 kifli bir araya
gelecek tarzda tutulmakta, baz›
mahpuslar iki kifli kalmakta, kimi-
leri de tek bafllar›na yo¤un izolas-
yona tabi tutulmaktad›r.

* Bakanl›k tutuklu ve hükümlüle-
rin ortak etkinlik alanlar›n› kendileri-
nin istemedi¤i demagojisini yapmak-
tad›r. Oysa: F tipi cezaevleri ile ilgili
bugüne kadarki incelemeler ortak et-
kinliklere ilgisizlik olmad›¤›n›; bu-
nun sadece flartlara ba¤l› k›l›nmas›-
n›n, kimileri için var, kimileri için
yok say›lmas›n›n ve asgari insani ih-
tiyaçlar› karfl›lamayacak düzeyde ol-
mas›n›n (örne¤in ortak alanlara ayn›
hücrede bulunan üç kiflinin götürül-
mesi, 3 kifliye voleybol maç› yapt›r›l-
mak istenmesi gibi) kabul edilmedi-
¤ini göstermektedir. Bu nedenle sa-
dece siyasi tutuklu ve hükümlüler de-
¤il adliler de F tiplerinde, belirtilen
nedenlerden dolay› ortak etkinlik ad›
verilen programlara kat›lmamaktad›r.

* ‹nsan haklar› alan›nda hiç flüp-
hesiz kabul gören temel ilkelerden
biri, bu haklar›n hiçbir pazarl›k ko-
nusu yap›lmadan ilgili otoriteler ta-
raf›ndan tan›nmas›d›r. Mahpus hak-
lar› da insan haklar› alan›n›n özel bir
bölümünü oluflturmakta ve ayn› fle-
kilde pazarl›ks›z, flarts›z, amas›z ka-
bul edilmesi gereken temel standart-
lar› bar›nd›rmaktad›r. 

Ancak bilindi¤i gibi Adalet Ba-
kanl›¤› yetkilileri bugüne de¤in
mahpus haklar›n›, özellikle F tipi ce-
zaevlerinde pazarl›k konusu yap-
makta ve bir bütün olarak tan›nmas›
gereken haklar›n çok küçük bir k›s-
m›n› bazen ölüm oruçlar›n›n bitiril-
mesine, bazen baz› etkinliklere kat›-
l›ma, ilgili mahpusun disiplin duru-
muna, vb. olgulara ba¤lamaktad›r.

* Adalet Bakanl›¤› 18 Ocak
2002 tarihli genelgesinde tutuklu
ve hükümlülere haftada 5 saat 10
kiflinin 5 saatli¤ine bir araya gelme-
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sini önermifltir. 29 Kas›m 2001 tari-
hinde Ankara-‹stanbul-‹zmir-An-
talya Baro baflkanlar›n›n ölümlerin
durdurulmas› için bir ön ad›m ola-
rak önerdi¤i üç kap›-üç kilit formü-
lüne kulaklar› t›kayan, bu yönde
verilen binlerce dilekçeyi hiçe sa-
yan Bakanl›k, yay›nlad›¤› bu genel-
ge ile mahpuslar›n sosyal iletiflim
amac›yla bir araya gelmesi temel
hakk›n› görmezden gelmektedir.
Oysa F Tiplerinde ve di¤er tüm ce-
zaevlerinde mahpuslar›n sosyal et-
kinliklerinin gerçeklefltirilmesi için
yap›lmas› gerekenler bellidir. Mah-
puslar›n bir araya gelme haklar›,
hiçbir flekilde pazarl›k konusu

yap›lmadan, ilk ad›m, ikinci ad›m
gibi bölümlere ayr›lmadan bir an

önce tan›nmal› ve sosyal etkinlikler
tam olarak yaflama geçirilmelidir.

* Bu amaçla Adalet Bakan›’n›n
9 Aral›k 2000 tarihinde vermifl ol-
du¤u sözde belirtti¤i gibi F tipleri-
nin fiziki yap›s›nda da de¤ifliklikle-
re gidilerek, mevcut yap›lar ortak
etkinlikler için uygun hale getiril-
meli, F tipi infaz sistemi için top-
lumsal mutabakat sa¤lanmal›d›r.

* Cezaevleri BM Asgari Stan-
dart Kurallar’daki aç›k hükümlerin
aksine, di¤er cezaevleri gibi F tipi
cezaevleri de demokratik kitle ör-
gütlerinin, sivil toplum kurulufllar›-
n›n denetimine kapat›lm›fl durum-
dad›r. Oluflturulan Cezaevleri ‹zle-
me Kurullar›na tarafs›z kifliler geti-
rilmemifl, demokratik kurumlar›n
önerdi¤i kifliler seçilmemifltir. Ce-
zaevleri demokratik kurumlar›n de-
netimine aç›lmal›d›r. 

* Cezaevleri “ölümevi” niteli-
¤inden ç›kar›lmal›, yaflam hakk›n›
temel alan, insan onuruna ve insan
haklar›na uygun bir nitelik kazan-
mal›d›r.

* Y›llard›r genelgelerle, haklar›
tan›mlanmadan yönetilen cezaevle-
rinde Mahkum Haklar› Bildirgesi
insan haklar› kurumlar›n›n önerisi
dikkate al›narak oluflturulmal› ve
yaflama geçirilmelidir.

* Tüm cezaevlerinde insan hak-
lar› ihlalleri dikkatle takip edilmeli,
sa¤l›k-hukuk v.b temel konularda
ilgili kurumlarda kal›c› komisyon-
lar oluflturularak ihlallerin çözümü
ve yeniden yaflanmamas› için ciddi
ad›mlar at›lmal›d›r.

* Bu güne kadar yaflanan ceza-
evleri operasyonlar›nda sorumlulu-
¤u olanlar aç›¤a ç›kar›lmal› ve yar-
g›lanmal›d›r.

* Bilindi¤i gibi insan haklar› ih-
lalleri siyasi rejimle do¤rudan ba¤-
lant›l› bir olgudur.

Bu konuda tutarl› mücadele si-
yasi anlay›fllar› ve sorumlular› he-
def almakla gerçekleflebilir. Yok-
sulluk-açl›k-eflitsizlik-sömürünün
emperyalizm eliyle tüm dünya
halklar›na dayat›ld›¤› günümüzde,
cezaevleri sorununu bu gerçeklik-
ten ayr› görerek mücadele edeme-
yiz. Yarat›lmak istenen tek tip in-

san-suskun insan modelinin ön

çal›flmas› F tipi cezaevleridir.

Cezaevlerinde 2000-2004 y›llar›
aras›nda tecritten kaynakl› olarak
114 can yaflam›n› yitirmifltir. Bugün
hastal›¤› tedavi edilmeyen, tecrit
karanl›¤›na mahkum edilen tutuklu
ve hükümlülere yönelik yeni bir
sald›r› gündemdedir. ‹NFAZ YASA
TASARISI ad› alt›nda tecriti yasa-
laflt›ran bu tasar› F Tipi Tecritin ça-
k›lacak son çivisidir.

En temel insani gereksinimleri
dahi görmezden gelen, tutuklu-hü-
kümlülerin geçmiflini yok sayan,
tek tip elbise-zorla t›bbi müdahale-
zincire vurma -zorla çal›flt›rma gibi
ça¤d›fl› yöntemleri esas alan ‹N-
FAZ YASA TASARISI insan hak-

lar›na tümüyle ayk›r›d›r.

Tretman flart› ile “temel hak”
kullan›m›n› engelleyen, tutuklu-hü-
kümlüleri insan olarak görmeyen-
iyilefltirilmesi gerekli “hasta”lar
olarak gören, insan olmalar›ndan
kaynaklanan haklar›n kullan›m›n›
koflullara ba¤layan ‹NFAZ YASA
TASARISI bu özellikleri nedeniyle
kabul edilemez niteliktedir.

Türküyü-selam›-merhabay› da-
hi yasaklayan, infaz yakma gerek-
çesi sayan Tasar›’n›n “Avrupa stan-
dartlar›” ad› alt›nda savunulmaya
çal›fl›lmas› ise do¤uraca¤› ciddi so-
nuçlar› ve insan haklar› ihlallerini
flimdiden “yok sayma” mant›¤› ola-
rak de¤erlendirmekteyiz.

Daha dün “Avrupa standartla-
r›nda turistik tesis” gibi gezdirilen
“yapma çiçeklerle” bezeli F tipleri-
nin; gerçekte tecrit iflkencesinin-
ölümlerinin-intiharlar›n mekan› ol-
du¤u yaflayarak ö¤rendik

Bugün art›k hepimiz;

* Cezaevleri prati¤i daima “sa-
b›kal›” olan, operasyon ve ölümle-
rin sorumlular›n›n hala yarg›lana-
mad›¤›, F Tipi reklamlar› ile tutuk-
lu ve hükümlülerin “yaln›zl›¤a”,
–“hücre tipi yaflama” mahkum edil-
di¤i bir ülkede “insan haklar›”na
sahip ç›kmal›y›z.

* F tipi tecritin yüzlerce yaflama
mal oldu¤u dört y›la ra¤men, D ti-
pi-L Tipi tecrit mekanlar› için kolla-
r›n s›vand›¤› bir ülkede seslerimizi
yükseltmeliyiz. 

* Uzmanlar taraf›ndan; bir ifl-
kence, insanl›k suçu, insan›n fizik-
sel do¤as›n›n inkar› olarak tan›mla-
nan tecritin, ça¤d›fl› bir infaz mode-
li oldu¤u bilinmesine ra¤men, ne-
den hala F tipi-D tipi ve ‹mral› Ada
Tipi cezaevinde uyguland›¤›n› yük-
sek sesle sormal›y›z.

Tecritin mimarlar› eserlerine ye-
nilerini eklemek ve insanl›¤›n öz-
gür, eflit, sömürüsüz yar›nlara dair
özlem ve umutlar›n›, yani gelece¤i-
ni “rehin” almak için çabalamakta-
d›r.

*‹nsanl›k tarihi onurunu daima
korumufl ve daima koruyacak in-
sanlar›n tarihidir. Geçmifl bu miras-
la beslenen insanl›k ailesi elbette bu
karanl›¤a son verecektir.

*Mihriban Karakaya-‹HD ‹z-

mir fiubesi fib Sekreteri 

Zindan dergisi-‹HD Raporla-

r›’ndan faydalan›lm›flt›r.
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