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3 Aralık 2011 Sempozyumunun Programı ve Destekleyen Kuruluşlar 
 

PROGRAM 
 

11:00 AÇILIŞ  
 

Açış Konuşması 
Vedat Türkali  

 
Belgesel 

"Resmi Tarihin Kör Karanlığına Yakılan Işık"  
Diyarbakır Askeri Cezaevi Gerçeğini Araştırma ve Adalet Komisyonu  

(Yön: Hüseyin Karabey) 
 

11:45-13:00 I. OTURUM 
 

Komisyonun Çerçevesi/Yöntemi ve Tarihi; 
Genel Sonuçlar, Ruhsal-Fiziksel Etkiler, Saptamalar 

Oturum Yönetimi: Prof. Taner Gören (İst. Tabip Odası Başkanı) 
Sunumlar: Nimet Tanrıkulu, Yrd. Doç. Murat Paker,  

Dr. Mustafa Sütlaş, Prof. Şebnem Korur Fincancı 
 

14:00-16:00 II. OTURUM 
 

Sosyolojik Süreç/Cezaevi ve Komisyonun Tarihçesi/Saptamalar  
Oturum Yönetimi: Av. Öztürk Türkdoğan (İHD Başkanı) 
Sunumlar: Yrd. Doç. Nazan Üstündağ, Celalettin Can  

Hukuk (Geçiş Dönemi Hukuku/Ceza Hukuku/Uluslararası İnsan Hakları Hukuku)  
Oturum Yönetimi: Prof. Gençay Gürsoy 

Sunumlar: Doç. Ozan Erözden, Av. Fikret İlkiz, Prof. Turgut Tarhanlı 
 

16:30-18:00 III. OTURUM 
 

Soru Cevap / Katkı  
Oturum Yönetimi: Prof. Nihal Saban, Prof. Tahsin Yeşildere (Üniv. Öğr. Üyeleri Der. Bşk.) 

Komisyonun Tüm Sunumcuları 
[Yaşananların Hukuki Sonuçları ve Yeni Anayasa: Prof. Turgut Tarhanlı] 

 
Sonuç Bildirgesi  

Uzm. Psk. Berrak Karahoda, Celal Başlangıç, 
Esen Aslandoğan, Av. Mebuse Tekay, Yıldırım Türker 

 
 

Destekleyen Kuruluşlar: 
 

Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, İstanbul Eczacılar Odası, Karşı 
Sanat Çalışmaları, Katılımcı Avukatlar Grubu, KESK İstanbul Şubeler Platformu, Türkiye 

İnsan Hakları Vakfı, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Toplum ve Hukuk Araştırmaları 
Vakfı (TOHAV), Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası, TUAD-FED, Üniversite Öğretim 

Üyeleri Derneği, 78'Liler Girişimi 
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Komisyonun çerçevesi, yöntemi ve tarihçesi 
(Nimet Tanrıkulu) 

 

Ağır ve ciddi insan hakları ihlallerinin yaşanmış olduğu toplumlarda, geçmişle en iyi şekilde başa 
çıkmak oldukça karmaşık bir süreç. Birçok ülkede gerçekleştirilmiş olan "hakikat komisyonları"nın  
bu süreçte çok yararlı olduğu bilinmektedir. Türkiye'de de 12 Eylül 1980 askeri cuntası ile daha da 
yoğunlaşan karanlık bir süreçten geçilmiş, yaşanan travmalarla yüzleşememenin, dolayısıyla 
sürecinin tamamlanamamasının toplumsal benlik algısında oluşturduğu kırılmalar, halen 
yaşanmakta olan insan hakları ihlalleri, savaş ve baskılarla başa çıkılmasının önünde ciddi bir 
engel oluşturmuştur.  
 

12 Eylül sürecinde (ve aradan 31 yıl geçmesine rağmen hala bugün de), sadece siyasi düşünceleri 
"Devlet" ile aynı olmadığı için pek çok insan, gözaltında, işkencede, yıllarca süren yargılama 
süreçlerinde ve sonuçta adil yargılama yapılmadan verilen cezalara dayalı olarak yıllarca 
cezaevlerinde kaldı. Bu Türkiye'nin darbe ve sonraki sürecinin (pek çok cezaevinde birbirine 
benzeyen) cezaevleri gerçeği.  
 

Toplumun yaralarını iyileştirme ve işlevselliğini yeniden kazandırmada önemli etkisi olan bu 
yapılanmanın (hakikat komisyonlarının)  bir örneğini oluşturmak ve 12 Eylül askeri darbesi ve 
sonrası adalet duygusunu ciddi olarak sarsan uygulamalarla baş edebilmek için, 78'liler Girişimi 
olarak yapılan çağrı ile bir araya gelen katılımcılar, Diyarbakır Askeri Cezaevinde yaşatılanlar ile 
yüzleşme / hesaplaşmayı güncelleştirmek üzere "Diyarbakır Askeri Cezaevi Gerçeğini Araştırma ve 
Adalet Komisyonu"nu kurduk. 
 

Diyarbakır Cezaevi ile başlanmasında temel amaç 12 Eylül sürecinin en kanlı cezaevi olmasının 
yanı sıra, ağırlıklı olarak Kürtlerin kaldığı bu cezaevinde Kürtlerin ötekileştirilmesi ve kimliklerinin 
imhası amacıyla yöneltilen şiddetin, geleceğin kurulması önünde ciddi bir engel oluşturması  ve 
Kürt ve Türk halkı arasında oluşan yarılmaları toplumun yeniden inşası çerçevesinde aşmaya katkı 
sunma düşüncesiydi. Komisyonun ele aldığı temel konu,  12 Eylül 1980 ile 1984 yılları arasında 
Diyarbakır 5 no’lu Askeri Cezaevi'nde yaşananlar oldu. 
 

2008 Temmuz’undan günümüze kadar, Urfa, Antep, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, 
Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Van, Mersin, Adana, Osmaniye, İzmir, Ankara ve İstanbul il ve ilçe 
merkezlerinde  toplam 517 Diyarbakır 5 no’lu Askeri Cezaevi çıkışlı politik mahkum, mahkum eşi, 
çocuğu, anne/ babası, avukat ve savcısı ile tanıklık görüşmeleri yaptık.  
 

Komisyon çalışmasına merkezi olarak belirli bir süreklilik içinde 35, gönüllü olarak 15 arkadaşımız 
katıldı. Sayıların yüzü soğuk olsa da belirtmek isteriz ki, bu süreçte 517 başvuru formu, 466 adli 
tıp formu, 450 Travma testi formu, 800 saat kaset, 800 saatlik kasetin çözümü sonucunda, 7000 
sayfaya varan  tanıklık belgelerine ulaştık.  
 

Tüm bu belgelerin arşivlenerek hakikatlerin açığa çıkarılmasında, adaleti sağlama yolunda 
kullanılması için çalışmalar yürütmek; bu kapsamda, yakın tarih çalışması ilkelerine uygun 
araştırmaların yürütülmesi, sürece ilişkin sanatsal etkinliklerin gerçekleştirilmesinde uygun 
görüldüğünde kullanımı amaçlanmaktadır.  
 

Bu anlamda komisyonumuz,Türkiye’nin ilk ve şimdilik tek gayri resmi hakikat komisyonudur. 
 

Bu tür çalışmalarda maddi olarak kaynak yaratmanın güçlüğü bilinmektedir. Komisyonumuz, hiçbir 
kuruluştan maddi destek almamış, tüm giderlerini üyelerinden ve üyelerinin dayanışma ağları 
üzerinden karşılamış, karşılamaya devam etmektedir. 
 

Ayrıca 11 Ekim 2010 tarihinden başlayarak üç kademe şeklinde yaptığımız suç duyurusu 
başvuruları gelinen noktada 1000’i aştı. Ocak 2011’de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 
Diyarbakır Cezaevi uygulamaları ile ilgili soruşturma açtı. Soruşturmanın davaya dönüşmesini 
bekliyoruz. Soruşturma’yı ve olası davayı takip için Merkezi Diyarbakır Barosu’nda olmak üzere 
gönüllü avukat grubu oluşturuldu. Aynı şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir’de de gönüllü avukat 
grupları oluşturuldu.  
 

Diyarbakır Cezaevi Gerçekleri Araştırma ve Adalet Komisyonu,  gerçeklerin ortaya çıkarılmasını 
sağlayarak, hukukun amacının gerçekleştirilmesi, adaletin sağlanması talebi ve bu süreçte 
yaratılan travmanın sağaltılması ile toplumsal barışa giden yolun temel taşlarından birisi olabilir. 
 

Bütün kamuoyunu "ADALET" talebini yükseltmeye, 1890 Fransa'sında yaşanan Dreyfus Olayından 
dolayı Emile Zola'nın insanlığa miras bıraktığı cümleleri ile davet ediyoruz.   
 

"GERÇEK YÜRÜYOR VE HİÇ BİR ŞEY ONU DURDURAMAYACAKTIR" 
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Genel Bulgular 
(Murat Paker) 

 

 Komisyonumuzun görüştüğü 500 eski tutuklu ve hükümlünün:  
o ortalama yaşı 53.5 (12 Eylül 1980’de ortalama 23.5 yaşındalar) 
o ortalama eğitim süresi 8 yıl, %99’ı erkek, %90’ı evli 
o %71’i Urfa, Mardin, Diyarbakır doğumlu 
o %25’i 12 Eylül 1980’de Diyarbakır Cezaevi’nde, %66’sı dışarıda serbest 
o %100’ü 1980-84 döneminde bir süre Diyarbakır Cezaevi’ninde tutuklu ya da hükümlü 

olarak bulunmuş, %25’i herhangi bir hüküm giymeden cezaevinde tutulmuş, 
o Ceza alanlar ortalama 11 yıl ceza almış. 

 

 Komisyonumuzun görüştüğü mağdur ve tanıkların ifadelerine göre, 1980-84 döneminde 
Diyarbakır Cezaevi’nde sistematik ve ağır bir işkence/eziyet rejimi uygulanmıştır. Tanıklığına 
başvurulan herkes, değişik tiplerde ve neredeyse sürekli olarak işkenceye maruz kaldıklarını ve 
başkalarının maruz kaldıkları işkencelere tanık olduklarını ayrıntılarıyla ve birbirleriyle üst 
düzeyde bir tutarlılık gösterecek bir şekilde anlatmışlardır. 

 

 Dönem, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası askeri diktatörlük  dönemidir; cezaevi de sıkıyönetim 
komutanlığına bağlı bir askeri cezaevidir. Cezaevinin yöneticileri ve çalışanları askerdir. 

 

 Bu dönemde ülke çapında tüm radikal muhaliflere yönelik yoğun baskı uygulanmaktadır. 
Solcular ve Kürtler öncelikli hedeftir. Solcu Kürtler en öncelikli hedeftir. 12 Eylül rejimi, Kürt 
meselesini bir kez daha yoğun bir baskı yoluyla sindirme amacını gütmüştür. Bu amacın 
gerçekleştirilmesi yolunda Diyarbakır Cezaevi devletin en önemli gösteri mekanı olarak 
kullanılmıştır. Resmi ideolojinin onyıllardır inkar etmeye çalıştığı Kürt kimliği ve Kürtçe, 
cezaevinde tutuklu ya da hükümlü olarak bulunan, radikal veya değil, tüm Kürtler üzerinden 
ezilmek istenmiştir.  

 

 Diyarbakır Cezaevi yaşantısının temel ögeleri: 
o Askeri disiplin + Askeri eğitim 
o Fiziksel  ve psikolojik baskı, eziyet, işkence  Sakat bırakılma / Öldürülme  
o Kürtlük ve Kürtçenin sürekli aşağılanması  kimliksizleştirme 
o “İtirafçılaştırma”  
o Türk milliyetçiliğinin sembollerinin aşırı dayatılmasıyla “saldırganla özdeşim” talebi  

“cezalandırıcı asimilasyon”  
 

 Diyarbakır Cezaevi’nde (1980-84) uygulanan işkence yöntemleri arasında: 
o Hemen herkese:  Aç Bırakma, Susuz Bırakma, Uzun Süre Banyo / Temizlik Yaptırmama, Kötü-bozuk 

yiyecek verme, Kaba dayak, Küfür/Hakaret, Görüşe Gidiş / Dönüşte  /Görüş Yerinde İşkence, 
Mahkemeye Gidiş / Dönüş ve Mahkemede kötü muamele, Zorla Marş Ezberletme, Askeri Eğitim, 
Sayım-tekmil vermeye zorlama, Koğuş İçinde / Havalandırmada Gün Boyu Eğitim, Banyo işkenceleri. 

o Çoğu mahkuma: Soğuk Su İşkencesi, Kışın Buz Üstünde Çıplak Sürtünme, Kışın Karda 
Havalandırmada Çıplak Volta Attırma, Uzun süre ayakta bekletme, Uykusuz Bırakma, Uyutmama, 
Suya-lağıma batırma, İnsan Dışkısıyla Dolu Hücrelerde Tutulma, Cezaevinde Ölüme Tanık Olma, 
Hastalığı Tedavi Etmeme / Ettirmeme, El Falakası, Meydan Dayağı, Ayak Falakası, Köpek Saldırtma, 
İtirafçılığa Zorlama, Konuşma-bakma yasağı, İşkence sesi dinletme, İşkence izletme, Görüş Yerinde 
Ailelere İşkence, Avukat Görüşüne Gidiş/Dönüş ve Görüş Yerinde İşkence, Esas Duruşta Yatmaya 
zorlama. 

o Daha az oranda: Pis Su İçmeye Zorlama, Pislik / Dışkı Yedirme, Yemeklere Fare ve İnsan Pisliği 
Atma/Yedirme, Bulaşıcı Hastalığa Maruz Bırakma, Elektrik Verme, Askı işkencesi, Cinsel tacizde 
bulunma, Makattan cop-şişe-odun Sokma, Tecavüz tehdidi, Tutukluların Birbirlerine Taciz ve 
Tecavüze Zorlanması. 

 
 



6 

 

Psikolojik Sağlık Açısından Diyarbakır Cezaevi 

(Murat Paker) 

 

 Sadece bu çalışmaya dayanarak Diyarbakır Cezaevi’nde 1980-84 döneminde yaşanan işkence 
ve eziyetin psikolojik etkilerini anlamak mümkün görünmemektedir. Çünkü: 
o Cezaevinden çıktıktan sonra intihar eden veya ciddi psikolojik zorluklar yaşayan mağdurlar 

olduğunu biliyoruz ve bu mağdurlara ulaşabilmiş değiliz. 
o Önceden tanımadığı birilerinin karşısına çıkıp, bütün kamuoyunun erişimine açık bir şekilde, 

cezavinde maruz kaldığı muameleleri anlatabilenler muhtemelen bu süreci psikolojik olarak 
görece daha az hasarla geçirenlerdir.  

o Dolayısıyla, görüşmelere katılanların, DC mağdurlarının  tümünü psikolojik açıdan temsil 
etmediği söylenebilir.  

o Ve de tabii 30 yıl geçmiştir. 
 

 Ama yine de Diyarbakır Cezaevi deneyiminin kimi psikolojik izlerini tesbit etmek mümkün 
olmuştur. 

 

 Çoğu mağdur, görüşmeler sırasında psikolojik olarak oldukça zorlanmıştır.  
 

 Bir çok mağdurun, DC’nde yaşadığı her şeyi anlatamadığı, bazı deneyimleri sansürleme gereği 
duyduğu izlenimi edinilmiştir. Cinsel işkenceler ve bunlara bağlı sorunlar bu konuda ilk akla 
gelenlerdir. 

 

 Bu çalışmaya katılan mağdurların büyük çoğunluğunun ağır psikolojik zorluklar yaşamadığı, 
genellikle hafif-orta düzey psikolojik şikayetleri olduğu gözlemlenmiştir. Ancak bu mağdurların 
tanıklıklarına dayanarak, bu çalışmaya katılmayan başka mağdurların çok daha ciddi psikolojik 
zorluklar yaşamaya devam ettikleri düşünülebilir. 

 

 En sık belirtilen psikolojik şikayetler: Rahatsız edici anıların istemediği halde aniden sanki 
yeniden yaşıyormuş gibi ortaya çıkması; Beklemediği bir anda aniden gelen, rahatsız edici 
anılar; Korkutucu veya üzücü düşüncelerin birdenbire akla gelmesi; Sinirlilik (Aşırı hassasiyet, 
tepki); Unutkanlık; Uyku sorunları; Belirli anıları bastırmaya çalışmak; Yüksek (aşırı) kaygı; 
Sürekli ağlama isteği; Dalgınlık; Bedenin değişik yerlerini gezen ağrı, kötü his, karıncalanma; 
Sürekli üzüntü hali; Bir zamanlar onu incitmiş olan bir şeye dair hiç bir şey hissetmemeye 
çalışmak; Yorgun hissetmek; Hayatında ona acı vermiş olan şeyleri düşünmemeye veya onlar 
hakkında konuşmamaya çalışmak; Yeme-içme sorunları. 

 

 Mağdurların %15’inde muhtemel Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) saptanmıştır. 30 yıl 
geçmiş olduğu düşünülürse bu oran oldukça yüksek sayılmalıdır. Bu oranın cezaevinde kalış 
süresi sırasında ve de cezaevinden çıktıktan sonraki bir kaç yıl içinde çok daha yüksek olduğu 
tahmin edilebilir. 

 

 Mağdurların kullandıkları başa çıkma yöntemleri:  
 

o En sık kullanılanlar: Politik bilinç ve anlamlandırma, İtaat etme, Direniş, Fedakarlık, Pozitif 
yeniden yorumlama ve gelişme, İşkencecinin insanlıktan uzaklaştırılması, aşağılanması, 
İdeolojik görüş ve kimliğe daha çok bağlanma, hırslanma, Gruba aidiyet, Baskılama, Adalet 
arayışı. 

o Orta derecede kullanılanlar: Mizah,  Bedenselleştirme, Sosyal destek alma, Zihinsel boş 
verme, İhtiyaçların Yeniden Düzenlenmesi, Dışa Vurma, Davranışsal olarak boş verme 

o Az kullanılanlar: Duygudan arınma, Umudu canlı tutma, Akılcılaştırma, İnkar, Ölüm isteği. 
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Fiziksel Sağlık Açısından Diyarbakır Cezaevi 

(Mustafa Sütlaş) 

UYGULAMALAR NEDENLER EYLEMLER/ETKİLER SONUÇ/DURUM 

Kötü  muamele ve 
işkence  

Doğrudan ya da  

dolaylı  travma 

 Bilgi almaya yönelik uygulamalar,  

 Sindirme ve tepkisizleştirmeye yönelik 
uygulamalar 

 Öldürme ve sakatlama amaçlı uygulamalar   

• Cinsel Saldırı, Aşağılama ve Tecavüz ve sonuçları 

• Ölüm 

• Yaralanma: Doku 
ezilmeleri, yaralanmalar, 
açık yaralar) 

• Sakatlıklar: Omuz, kol ve 
kalça çıkıkları, kemik 
kırıkları, kas yırtılmaları, 
eklem hastalıkları ve 
bozuklukları, sinir 
hasarları, felçler, sağırlık, 
görme kaybı, organların 
etkin kullanılmaması, 
kemik dokunun gelişim 
sorunları 

• Akut ve Kronik 
Hastalıklar: Baş ve beyin 
hastalıkları, göz, kulak, 
burun, ağız, diş, dişeti, 
çene hastalıkları, göğüs ve 
batın boşluğunda 
görülebilen çeşitli 
travmaların yol açtığı 
hastalıklar, üreme ve 
boşaltım sistemi 
hastalıkları, astım, nefes 
darlığı, sindirim  ve 
hareket sisteminin çeşitli 
hastalıkları, böbrek 
hastalıkları, diabet, kalp 
ve dolaşım hastalıkları,  

• Enfeksiyon Hastalıkları: 
Çeşitli bakteriyel, virütik 
ve paraziter hastalıklar, 
Pnömoni, hepatit, idrar 
yolu iltihapları, uyuz, 
bitlenme, toplum temelli 
ve sosyal nitelikli bulaşıcı 
hastalıklar, verem, sifiliz, 
cüzzam, kist hidatik, kala-
azar,  

• Psiko-somatik 
hastalıklar: Mide 
hastalıkları ve hareket 
sistem hastalıkları, 

• Ruhsal (Psişik) 
Etkilenmeler 

• Dolaylı sistem sorunları  

• Uzun erimli/etkili 
sorunlar (Kanserler, 
Genetik sorunlar) 

Bulunulan ortam ve 
koşullardan 
kaynaklanan sağlık 
sorunları 

• Hijyenik olmayan yaşam tarzı, beslenme, barınma, 
temizlik, sosyal yaşama yönelik olumsuzluklar 

• Sağlığı  korumaya yönelik önlemlerin alınmaması  

• Küçük görülen, önemsenmeyen ve tedavi 
uygulanmayan sağlık sorunlarının  kronikleşmesi 
ve ağırlaşması, 

• Birlikte bulunulan diğer kişilerden kaynaklanan 
(bulaşıcı)hastalıklar 

Tıbbi deneyler ve 
araştırmalar 

• Yasa/etik/bilim dışı  araştırmalar, 
kontrolsüz çalışmalar, kötü muamelenin 
sürdürülebilir olmasına yönelik, tepkileri önlemeye 
yönelik çalışmalar, itirafçılığa zorlama, 
ajanlaştırma, etnik kimliksizleştirme 

Kişilerin 
kendilerine  ya da 
birbirlerine yönelik 
uygulamaları 

• Açlık Grevleri/Ölüm Oruçları 

• Direniş  amacıyla yapılanlar: Kendini yakma, 
asma (ölüm), bilerek isteyerek kendini yaralama, 
oranla güçsüz olmasına ve herhangi biçimde 
yaralanacağını bilerek karşı koyma fiil ve eylemleri, 
toplu ve kişisel olarak gerçekleşen muhtelif direniş 
eylemleri, 

Cezaevindeki sağlık 
hizmetlerinin 
durumu ve bundan 
kaynaklanan 
olumsuzluklar 

Cezalandırma amaçlı uygulamalar: 

• işkence/kötü muamele amaçlı tıbbi müdahaleler  

• tedavi bakım uygula(t)mama, geciktirme, erteleme 

• yanlış, eksik, etkisiz tedavi verme, uygulama, 

• kurallara uyulmadan yapılan girişimler 

• uzman ya da hekim olmayanların yaptığı 
uygulamalar 

• gereksiz tıbbi müdahalelerde bulunma 

• yetersiz acil müdahale 

• üst kurumlara sevk etmeme, sevk ederken işkence 

• etik dışı uygulamalar, ayrımcılık, 

• bazı sağlık personelinin maruz 
kaldığı olumsuzluklar nedeniyle etkin tedavi ve 
müdahaleden kaçınma ve çekinmeleri 

Yakınlarının onların 
bu durumda 
olmalarından 
kaynaklanan 
fiziksel ve ruhsal 
sağlık sorunları ve 
sonuçları 

• Yakınlara yönelik işkence ve kötü muameleler,  

• Psişik etkilenmeler, hastalıklar, 

• Zamanında tedavi edilmeyen bazı sağlık 
sorunlarının kalıcılaşması,  

• Psikosomatik hastalıklar 
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Adli Tıp Açısından Diyarbakır Cezaevi 

(Şebnem Korur Fincancı) 

Diyarbakır Cezaevinde 1980-1984 yılları arasında uygulandığı bildirilen işkencelerin sonucunda 
meydana gelen ve halen varlığını sürdüren bedensel yakınmaların araştırılması ve saptanan 
bulguların daha derinlemesine bir değerlendirme ve incelemesinin yapılabilmesi amacıyla görüşme 
yapılan kişilere sorulmak üzere bir form hazırlanmıştır. Bedensel olarak kalıcı izlerin, bu dönemde 
yaşandığı belirtilen işkenceler sırasında ve/veya sonrasında ortaya çıkmış ve işkence ile ilişkili 
olduğu düşünülen organ işlevlerine ait yakınmaların, varsa uygulanan tedavilerin kayıt altına 
alınmasını hedefleyen standart form toplam olarak 447 kişi için doldurulmuştur. Kalıcı ve görünür 
izlerin fotoğrafları çekilmiş, kayıt altına alınmıştır. 

Toplam 447 form incelendiğinde 336 (% 71) kişinin yaşamış olduğunu belirttiği işkenceler ile 
ilişkili sağlık sorunu olduğu anlaşılmaktadır. Tanımlanan sağlık sorunları sıklık sırasıyla; 

 Ağız ve diş sağlığına ilişkin yakınmalar (darbelere bağlı diş kırıkları, temizlik ve beslenme 
sorunlarına ilişkin diş kayıpları, dişeti hastalıkları) 

 Sindirim sistemine ait yakınmalar (mide yanmaları, ağrı, ekşime) 

 Baş ağrısı, baş dönmesi, işitme kaybı, çınlama  

 Hareket sistemine ait yakınmalar (omurga, kol ve bacak eklem hareketlerinde ağrı ve 
kısıtlılık, tedavisiz bırakılmış kırık ve çıkıklar) 

 Solunum yolları ile ilgili yakınmalar (nefes darlığı, akciğer iltihapları ve tüberküloz) 

 İdrar yolları yakınmaları ( ağrı, sık idrara çıkma) 

 Kulak burun boğaz (kulak çınlamaları, işitme kayıpları) 

 Göz (görme kayıpları) 

 Sinir sistemi ( his ve hareket kayıpları) 

 Ve özellikle ciltte kalıcı izler olarak sıralanabilir.  

Bu yakınmalar incelendiğinde bazı yakınmaların doğrudan işkencenin ruhsal etkileri ile ilişkili 
bedenselleştirme yakınmaları olduğu ve ruhsal yönden kapsamlı bir değerlendirme gerektiği 
söylenebilir.  

Sağlık sorunlarının işkenceler sonrası bugüne dek devam ettiğini tanımlayan 336 kişinin 168’inde 
ise fiziksel olarak görülebilen ve bazı inceleme yöntemleri ile de (röntgen vb basit yöntemler) 
kolayca gösterilebilecek kalıcı iz ( toplam 447 kişiden % 38’inde) olduğu belirlenmiştir. Ciltte kaba 
dayak, sert zeminde süründürme, sert zeminde üzerine basarak ezme işkenceleri ile uyumlu (açık 
yaraların iyileşme sürecinde gözlenen nitelikte) olabilecek nedbeler, kabak dayak işkencesi ve 
tedavisiz bırakma ile uyumlu uygun olmayan biçimde kaynamış kırıklara ait şekil bozuklukları 
tanımlanmıştır. Bu kişilerin ayrıntılı muayene ve tetkikleri ile düzenlenecek adli raporlar 
işkencelerin belgelenmesi açısından çok değerli olacaktır. 
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Tarihsel Açıdan Diyarbakır Cezaevi 
(Celalettin Can) 

 

Diyarbakır Askeri Cezaevi, 12 Eylül 1980 darbesinden bir ay önce açılıyor. 12 Eylül darbesi 
öncesindeki kısmi baskı ortamı, darbeden sonra yerini adım adım askeri kuralların daha sistematik 
olarak dayatılmasına bırakıyor. Uygulamalara karşı başından itibaren süren fiili direniş,  2 Ocak 
1981 tarihinde 12 gün sürecek olan açlık grevine dönüşüyor. Ne var ki baskıların ağırlığı açlık 
grevinin başarıyla bitmesini engelliyor. Bu durum, direnenler arasında ayrışmayı ve moralsizliği 
arttırıyor.  Tam bu aşamada Şubat 1981’de  Yüzbaşı Esat Oktay Yıldıran İç Güvenlik Amiri olarak 
göreve başlıyor.  
 

Esat Oktay Yıldıran ‘cezaevini teslim almaya gelmiş’. ‘Türklük Andı’ ve ‘subayların önünde ayağa 
kalkma/ön ilikleme’ gibi iki temel askeri dayatma ile başlıyor. Zamanla vahşete varan işkence ve 
baskı süreci başlıyor. Süreçte, ayrışma ve direnişçilerin azalması açlık grevini yerinden gündeme 
getiriyor. 43 gün süren ve anlaşma ile biten direniş sonrasında, devlet görevlilerinin sözlerinde 
durmaması, direnişçilere kendi deyimleriyle ‘yenilgiyi’ getiriyor. Aldatılıyorlar. İşkence eşliğinde 
‘Türklük’ dayatması yapılıyor ve  Haziran 1981 başlarında tüm tutuklular ‘Türklüğü’ kabul etmek 
zorunda kalıyorlar. Bu kabule rağmen yaşamın her alanında işkence ve vahşet koşulları 
katmerlenerek devam ediyor. Mahkeme üyelerinin ve savcıların suç ortaklığında savunma hakkının 
gaspı, mahkemeye gidip gelmenin, ziyarete çıkmanın işkenceye dönüşmesi, koşullara itiraz eden 
avukatların çeşitli bahanelerle tutuklanıp cezaevine getirilmesi... 
 

Tutuklular adeta hallaç pamuğu gibi atılıyor. Amacın siyasi ve insani imha olduğu anlaşılıyor. 
Öldürme dahil, her yöntem deneniyor. Kimse kimseye hesap sormuyor. Fiziki işkencede ve 
aşağılamada sınır yok. İşkence yöntemlerini bulup çıkarmakta müthiş bir yaratıcılık sergileniyor. 
Her asker kendi fantezisine uygulama alanı yaratıyor. Kobay tutuklular. Etkili olan işkence 
yöntemleri genelleştiriliyor, kaşifleri ödüllendiriliyor. Onbaşı çavuş oluyor, çarşı izni ödül olarak 
kullanılıyor. ‘Özel Zulüm Erleri’ ile tek güç Esat Oktay Yıldıran. Ayak uyduramayan askerlerin 
dayakla sopayla hücre hapsiyle kurtarması şans olarak görülüyor. Bu yüzden öldürülen askerler 
olduğu iddia ediliyor. 
 

Tutuklular kurallara uydukları, kendi deyimleriyle ‘teslim oldukları’ halde, işkence ve  baskı 
durmuyor. İnsanlıklarına ihanet dayatılıyor. Tutuklular kendilerini tam bir çıkmazda hissediyorlar. 
21 Mark 1982’de Mazlum Doğan’ın intihar eylemi tutukluların çoğunluğunca bir çıkış yolu olarak 
görülüyor. İki ay sonra 18 Nisan 1982 sabahına doğru dört tutuklu işkence ve vahşet koşullarını 
protesto etmek için özgürlük sloganları atarak, kendilerini ateşe verip intihar ediyorlar.  14 
Temmuz 1982’de başlayan büyük ölüm orucu sonucu dört tutuklu daha hayatını kaybediyor. 
Direniş ve ölümler, bir süre için  işkence ve vahşet koşullarını bir ölçüde dengeliyor. Bu koşullarda 
Esat Oktay Yıldıran görevden alınıyor. 
 

Bir süre sonra işkence koşulları yeniden ağırlığını arttırıyor. Ama tutuklular eski tutuklular değil. 
Direniş ve ölüm, ‘kurallara uymalarına rağmen mahkemede davaya sahip çıkma, ruhen yenilmeme 
durumunu güçlendirmiş. Bu yönlü birikim giderek Eylül 1983’te kitlesel fiili direniş ve buna paralel 
ölüm orucunun koşullarını yaratıyor. Fiili direniş karşısında askeri cunta yetkilileri geri adım atmak 
zorunda kalıyor ve ölüm orucu 27 Eylül’de direnişçilerin taleplerinin kabul edilmesiyle sona eriyor.  
 

Kendi deyimleriyle 'teslimiyet aşılmış' oluyor. Artık cezaevi idaresinin her dediği yapılmıyor. 
Özgüven kitleselleşiyor. Cunta görevlileri de boş durmuyor: Aralık 1983’de işkence ve baskı 
eskisini aratmayacak şekilde yeniden ağırlık kazanıyor. 2 Ocak 1984’de koğuşlara kalaslarla, 
zincirlerle saldırıyorlar, ama tutukluların direnişi de aynı oranda güçlü oluyor. İnsanlar koğuş 
koğuş direniyor. Cunta görevlilerinin öldürdükleri bir yana, kendini yakma, asma gibi intihar 
eylemleri birbirini takip ediyor.  Mart 1984’ün ilk haftası içinde geniş tutuklu kitlelerin direnişiyle 
birleşen ölüm orucu, Diyarbakır Cezaevi’ndeki işkence ve vahşet rejimini büyük ölçüde geriletiyor. 
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Sosyolojik Açıdan Diyarbakır Cezaevi 

(Nazan Üstündağ) 

Diyarbakır Cezaevi’ne toplumsal açıdan baktığımızda iki farklı boyutun ortaya konması gerekli. 
Birincisi bu cezaevinin 12 Eylül rejimi içersinde durduğu yer, ikincisi ise cezaevinin Kürtler ve 
Türkiye Devleti arasındaki ilişki tarihinde aldığı rol. 

Diyarbakır Cezaevi ve 12 Eylül Rejimi 

12 Eylül rejiminin Türkiye tarihinde bir dönemeç olduğu sıkça söylenir. Diyarbakır Cezaevi’ne 
bütünsel bir bakış açısıyla bakmak bu dönemecin niteliği hakkında bize önemli bilgiler 
vermektedir: 

 Diyarbakır cezaevinin yönetiminde bulunanların kullandığı işkence yöntemlerinin bir kısmı, 
cezaevine getirdikleri kurallar ve baskılar 1970lerin sonu ve 1980lerin ilk yarısında dünyanın bir 
çok yerindeki -Arjantin, Şili, Güney Afrika, Endonezya, Tayland vs.- uygulamalarla benzerlik 
taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında 12 Eylül rejimi ‘80ler sonrasında geliştirilen dünya güçler 
politikasından bağımsız değildir. 

 Cezaevi yönetiminde bulunanların bir kısmı 1974 Kıbrıs çıkartmasında yer almışlardır. Sıklıkla 
Rumlar ve Kürtler arasında benzerlikler kurmaktadırlar ve açık bir ırkçı söylemin taşıyıcısıdırlar.  

 Komuta düzeyinde yer alanlar ifşa edilmedikleri ve yargılanmadıkları gibi Türkiye tarihinde üst 
düzeyde görevler almaya devam etmişlerdir. Yani 12 Eylül rejimi sivil hayata geçildikten sonra 
da son bulmamıştır. 

 Çesitli iletişim kanalları olmasına rağmen güçlü bir dezenformasyon yaşanmış ve cezaevinde ne 
olup bittiği geniş kamuoyu tarafından yadsınmıştır. Örnegin cezaevine gelen heyetlerden 
bahsedilmiştir. Dışarıya çıkanlar olanları anlatmıştır. Öte yandan savcılardan, yargıçlara, 
doktorlardan, imamlara kadar geniş bir kesim baskı üretimi ve işkenceyi gizleme konusunda 
işbirliği yapmıştır. Bu anlamda cezaevi Türkiye’de günümüze uzanan devlet şiddetinde sivillerin 
inkar, göz kapama, işbirliği vs. gibi yöntemlerle oynadığı rolü anlamak açısından da önemli. 

Diyarbakır Cezaevi’nde Kürtler ve Devlet İlişkisi   

Türkiye devletinin -günümüzde en son Dersim vesilesi ile gündeme geldiği gibi- Kürtlerle 
ilişkisindeki sicili ‘80lere girildiğinde zaten parlak değil. Ancak cezaevi deneyimini diğer 
deneyimlerden ayıran baskı ve zulümün bölgesel olmaktan tamamen çıkarak Kürt etnik kimliğini 
nesne olarak kurması. 

 Diyarbakır Cezaevi çok farklı örgütlerden, şehirlerden, farklı yaş gruplarından ve cinsiyetlerden 
Kürt nüfusun çogu zamanda ailecek tutuklanarak getirildikleri bir yer. Bu anlamda hedef 
örgütler değil, halk olarak algılanıyor. 

 Cezaevine girenler öncelikli düşman olarak o zamana kadar devleti görmemişler. Örgütler dahi 
sınıf mücadelesi olarak tanımlıyorlar kavgalarını. O anlamda bir çok kişi için cezaevi devletin 
“tanındığı” yer oluyor. İşkencenin “itiraftan” bağımsız olarak sürmesi, direniş kırılsa da devam 
etmesi devlet şiddetinin her hangi bir rasyonaliteye dayanmayan ve iktidara içkin bir zulüm 
olarak algılanmasını pekiştiriyor.   

 İşkence ve baskı öncelikle dile yöneltiliyor. Marş ezberleme, Kürtçe yasağı çokça dile getiriliyor. 
Ancak dilden yoksunluk, yiyecekten, içecekten, giyecekten yoksunluk, pislikle iç içe yaşamak, 
bedensel ve cinsel işkenceyle de birleşince sadece Kürtlüğe değil insanlığa da yöneltilmiş oluyor 
ve devlet adeta canavarlaşıyor. 

 Devletin tüm sembolleri (bayrak, marş, nutuk, Atatürk vs.) işkence yapmak için kullanılıyor ve 
adeta kanlı-laştırılıyor.  

 ‘80lerde modernliğin sembolleri olan deterjan, televizyon, sinema, disko, banyo gibi kelimelerin 
hepsi de işkence yöntemlerinin isimleri olarak kullanılıyor. Öte yandan bulgur, nohut gibi 
ifadeler ise “şifre” suçlamasıyla yasaklanıyor. Bu anlamda devlet gündelik hayatı yok eden/yok 
sayan bir niteliğe bürünüyor. 

 Örgüt cezaevi gündeliğini mümkün kılıyor. Yaşlılar ve çocuk yaştakilerin, hastaların, akrabaların, 
politik olmayanların, olup ta çözülenlerin örgüt yöneticileri tarafından kollanması, işkencenin 
insafsızlığına karşı insanlığın kazanımı olarak görülüyor.   
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Demokrasiye Geçiş Adaleti Açısından Diyarbakır Cezaevi 

(Ozan Erözden) 

 

Demokrasiye geçiş süreci adaleti, yoğun insan hakları ihlallerinin yaşandığı dikta rejimlerinden ya 
da sıcak çatışma süreçlerinden sonra demokratik bir rejim inşa edilirken geçmişin karanlığıyla 
yüzleşmenin kuramsal adıdır. Demokrasiye geçiş süreci adaleti mekanizmalarının işletilmesiyle 
hedeflenen, geçmişin hayaletinin geleceğe gölge etmesini engellemektir. Geçmişe ilişkin “gerçek”, 
tüm yönleriyle aydınlatılarak bugünün kuşaklarının önüne konulursa, geçmişin karanlığını haklı 
kılmaya çalışan propagandanın üstünü örttüğü suçlar açığa çıkarılırsa, hem geçmişin mağdurlarının 
adalet duygusu tatmin olacak, hem de bir açıklık rejimi olarak demokrasinin neden diğer yönetim 
biçimlerine tercih edilmesi gerektiği daha da netleşecektir. 

Demokrasiye geçiş süreci adaleti mekanizmaları birkaç çeşittir. Ceza yargılamaları bu 
mekanizmalardan birisidir. Gerçeklik ve adalet komisyonları, toplumsal hafızaya yönelik politikalar 
(geçmiş dönemin acılarını temsil eden müzeler, anıtlar, v.b.), toplumsal cinsiyet politikaları (bu 
bağlamda özel olarak geçmiş dönemde kadınların uğradığı mağduriyetin giderilmesi) ve af 
politikaları da bu kapsamda ele alınan diğer yöntemlerdir. Demokrasiye geçiş sürecinin yaşandığı 
toplumlar için anılan yöntemlerden hangisinin ya da hangilerinin kullanılacağına ilişkin genel bir 
reçete yoktur. Her süreç, o sürecin içinden geçen toplumun kendine özgü koşulları çerçevesinde 
değerlendirilmelidir. Bir örnekte başarılı olan bir yöntem, bir başka örnekte tam aksi sonuç 
doğurabilir. Ancak, uygulanan yöntemlerin başarılı olup olmadığını tartabileceğimiz ölçüt birdir: 
Eğer uygulanan yöntem geçmişle yüzleşmeyi, yani geçmiş dönemin acılarını inkâr edilemez bir 
gerçek olarak ortaya koyabiliyorsa, o yöntem başarılıdır. Uygulanan yöntem toplumsal hafıza 
açısından olumsuz sonuç doğuruyorsa, unutma ya da inkârı güçlendiriyorsa başarısızdır. 

Türkiye çok uzun zamandır gerçek bir demokratik rejime geçme uğraşı içinde. Bu sürecin başarıya 
ulaşması için geçmişin tüm acılarıyla açıktan yüzleşmek zorunda. Bu çerçevede özellikle 12 Eylül 
rejiminin açtığı toplumsal yaralarla yüzleşmek önemli, çünkü bugün yaşanan birçok olumsuzluk 12 
Eylül döneminin mirası üzerinde yükseliyor. Bu çerçevede 12 Eylül rejiminin vahşetinin en yoğun 
biçimde yaşandığı Diyarbakır 5 No’lu Cezaevinde 1980-1984 döneminde yaşananlarla yüzleşmek 
çok büyük önem taşıyor. Çünkü, bugünün en önemli meselelerinden birisi olan Kürt sorununun 
çözümü için de geçmişle yüzleşmek zorundayız. Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi bu yüzleşmenin bir 
parçası, ve belki de ilk parçası olarak büyük önem taşıyor.  

Diyarbakır Cezaevi Gerçeğiyle Yüzleşme ve Adalet Komisyonu, yolu 1980-1984 arasında 
Diyarbakır 5 no.’lu  Cezaevi’nden geçmiş beş yüzden fazla tutsakla yüz yüze görüşerek, gerçeğin 
ortaya çıkarılması için önemli bir malzeme topladı. Çalışmanın bu bölümünde, eldeki malzeme 
“Diyarbakır tutsakları yaşadıkları travmayı aşabilmek için nasıl bir politika izlenmesini talep 
ediyorlar” perspektifinden incelendi. Amaç, Diyarbakır Cezaevi vahşetinin doğrudan mağduru 
olanların, demokrasiye geçiş adaleti mekanizmalarından hangisinin uygulanmasını beklediklerini, 
önerdiklerini saptamaktır. Bu saptamanın, geçmişin karanlığına ışık tutmak üzere samimi ve tutarlı 
bir siyasi irade göstereceklere bir ölçüde yardımcı olacağını umuyoruz. 
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Ceza Hukuku Açısından Diyarbakır Cezaevi 
(Fikret İlkiz) 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17 nci maddesine göre, “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; 
kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.” Yargıtay Ceza 
Genel Kurulunun Esas 1999/8-109, Karar 1999/164,  ve 15.06.1999 tarihli kararında “işkence” 
tanımı verilmekte ve kararda Anayasanın 17. Maddesine atıf yapılarak işkence ve fena muamele, 
ulusal hukukta olduğu gibi uluslararası sözleşmeler ile yasaklanma gerekçeleri ayrıntılı olarak 
incelenmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2002/8-191 Esas, 362 Karar ve 15.10.2002 günlü 
kararına göre; “Yüzyılımızın en önemli konularından birini “İnsan Haklarının” oluşturduğunda 
kuşku yoktur. Zira insan, en gelişmiş varlık olarak içindeki bazı dürtülerin ağır basması ya da dışa 
yansıyan davranışlarını denetleyememesi sonucu şiddete başvurabilir. Ancak uygarlığın gelişmesi 
ile insanlık bir takım manevi değerlere ulaşmış, insan ve onurlu kutsal bir varlık olarak kabul 
edilmiştir. Bu nedenle insan haklarının en üst düzeyde korunması, insan onuruna gereken değerin 
verilmesi büyük önem göstermekte olup, bu husus ancak adaletin herkesin güven duyabileceği bir 
şekilde gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilir. İnsan hakları, ayrım gözetilmeksizin sahip olunan 
hakların tümünü kapsar, bu nedenle ve tek cümle ile işkence suçu insanlığa karşı işlenen bir 
“insanlık suçu”dur Anılan suç bu niteliği itibariyle de evrensel birçok sözleşmeye konu 
oluşturmuştur. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen 
ve 7212 sayılı Yasa ile onaylanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin  5 inci maddesine göre “hiç 
kimseye işkence ya da zalimce insanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ya da ceza uygulanamaz.” 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bu kararına göre; işkence suçu insanlığa karşı işlenen bir 
“insanlık suçu”dur. 

Yeni Türk Ceza Kanununun 94/1. maddesine göre “işkence”; “Bir kişiye karşı insan onuruyla 
bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin 
etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar…” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca yeni bir suç 
tipi olarak “insanlığa karşı işlenen suçlar” düzenlenmiştir. Zamanaşımının işlemeyeceği kabul 
edilen insanlığa karşı suç; “Bir plan doğrultusunda; siyasal, felsefî, ırkî veya dinî saiklerle nüfusun 
sivil bir grubuna karşı sürgün etme, tutsaklaştırma, kitlesel biçimde ve sistemli olarak kişilerin 
öldürülmesi, insanların kaçırıldıktan sonra yok edilmeleri, insanları işkence veya insanlık dışı 
işlemlere veya bireysel biyolojik deneylere tâbi kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel 
istismarı, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme fiilleri…” olarak tanımlanmıştır. Cezası, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.  

Anayasaya göre; kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden 
dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan 
daha ağır bir ceza verilemez. Türk Ceza Kanununa göre işlendiği zaman yürürlükte bulunan 
kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez.  

Buna rağmen; Diyarbakır Cezaevi olayları işkencedir, yapılanlar insanlık dışı muameledir ve 
insanlara karşı uygulanan onur kırıcı davranışlarla insanlık suçu işlenmiştir. Aksi düşünülemeyecek 
olan bu gerçekle Türkiye yüzleşmelidir.  Diyarbakır Cezaevi suç soruşturması tamamlanmalı ve suç 
failleri hakkında ceza davası açılarak, geçmişle hesaplaşma yargı yoluyla gerçekleştirilmelidir. 
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Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Açısından Diyarbakır Cezaevi 

(Turgut Tarhanlı) 

 

Diyarbakır Askeri Cezaevi’nde, 12 Eylül döneminde uygulanan infaz rejimini, bugün uluslararası 
insan hakları hukukunun standartları üzerinden açıklamak gerekirse, bunu, işkence uygulanan, 
insanlıkdışı, zâlimane ve aşağılayıcı bir cezalandırma rejimi şeklinde açıklamak mümkündür. Böyle 
bir gerçek, belki olağan bir dönemi çağrıştıran bir dille, ‘infaz rejimi’ gibi bir terimle açıklanırken, 
aslında bu deyişin olanları ifade etmede yetersiz kaldığı düşünülebilir. Fakat 12 Eylül darbesinin 
ardından 1980’lerin ortalarına kadar süren böyle bir uygulamanın yaygın ve sistematik bir karakter 
arzettiği dikkate alınacak olursa, bu uygulamanın aynı zamanda bir ‘rejim’ vasfına da sahip 
olduğunu ve bu terimle anılabileceğini de gözden uzak tutmamak gerekir. 

Bu başlık altında, hukuki bir mercekten bakarak sorulacak pek çok soru bulunuyor. Bunların 
bazıları şöyle sunulabilir: O yıllarda, ülkede olağanüstü bir yönetim düzeni hâkim olsa bile, tutuklu 
ve hükümlülerin maruz kaldığı bu muamele ve cezalandırma o dönemin Türkiye hukuku 
bakımından ne anlama gelir ve o dönemin uluslararası hukukundaki anlamı nedir? 

Cezaevi idaresince uygulanan bu şedit muamele tarzı ve cezalandırma biçimi, münferit bir eylem 
olsa bile hukuken tâkibi gerektirirdi ve bu hâlâ böyledir. Ama bunun, cezaevi şartlarında yaygın ve 
sistematik olmasının hukuki bakımdan doğuracağı farklı sonuç nedir? Uluslararası insan hakları 
hukuku bu uygulamayı nasıl tanımlar? Bu tanımdan kaçışı kolaylaştıracak hukuki sebepler ileri 
sürülebilir mi? Yoksa bu hukuki tanımlarla bağlı mıyız? O zaman, aradan geçen 30 yıla rağmen, 
bugün Diyarbakır Cezaevi gerçeğinin uluslararası insan hakları hukukundaki adı nasıl konulmalıdır?  

Ama hukuki tanım ve usuller ayrıca desteklenmeye de muhtaçtır. İnsan hakları hukukunun 
sunduğu bu imkânların yanısıra, Türkiye’nin yakın geçmişiyle yüzleşmesi anlamına gelecek bu 
konuda, hukuki yollara paralel olarak geliştirilebilecek, toplumsal anlamda kucaklayıcı bir adalet 
bakışı nasıl kurulabilir?  
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Öneriler 

 

 Resmi Hakikat Komisyonu  

 Meclis Araştırması 

 Bulguların yaygın olarak toplumsallaştırılması 

 Faillerin fiili dokunulmazlıklarının kaldırılması - Yargılamalar 

 Sanatsal ürünler 

 Mağdurlara destek – fiziksel ve ruhsal rehabilitasyon 

 Tazminat 

 İnsan Hakları ve Hafıza Müzesi 

 Türk-Kürt meselesinin adalet, eşitlik, demokrasi temelinde çözümü  

 


