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BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 10. maddesinde açık bir düzenleme vardır: 
“Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan  
onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir” der. Bunun, Türkiye’de ne kadar böyle olduğuna 
bir bakalım:

Türkiye cezaevlerinde tecrit sorunu yaklaşık 10 yıldan beridir gündem oluşturur. “F Tipleri” tabir 
edilen (L, M, D tipi gibi kısmen farklı mimari özellikler arz eden çeşitleri bulunmaktadır), 
mahpusların 1 ve 3 kişilik hücrelerde konumlandırıldığı, katı izolasyona dayalı yüksek güvenlikli 
cezaevlerinin açılışı 19 Aralık 2000’de, 20 cezaevinde binlerce askerin katıldığı bir operasyonla 
yapılmıştı. Bu operasyonda 6 kadın tutuklu yakılarak öldürülmüş, toplamda sol görüşlü 28 siyasi 
mahpus (çoğu kurşun yarası ile) hayatını kaybetmiş, 55 mahpus da yaralanmıştı. Türkiye’de tecrit 
sisteminin somutlaştığı F Tipi cezaevi hikayesi böyle başlar. 

Hikayenin gidişatı, başlangıcından daha az trajik değildir. Mahpusların F Tiplerinde yürüttüğü açlık 
grevleri sonucunda daha 2003’e gelindiğinde hayatını kaybedenlerin sayısı 107’yi bulmuştu. Açlık 
grevlerinin tek sonucu ölüm değildi elbette; hayatta kalanların onlarcasında da geri dönülemez 
biçimde fiziksel tahribatlar kendini wernicke-korsakof olarak göstermişti. 

Neydi bu kadar mesele diye halen tartışırız. Devlet için sorun, “egemenlik kurma” meselesi idi. 
Mahpuslar için ise, cezaevinde doğallığında sınırlanmış sosyalitelerinin, gruplarının, tecrit sistemi 
ile tamamen ortadan kaldırılmasını engellemek idi. Aslında mevcut infaz rejimine “beyaz işkence” 
derken çok da haksız değillerdi. Şu tespiti yapmadan geçmemeliyiz: Türk ceza hukukunda devlete 
karşı işlenen suçlar ile diğer suçların ceza ve şartlı tahliye oranları arasında büyük farklılıklar söz 
konusudur. Kişiye ya da mala karşı işlenen suçlar da çok daha kısa sürelerle kişi özgürlüğünün kaybı 
düzenlenirken, devlete karşı işlenmiş suçtan dolayı cezaevinde kalma süreleri 20’li yılları 
aşabilmektedir. Özellikle 1990’lı yıllardan beri yoğunlaşan iç çatışma ve siyasi olayların siyasi 
mahpus sayısını oldukça artırdığı düşünüldüğünde, esasen tecrit sisteminin devlete karşı suçlara 
dönük düzenlendiğini kestirmek mümkün olmaktadır. Tahribatlar esasen bu kesim mahpuslar 
üzerinde ortaya çıkmaktadır. F Tipi cezaevlerine konulan mahpus kategorisi de, büyük bir yüzdeyle, 
“tehlikeli mahkum” statüsünde değerlendirilen bu kesimdir. 

F Tipi sisteminin özü, mahpusların katıksız bir sessizlik ve dinginlik ortamı içerisinde 
bireyselleştirilerek, beyaz duvarlar arasında yalnızlaştırılmasını ifade etmektedir. Treatman tekniği, 
yalnızlık duygusunun kanıksatılmasına bire bir bağlı görünmektedir. Cezaevi mimarisinden 
cezaevinin imar konumuna, treatman politikalarından personel eğitimine kadar incelikli 
düzenlenen bu siyasetin detayları konuşmamızın kapsamını aşacak denli detaylıdır. Daha çok 
odaklanmak istediğimiz konu ise; tecrit sisteminin fiziksel ve psikolojik etkileridir.



Türkiye’de bugün F tipi cezaevleri kanıksanmış görülebilir. Ancak sistemin mahpuslar üzerinde 
yarattığı tahribatlar da tek tek ortaya çıkmaktadır. Bu sistem ilk tartışıldığında sürekli Almanya’da 
RAF tutuklularının yaşadığı örnekler üzerinden tartışılırdı, ancak artık Türkiye’de de yoğun bir 
örneklem oluşmuş bulunmakta. Bir örnek olarak Tekirdağ F Tipi cezaevindeki A.D.nin intihar 
girişimi sonrası anlatımları:

"Kulağıma ağlama sesleri  geliyordu. Annem ağlıyordu. Ben de bu sesleri  duyunca ağlıyordum. Sesler  beni 
kontrol  altına  alıyordu.  Kendimi  kaybediyordum.  Yatağa  girince  kafamdaki  ses  yılan  var  diyordu.  Ben  
hissediyordum. Ses diyordu ki, bu yılanlar Amerikan yılanları, sana işkence yapacak... Kafamdaki ses diyordu ki  
kendini  as  kurtar,  sana  işkence  yapıyorlar.  İçimde  damarlar  oynuyordu.  Ben  de  yılanlar  içimde 
zannediyordum. Kendimi 4-5 defa asmaya çalıştım."

Sincan Cezaevi’nden kadın mahpus R.Ö.nün anlatıladığı bir diğer örnek ise, F tiplerindeki siyasi 
mahpusların on yılı bulan tecrite karşı nasıl bir tersinden tepkime geliştirdiğine ya da bir oto-
savunma geliştirdiklerine dairdir:

“…Sürekli üç kişiyle sınırlandırılmış hayat içinde yalnızlık, kendinle olmak, garip bir anlam taşıyor. Bir zamanlar 
özlediğim  bir  şey  olduğunu  anımsıyorum.  Ama  şimdi  sadece  korktuğum  bir  şey…  Odamda  diğer  iki  
arkadaşımla  birlikte  geçirdiğimiz  saatlerde  yaptığımız  her  şeyi,  yemek  yemekten  TV  izlemeye  kadar,  hep  
birlikte yapmaya çalışıyoruz. Suskunluğa gömülmemek için sürekli birbirimizi konuşmaya zorluyoruz. Gazeteyi  
dahi tek okumamaya çalışıyorum…” 

R.Ö. 1992’den beri cezaevinde. Susmamak için direnmek, haftanın her günü, günün her saati, çok 
da kolay ve yıpratıcılığı olmayan bir durum olmasa gerek!

Sosyal ve duyusal tecridin kurumlaştığı F Tipi cezaevlerinde böylesi semptomlara sıklıkla rastlanır 
olmaktadır. Tecridin ve uzun süreli hapisliğin fiziksel etkileri de tahrip edicidir. İnsan Hakları 
Derneği’nin 2010 verilerine göre, Türkiye cezaevlerinde ağır, çok ağır ve acil/sürekli tedavi ihtiyacı 
bulunan 325 mahpus (30 kadın, 295 erkek) bulunmaktadır. Hatalık çeşitleri; kalp hastalıkları, nefrit 
ve iltihap gibi böbrek hastalıkları, kanser (ilik kanseri, akciğer kanseri, tiroid kanseri, bağırsak 
kanseri, mesane kanseri, gırtlak kanseri, kemik kanseri), wernicke-korsakoff, anemi, hepatit b, 
işkenceye bağlı hastalıklar, lenfoma, astım, felç ve kısmi felç, epilepsi, verem, zatürre, diyabet, 
Behçet hastalığı, çölyak, motor nöron, hidrosefali, ileri/ağır derece psikolojik rahatsızlıklar gibi 
geniş bir yelpazeye dağılmaktadır.  

İnfaz sisteminin katılığına dair bir örnek de Antalya L Tipi’nde tutuklu olan Halil Yıldız’ın durumu ki, 
82 yaşındadır ve tüm taleplere rağmen tahliye edilmemektedir. 

Sadece 2009 yılı içerisinde Türkiye cezaevlerinde hastalık vb nedenlerle ölen mahpus sayısı 25’tir. 
Bu mahpuslardan 12’si kanser ve kalp krizi gibi hastalıklar nedeniyle, 4’ü intihar nedeniyle (intihar 
eden bir mahpus ağır şizofreni hastasıdır), 9 mahpus da saldırı ya da belirlenemeyen nedenlerle 
hayatını kaybetmiştir. 

Tüm bu verilerden sonra tekrar baştaki BM sözleşme hükmüne dönersek, mevcut durumun insani 
muamele ve insan onuruna uygunluk kriterleri sınırında bulunmadığını, Türkiye hapishanelerinin 
hak ihlalleri açısından ve mahpusların da fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin korunması açısından 
kaygı verici bir sınırda bulunduğu açıktır. 

İMRALI ÖRNEĞİ1

Türkiye cezaevlerindeki tecrit sorununun en çarpıcı ve uç örnekleri İmralı Cezaevi’nde 
yaşanmaktadır; bir iç denizin kilometrelerce ortasında ve 10 yıl boyunca tek mahpusun kalacağı 
şekilde boşaltılmış; tüm mimari ve koşulları, dış sosyal ve doğal çevre ile tüm temasın kesileceği 

1  Bilgiler İHD 2008 yılı raporundan alınmıştır.
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şekilde organize edilmiştir. Esasen bir proto-Guantanamo deneyine benzemektedir; hükümet ve 
ordu denetiminde, ancak yasal güvencelerin sınırları dışında, bir cezaevinden çok, bir uygulama 
sahası! 

F Tipi cezaevlerinde somutlaştırdığımız izolasyon olgusu, İmralı’da daha farklı ve spesifik bir derinlik 
kazanıyor. F tipi cezaevlerinde mahpuslar üçer kişi kalabilmekte, diğer mahpuslar ile ortak alanları 
haftada 4-6 saat kullanabilmekte, avukatlarıyla çalışma saatlerinde sınırsız, aileleriyle ise periyodik-
sınırlı görüşmeler yapabilmekte, haftada bir telefon açabilmekte, aileye dahil olmayan üç kişi ile 
kapalı görüşmeler yapabilmekte, mektup yazmakta ve alabilmekte, mekanlarında TV 
bulundurabilmektedir. Kuşkusuz tüm bunlar sosyal tecridi kısmen sınırlandıran argümanlardır. 

Ancak İmralı Cezaevi’nde bu prosedür 10 yıl boyunca devre dışı bırakılmıştır. Ulusal mevzuat gereği  
Adalet Bakanlığı’na bağlı olması gereken İmralı Tek Kişilik Kapalı Cezaevi, on yıl boyunca  
Başbakanlık Kriz Merkezi Yönetmeliği ile Milli Güvenlik Kurulu’nun yönetim ve tesiri altına  
sokulmuştur. Bir başka deyişle İmralı’nın yönetimi MGK ve bağlı olarak Genelkurmay Başkanlığı  
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Abdullah Öcalan 10 yıl süreyle tek başına kalmış, hiçbir sosyal aktiviteden yararlandırılmamış, 
avukatları ve ailesiyle haftada bir saat temasına izin verilmiş, ancak bu ziyaretler de “hava 
muhalefeti” ya da “gemi arızası” nedeniyle periyodik olarak engellenmiş, telefon, mektuplaşma, TV 
ya da ailesi dışında üç kişi ile görüşme hakları tanınmamıştır. Tecridin mükemmel uygulanımı 
açısından tüm kanallar sistematik olarak sınırlandırılmıştır. Odasına bitişik olan havalandırmayı 
kullanımı dahi günde bir saat ile sınırlanmıştır. Bir hafta gecikmeyle verilen sansürlü bir gazete, 
okuması için verilen tek kitap ve tek devlet kanalını çeken bir radyo dışında “sosyallik” adına 
bahsedilebilecek bir olgu bırakılmamıştır. Bu radyo, kitap ve gazete de sık sık bir tehdit aracı olarak 
kullanılmış, 2006-2010 yılları arasında verilen 12 disiplin/hücre cezası (200 günün üzerinde) 
süreçlerinde bunlara da el konulmuştur. 

Hemen belirtelim ki, bu tecrit düzeyinin yasal temeli ya yoktur ya da son derece zorlamadır. Öcalan 
şahsında sosyal tecrit, duyusal tecrit ile tamamlanmıştır. Öyle ki, havalandırmada taşlar arasında 
biten birkaç çiçek hemen yolunmuş, 8 metrelik duvarın ardından üst kısımları görülebilen iki ağaç 
dahi Öcalan bunlardan bahsettiği an budanmıştır. Bu şartlar altında 13 metrekarelik bir odada 
geçirilen 10 yıldan söz ediyoruz. Çok sınırlı bu anlatım dahi, proto-Guantanamo benzetmesinin 
maddi dayanaklarını ortaya koyar kanısındayız. 

CPT ziyaretleri ve raporlarında tüm bu hususlar tespit edilmiştir. CPT etkinliği ve AİHM’de 
görülmekte olan başvurular belirleyici düzeyde olmasa da hükümetin on yılın sonunda İmralı’da 
kısmi düzenlemeler yapmasında katkı sunmuştur. Buna göre 2009 yılı Aralık ayında Öcalan ek bir 
binaya nakledilmiş, eskisine göre daha dar ve havalandırma olanakları sınırlı, çukur etkisi yaratan 
bir hücreye yerleştirilmiştir. İmralı’ya 5 mahpus sevk edilmiş, bu mahpuslar ve Öcalan’ın haftada 3 
saat ortak bir alanda görüşmeleri sağlanmıştır. Diğer mahpuslara telefon ve TV gibi olanaklar 
sağlanırken, bu haklar halen eşitsiz bir şekilde Öcalan’a tanınmamaktadır. Hükümet bu uygulama 
ile İmralı’ya “F Tipi statüsü” kazandırdığını ve tecridin kalktığı görüşündedir. CPT ve diğer sivil 
toplum örgütleri açısından ise yapılan, ağır sosyal ve duyusal tecride karşı mütevazi adımlardır. Zira 
sayılan uygulamalarda bir değişiklik gerçekleşmemiş, İmralı’nın özgün statüsü ortadan 
kaldırılmamış, İmralı fiilen “F Tipi” statüsü dahi kazanmamıştır. 

Gerçekleşen, İmralı’da tecridi ortadan kaldırmak yerine, ağır izolasyon koşullarına 5 mahpusun 
daha dahil edilmesidir. Zira bu mahpuslardan biri avukatına mevcut durumu; “F tipinde izolasyon  
uygulamasına tabi tutuluyorduk ancak buradaki durum normal bir F tipinden on kat daha beter” 
şeklinde ifade eder. Dolayısıyla bu verilerden hareketle, İmralı’da on yıl süreyle uygulanan “tek  
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kişilik izolasyon”un, 2010 yılından itibaren bir “dar grup izolasyonu”na dönüştüğünü söylemek zor 
olmasa gerek…
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