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SUNUŞ

Türkiye İnsan Haklan Vakfı, ülkemizdeki insan hakları ihlalleri hakkmda
ilk kez ayrmtıh bir yıllık rapor yaymlıyor. Bu çahşma, her gün gazeteler ve çok
sayıda haftalık ve aylık dergi değerlendirilerek ortaya konulmuştur. Ayrıca yerli
ve yabancı başka kaynaklardan ulaşan bilgi ve belgeler de, Pazar günleri hariç
her gün yayınlanan bu raporlarımız için derlenmektedir. Güncelliğini yitirmiş
konular ise Vakfımızda oluşturulan bilgisayar destekli bilgi bankasmda yer al¬
maktadır ve bilgi istendiğinde ya da uzun süreleri kapsayan raporlar yazıldığmda
kullanılmaktadır.

Elinizde bulunan rapor kısıtlı olanaklar ile ve az sajada elemamn çahştığı
Dokümantasyon Merkezi'mizde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Ra¬
porda birçok eksiklikler bulunduğunu kabul ediyoruz. Her şeyden önce tüm
insan hakları ihlalleriyle ilgili saptama yapamıyacağımızm bilincinde olarak bazı
konuları baştan hariç tuttuk, örneğin işçi hakları ya da çevre sorunu ile ilgili
bölümler yok. Ayrıca, raporda insan hakları alamnda gözlemlenen çok sayıda
olaydan sadece bazı ihlaller örnek ahnmıştır.

. Konuya giriş ve genel bir bakış sunan Doç. Dr. Mehmet Semih Ge-
mahnaz'm "1991 Türkiyesi'nde İnsan Haklan" başhklı yazısmdan sonra önemli
olaylann bir kronolojisini verdik. Burada aktarılan birçok olay diğer bölümlerde
tekrar ve daha ayrmtılı olarak bulunabilir. Ancak hangi tarihte nelerin olduğunu
bilmek isteyenler bu kısma başvurabilir. Kronolojiden sonra "ÎHT.AI.I.F.R"
bölümünün başmda "yaşam hakkı" ile ilgili belirlemeler yer ahyor.

"Yaşam hakkı" bölümünü izleyen "İşkence" bölümünde gözaltmda
işkence sonucu meydana geldiği iddia edilen ölüm ve diğer olaylara tekrar kro¬
nolojik sıra içinde yer verilmiştir. Türkiye'nin bir numarah insan haklan sorunu
olan işkence konusunda olaylann çokluğu yüzünden, alt başhklara ayırmadan,
haberlerin TlHVe ulaştığı tarih itibariyle bir döküm yapılmıştır. Rapora alınan
haber aym zamanda günlük raporlarda da yer aldıysa o gün verilen şifre yıUık
raporda da kullanılmıştır. Bu şifre ile günlük raporlann ilgili bölümüne hemen
ulaşılabilmektedir. Çünkü şifre, olaym olduğu ayı ve haberin sıra numarasmı
belirtmektedir.



"ihlaller" bölümünde "cezaevi" sorunu ayrı bir başhk altında anlatıldıktan
sonra "özgürlükler" kısmında şu başlıklar bulunuyor:

- ifade (anlatım) özgürlüğü, özellice basm özgürlüğü

- Toplanma özgürlüğü

- örgütlenme özgürlüğü
-Din özgürlüğü

Hemen hemen her bölüm için ayrı bir önem taşıyan olağanüstü hal uy-
gulamasuıa ise son kısmı ayırdık. Ayrıca, TlHV tarafından 1991 yılı içinde
yapılan önemli bazı girişimleri de ekler halinde belge olarak sunduk.

Türkiye İnsan Haklan Vakfı bundan sonra da bu çalışmaya devam ede¬
cektir. Yaymlanacak raporlarm daha kapsamlı olabilmesi için duyarlı kişi ve ku-
ruluşlarm zaman kaybetmeden bilgi ve belgelerini iç kapakta verilen adrese
yollamalarım diliyoruz, insan haklan aılanmda yürütülen mücadelelerin so¬
nucunda ileride rapor edilecek insan haklan ihlali kalmaması ayrıca

dileğimizdir. Yoğun çabalar ve özverilerle hazırlanan bu rapora emeği
geçenlere, özellikle Gülin Dinç, Fevzi Argun ve Helmut Oberdiek'e, Değişim
Ajans Sahipleri Ali Yıldız ve Ali Karadeniz'e teşekkürlerimizi sunarız.

Dr. Haldvın özen

TİHV Genel Sekreteri
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GHUŞ

Türkiye insan Haklan Vakfı, ilk yılhk raporunu yayuüıyor. Bu çahşma,
yaym yapma, bilgi toplama, günlük insan haklan raporu çıkartma çabalarımn bir

ürünüdür. Böylece Vakfımız kuruluş senedinde; "insan hak ve özgürlükleri ko¬
nusunda yaym ve dokümantasyon yapmak; bilimsel araştırma, eğitim yapmak;
süreli ya da süresiz yayın faaliyetinde bulunmak; uluslararası insan hakları bel¬

gelerinde ve iç hukukta tanımlanan tüm insan haklarıyla ilgili araştırma, eğitim,

sağlık kurumları kurmak, işletmek, işlettirmek" biçiminde tanımlanmış amacı
doğrultusunda bir adım daha atmış oluyor.

1991 yıhnın insan haklan ihlallerini yazılı olarak derlemenin, araştırma

yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara önemli bir kajmak oluşturacağı açıktır. Bel¬

geli çalışma tarzı özellikle devlet görevlilerine yanıtlama, değerlendirme olanağı

da vermektedir. 20 Ekim seçimleriyle göreve gelen koalisyon hükümeti ilk kez

bir insan Hakları Bakanlığı kurulmasıyla birlikte geçmişte meydana gelen tüm
insan haklan ihlallerini koğuşturma sözünü verdi. Raporda görüleceği gibi 1991
yılında aydınlanmamış birçok ihlal hala ciddi soruşturma yapılmasım bek-
lemektedir.Bu açıdan vakıf yöneticileri olarak raporumuza nasıl bir yamt ge¬

leceğini de merak ediyoruz.

Geçmişin insan hakları ihlallerini saptayan yazıh belgelerin en önemli
yam da insanların unutkanlığını önemsiz kılmasıdır. İnsanlar olayları unu¬
tabilirler, ancak aynntılanyla tespit edilmiş ihlaller tarihe malolur: arşiv unut¬

maz. Bu nedenle bu çalışmamn her yd yaymlanmasmda büyük yarar görüyoruz

ve yaymlamaya devam edeceğiz.

insan haklan mücadelesinin kapsamh, tarihsel ve evrensel bir süreç
olduğunu bilincinde olarak, bu çalışmamızın yalnız ülke çapmda değil, ulus¬
lararası alanda da önemli bir birilam yaratacağına inamyoruz.

Elinizde bulunan rapor kısıtlı olanaklar ile oluşturulmuştur. Aynca, ra¬

porda insan hakları alanında gözlemlenen çok sayıda olaydan sadece bazı ih¬
laller örnek ahnmıştır. TlHVde sürekli izlenen günlük, haftalık ve aylıkyayınlara

yansmıamış çok sayıdaki haberin sadece İdiçük bir kısmı bağımsız kay¬

naklardan Ctnsan Haklan Demeği ve şubeleri, avukat, tutuklu yakım gibi duyarh
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kişiler) TlHVye ulaşmıştır. Bu yüzden 1991 yılına ait eksiksiz bir döküm yapma
iddiasında değiliz. Her başlık altında seçmeli bazı örneklere yer verilmiştir ve
istatistik anlamında verilen rakamlarda mutlaka eksikliklerin bulunduğunu
kabul etmek gerekir.

Vakfımızın hafızasını oluşturma çabamız, çalışma anlayışımızm so¬
nucudur. Bu çalışma tarzı, bilimsel yöntemleri esas alan, tüm çahşmaları kuruluş
amacımıza ulaşmaya yönelten, kurumsallaşmayı hedef alan, yaygın kad-
rolaşmayaı sağlayan, maddi koşullan gözeterek çahşmalarda gönüllü katılımı ön
planda tutan bir tarzdır. Bu anlayışın Vakıf bünyesinde yarattığı diğer olumlu
olgulara da değinmekte yarar var.

Günlük raporlar. Bilgi toplama ve Dokümantasyon merkezi kurma
çahşmaları dışında çalışmalarımızın en ağırlıkb alanını oluşturan tedavi mer¬
kezleri önemli gelişmeler yaşıyor. 1991 yılmda Ankara, izmir ve istanbul'da
işkence görenlere karşılıksız hizmet vermek üzere tedavi merkezleri kuruldu.
Aralık sonu itibanyla Ankara'da 170, izmir'de 50 ve istanbul'da 33 kişi olmak
üzere toplam 253 mağdurun başvurusu kabul edildi. Bu rakamlar sene başında
öngörülenin bir mislinden fazladır. Ankara'da 2 psikolog - 1 hekim, izmir'de 1
psikolog-1 hekim, istanbul'da 1 psikiyatr - 1 hekim profesyonel olarak görev
yapmaktadır. Bir yıllık süre içinde işkence ve cezaevi mağdurları sayısmdaki
arbş gözetilerek 1992 yılı için başvurulara bir üst sınır getirilmesi gerektiği
şimdiden görülüyor. Tedavi hizmetlerini profesyonel olarak yürüten kadrolann
dışında üç kentimizde 200'e yakın hekim ve psikolog kadrosunun çalışmalara
gönüllü olarak katıldığını belirtmek gerekir.

Tedavi merkezleri çok kısa ömürlerine karşın, daha şimdiden önemli bi¬
limsel bulgulann birikmesine sahne olmuşlardır. Tedavi sonuçlan bilimsel
dokümanlar olarak birikmektedir. Bu sonuçlar işkence ile ilgili uluslararası top¬
lantılara gönderilmeye başlanmıştır.

Vakfimızın tedavi programında görev yapan psikolog ve hekimler özgün
örneklerle mesleki deneyimlerini zenginleştirirken uluslararası arenada benzer
kurumlann deneylerinden yararlanma olanaklarını da buluyorlar, örneğin,
merkezi Kopenhag'da bulunan uluslararası "işkence Rehabilitasyon Merkezi"
ÖRCD ile Macaristan Sağlık Bakanlığı tarafından Ekim 199rde Budapeşte'de
ortaklaşa düzenlenen 'Tıp Mesleği ve işkence" adlı sempozyumda TlHV adına
3 ayn bildiri sunulmuştur. Bunu Şili'de ve Türkiye'de yapılan tophıntılara su¬
nulan bildiriler izlemiştir. 1992 yılı başında da, görgü ve deneyimlerin
çeşitlendirilmeleri amacıyla bir psikolog Almanya'da 2 aylık bir proje
çerçevesinde çalışma yapacaktır.

Tedavi merkezleri projemizin son durağı Diyarbakır'dır. 1992 yılının
başlarında gerçekleştirilmesine karar verilen bu merkez için ön çalışmalar ta¬
mamlanmıştır. Bu merkezin kurulmasının ve işler haline gelmesinin bizce çok
büyük bir önemi vardır, insan haklan ihlallerinin en yoğun olduğu, insanların
yaşam ile ölüm arasında bulunduğu bir yörede çahşmaya başlamamız, Türklerin
ve Kürtlerin kardeşliğini pekiştirmede de büyük görev üstlenecektir.

özellikle falaka uygulaması izlerinin saptanmasında İzmir'deld mer¬
kezimizde uygulanmakta olan sintografi ve tomografi yöntemlerinin İstanbul ve



Ankara merkezlerinde de uygulanması için çahşma programlan hazırlanmıştır.
Böylece uzun süreler geçmesine karşm işkence izlerinin belirlenmesinde
başardı sonuçlar alman bu yöntemden yaygın olarak yararlanmış olacağız.

1991 yılmda önemli bir başka adım da insan Haklan Haftası'nda
gerçekleştirilen 1. insan Haklan Film Şenliği'yle atddı. Uluslararası ilişkileri de
kapsayan şenlik, 7 yerli ve 9 da yabancı film gösterisiyle başanh oldu. Görsel
öğelerle insan hakları bilincinin yayılması çahşmalanmn bir parçası ve bu jnlki
deneylerin sonucu olarak gelecek yü film şenliğinin daha örgütlü olması
sağlanacaktır. Aynca gelecek yd ilk okullarda eğitim amaçlı gösteriler de prog¬
ramlanacaktır.

Vakfimız 1991 yıhnda aldığı bir kararla Ankara'lılara hitabedecek bir

radyo yajom gerçekleştirecektir. Temel amacı insan haklan öğretimini yaymak,
insan haklan ihlallerini duyurmak, yerel yönetim, sendika, dernek, meslek oda-
lan gibi kuruluşlann mesajlarını, çalışmalannı yayınlamak olan programm
hazırhk çahşmaları başlamışür. 1992 yılında Vakıf radyosu deneyimini hep bir¬
likte yaşayacağız.

Vakfimızın önemli bir orgam olan Damşma Kurulu'muzun insanlann

çeşitli alanlarda bUgi üretmesi amacıyla yönlendirUmesi gerektiği de ortaya
çıkmıştır. Damşma Kurulu bünyesinde kişi ve gruplara bazı projeleri
hazırlatılması gelecek ydın önemli çalışmaları arasında yer alacaktır.

1991 ydı insan haklan ihlalleri raporunu yayınlarken, geleceğe ilişkin uy¬

gulama ve taşanlardan da sözetmek istedik. Geleceğe ışık tutarken bir ydlık

deneylerin bizlere yeni ufuklar açtığını, görev ve sorumluluklarımızın giderek

ağırlaştığmı göstermek de istiyoruz. Vakfin giderek artan maddi gereksinmeler
için yeni projeler hazırlaması ve mali sorunu çözmesi gerekir. Bu bdgilerle tüm
ilgildere ulaşırken Vakfa destek olacakları umudunu da dile getirmiş oluyoruz.

1991 yıb bitti. "Ateş düştüğü yeri yakar". Bizler ateşin düştüğü yerdejoz.
Türkiye İnsan Haklan Vakfi'ndayız.

Ülke ve dünya çapında bir dayanışma de yangınları el birliğiyle söndürme
çabasmı 1992 ydînda daha da geliştirelim. Çifte standartlarm, gelişmiş,
geüşmemiş ülke farklarının yok olduğu, savaşsız, add bir dünya yaratahm is¬

tiyoruz. Tedavderimizi, raporlarımızı, insan onunınu korumak, insanca

yaşıyabdeceğimiz bir dünya kurma umudunu yitirmemek için

gerçekleştiriyoruz. Türldyemizde insanlar gece karanlığında evlerinden almıp
kurşunlanmasm, insanlar kaybolmasın, kentlerimizde suçsuz insanlann
dolaştığı yerler kundaklanmasın diyoruz.

20 Eldm seçiminin sonucunda ortaya çdcan koaüsyon hükümeti, 1992

johnda insan haklan ve demokrasi yolunda önemli adımlar atmaya kararh
olduğunu açıkladı. Bu vaatler yukanda dde getirdiğimiz özlemlerin
gerçekleşmesinin ön koşudandır. Vaatlerin elle tutulur gözle görülür olmasmı
ddiyoruz. Ülkemizin, bir restorasyon döneminde, demokratik ortamlara her za¬
mankinden daha çok gereksinimi vardır. Bu ortamın korunması ve geliştirUmesi
ülke içmdeki tüm demokratlarm ve insan haklan savunuculannm da görevidir.
Ancak, çok temel bir etmene bu noktada değinmek gerekir. Türkiye'nin de-
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mokratüdeşmesini dünya ve bölge dengeleri ve çdcar hesaplanyla bağdaşmaz
gören güçler vardır. Bu güçlerin 'destabdizasyon' uygulamalarma da dikkat
etmek gerekir. İnsan haklannı savunanlar, insan haklan ihlallerinin dış kay¬
naklarım da bilmektedir. Geleceğe yöneldc öngörülerimizle bu etmeni ihmal et¬
meyeceğiz.

TlHVyi kuranlar ve yönetenler 1991 ydı sonunda tarihi süreci, uzun kap¬
samh bir uğraşın Türkiye açısından önenıli bir dönemecini görüyorlar. Bu zor
dönemeçte çabalarımız ülkemiz insamna sevgi dolu sıcak bir ortam hazırlamaya
yöneliktir. 1991 ydı raporu bu yönde yararlar sağlayacaktır.

Tüm okurlara ve ilgililere mutlu ve sağhklı bir 1992 ydı ddiyoruz.

Ankara, Ocak 1992

Yavuz önen
Türkiye insan Haklan Vakfı

Genel Başkam
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2. I99I TÜRKİYE'SİNDE İNSAN HAKLARI

1991 yıhnda Türkiye'nin insan hakları durumunun bir genel
değerlendirmesini yapmak, salt belli başh dılal olgulanmn dökümünü vermekle
yetinddiğinde bde ciddi bir güçlüğü karşdamayı gerektirmektedir. Çünkü ortaya
çdcanlacak tablonun olumsuzluklan yoğun ve kapsamhdır . Bunun yerine, artdan
ve eksUeri bir bütünlük içinde gözlemek olanağı verecek olan genel bir
değerlendirme yapmak daHa rasyoneldir.

O halde dk sorun, smırlann belirlenmesi, yapdacak değerlendirmeye bir
çerçeve çizilmesidir.

insan haklan söylemi, özedikle Uluslararası İnsan Haklan Hukuku
başlddı özerk ve fakat Türkiye'de henüz yeterince bilinmeyen bu disiplin pers¬
pektifinde temellendirdip yeniden üretddiğinde, sadece objektif bir dayanak ve
başlangıç noktası sağlanmış olmayacak, bunun yamsıra onun alt dokusunu
oluşturacak tekndc aynmlar netleştirilecek "durumun" sağhklı muhasebesi
yapdabdecektir. Bu yolla, hem sorun öbekleri, sadece kaba gözlemin kav-
rayışınm ötesindeki boyutlarıyla anlaşılacak, hem de bireysel ve toplumsal bazda
insan haklarma saygıya dayah bir düzene yönelik istemlerin doğru adrese
yöneltdebdmesi olanaklı kdmabdecektir.

Bu bakış açısmda, birinci sorun, amacı bir genel çerçeve çizmek olan bu
çabşmada, hacim meselesidir. Değişik düzlem, boyut, kapsam ve yoğunlukta
karşımıza çdcan ihlallerin tümünü değd de, genel duruma ışık tutabdecek olan
medeni ve siyasal haklar (klasik haklar) kategorisini esas almak mümkündür,
işte, yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, keyfî biçimde özgürlükten
yoksun bırakdmama hakkı, add ve tarafsız bir yargıya hak, hukuk yollarmm bu-
lunmasma hak, düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı gibi hak ve
özgürlükler burada sayılabdir.

Bu çerçevede ddnci sorun, üılalin izleneceği klasdc haklar kategorisinin
düzlemini belırleyebihnektir. İnsan Hakları Hukukunda haklar ve özgürlükler
dört aşamah bir bütünü oluştururlar. Bu aşamalar, haldann "tamnması", "ko¬
runması", "uygulanması" ve "geliştirihnesi"dir. İşte, kabaca ihlal olarak algdanan
ve genel anlamıyla siyasal erk/devlet kaynaklı tasarruflar, konu, kapsam ve
sonuçları bakımlârmdan yekpare ve homojen bir nitelde arz etmez.



Başl^ söyleyişle, bir insan hakladı ihlali bazan, hakkm tanınması bo¬
yutuyla dgiİidir . örneğin, bir hak hiç tanınmamış olabdir yahut tanınmış ve fakat
çeşidi hukuk tekndderi (sınırlama gibi) ile içi boş, anlamsız hale getirilmiş de

olabilir, öte yanda, ihlal, hakkın korunması boyutu ile daha doğrud.an dgiUdir.
Çünkü, ihlal, o hakkın korunmadığı anlapuna gelir. Bu süreçte ise ön yüze, ko¬
rumaya diskin hukuk prosedürleri, mekanizmalan, kurundan çıkar, ihlal, aym
zamanda, bir hakkın pratiğe geçirdmı^digi anlanuna da gelmelktedir. Bu
bağlamda, normatif gerçek ile pratik gerÇeğin çelişkisi en belirgin ve sıkça ras-
lanan olasdıkür. Nihayet insan Haklan fîukuku, hukukun klasdc diğer alt di¬
siplinlerinde gözlenemCTen bir boyuta yer vermektedir. Bu, insan haklanmn
geliştirilmesiDdevidir. önemli yönü, inşân haklarmı norm ve pratik olarak yet-
kinleştirmenin, özellikle siyasal erke yül<lenen bir yükümlülük ohnasıdır. Bu¬
radan çdcacak sonuç, mevcut düzenlemelerle yetinen, yani insan, toplum ve
uluslararası toplumdaki ilişkiler dinamizminin yarattığı yeni gereksinmeleri

hak/özgürlük formuna sokmayan; başka deyişle yeni yaşama durumlanm insan
haklan olarak tamyıp kurumsallaştırinayan yetldli otoritelerin, bu eli-

yavaşlığımn, gönülsüzlüğünün ya da kayıtsızlığının, olası hak sahiplerinin si¬

yasal erke (yetkddere) yönelecek istemlçriyle aşdabdeceğidir. O halde, İnsan
Haklan Hukukunun "geUştirme" boyutu^ onu gerçekleştirecekler balonundan
kaçmdmayacak bir yükümlülük iken, ondan yararlanacaklar (bireyle, gruplar,
halklar) açısmdan ise hukuken (açık bir norm düzenlenmemiş olsa bde, buna

öngelen / a priori biçimde) tanmmış bir sistemler (talepler) bütününü ifade et¬
mektedir. Bu nedenle, istemleri kısan, istemde bulunma kanaUarmı tıkayan her
politiko-juriddc düzen, öncelikle, bir insan haklan dılaü kaynağıdır.

Belirtden ön kuramsal çerçeve, gözlem yapılacak bütün vak'a çalışmalan

için geçerli olduğu gibi, 1991 Türkiye'sinin gerçekçi, bu anlaina gelmek üzere
de sağhkh bir insan haklan durumu değerlendirmesini yapabİhnenin ön
koşuludur.

Yine bu saptamalar, insan haklarının "inter-disipliner" (disiplinlerarası,
birden çok disiplinin söz konusu olduğu) bir nitelik taşımasına karşın, özünde
haklan tanıma ve koruma problemi olarak insan haklan söylemini, hukuk bdimi
ana ekseninde toparlamaya yaramaktadm

1991 Türkiye'sinin insan haklan diırumunun analizinde mutlaıka dückate
alınması gereken bir özedik de, ülkedeki değişimin yoğunluğu ve dinamizmidir.

Bu bağlamda önemli ön saptama ise, adı geçen dinamizmin kendisini özedikle
poütik alanda göstermesidir. Toplumun giderek yükselen politik duyarlığı ve

bdinci, özellikle 12 Eylül 1980 coup d'etat'sı ve onu izleyen "de facto" rejiminin
biçimlendirdiği anti-özgürlükçü politdco^juriddc düzenden kaynaklanan karşı
dirençle bir çatışmaya girmiştir. Böylecç 1980'lerin başlarında da yoğun, son¬
larına doğru ise direngenliği kırdmaya başlayan bir eğri çizerek, "olan" de
"ohnası istenen" arasındaki gerdim, özgürlük ve demokratikleşme lehine
kazanımlarm günyüzüne çdonasına yol açmıştır.

Bu bakış açısında görülmelidir ki, 1980'li ydlar Türkiye'sinin ka¬

rakteristiği olan "politik istilorarsızlık", rejimin çadcantılara gebe oluşu, 1990'lar

Türkiyesi'nde ancak 12 Eylül Rejimi olanak adlandırdan düzenin tasfiyesi

oranmda çözüme, istikrara kavuşabilir.



O halde, 1991 Türkiye'sinin 20 Ekim genel seçim sonrasmda ortaya çdcan
siyasal konjoktürü ve siyasal erki elinde tutan siyasal aktörlerin de-
mokratddeşme konusundaki söz verimleri (taahüdleri), bir yanda, ulusal top¬
lumsal muhalefetin özverili özgürlükçü düzen arayaşı ve dde getirilişinin sonucu
iken, öte yanda da, ulusal ve uluslararası kamuoyu önünde tüm saygınlığım yi¬
tirmiş bir poUtiko-juridik düzenin, değişen dünyada varlığmı sürdürebilmesinin
demokratddeşmeye bağh olduğu "zor"unu kavramasmm ürünüdür.

En temel dd hak olan yaşam hakkı ile işkence ve kötü muameleye maruz
kahnama hakkı 1991 Türkiye'sinde ciddi dılaller pratiğinin sergilendiği alan
ohnuştur.

Türk Hukuk Düzeni halen ölüm cezasuıı sakh tutmaktadır ve bu cezayı
öngören hükümlerin sayısı 36'dır. Mahkemelerce hüküm alüna ahmp ke¬
sinleşen ölüm cezalannın ise 1984'den bu yana infaz eddmediği bdinmektedir.
Yaşam hakkı bakımından 1991 Türkiye'sinin sorunu dd boyutludur. lUd,
Türkiye'nin ölüm cezasını tümden kaldu-ma siyasal istencini açddayabdecek
noktaya gehnemiş ohnasıdır. önemle altmı çizmek gerekir ki, 1991 Ekim so¬
nunda oluşan yeni hükümet bir demokratikleşme programı sunarken ölüm
cezasmm bütünüyle ilgası sözverimini dımal etmiştir, fldnci ve daha önendi
husus, Türkiye'de yaşam hakkınm, "kayıp kişiler" ve "yargdamasız infazlar"
olarak bdinen ve adlandırılan pratiklerle ihlal edihnesidir. Latin Amerika dik¬
tatörlüklerinde gözlenen bu ihlal türünün bir bakıma bir küçük prototopinin
1991 Türkiye'sinde günyüzüne çıkması, aslmda, 1980 coop d'etat'sı sonrasmda
yaygm bu pratdderin günümüzde alenileşmesi saydmahdır.

Diğer temel hak olan işkence ve kötü muamele görmeme ise sistemli dı-
laUerin konusu olmaya devam etmektedir. Türkiye'de iflas eden resmi siyasa,
işkencenm bir devlet politikası oknadığı, tekd ve sistemsiz olaylar bazmda
görüldüğü argümanıdır. Çok sayıda kişi bu ihlal tasamıflannın mağdurudur ve
bu pratikler, sadece bedi bölgelerde değil, ülkenin her yanmda
gözlenebdmektedir. işkenceciler, belli bir himaye görmektedirler. Ciddi bir'
ceza yaptınmma çarptırılmış işkence suçu sanığı yoktur. Bu suçlaıjjamn
yöneltddiği güveıdik güçleri görevden uzaklaştmlarak kovuşturma ve
yargdamaya maruz bırakdmaraaktadu-. Bunlar hakkmda, tutuklama kararlan
verdmemektedir. 1991 Türkiye'sinde önemli bir yasa olarak çıkarılan Terörle
Mücadele Yasası, işkence ve kötü muamele pratdderine kapı aralayan hükümler
içermektedir.

Düşünce, ifade, basm ve yaym özgürlükleri önündeki ciddi güçlükler
1991'de de varhğmı sürdürmüştür. TCK'ndaki düşünce ve ifade özgürlüğünü
yasaklayan bazı hükümler (md. 140, 141, 142 ve 163) ile 24/7/1953 tarih ve 6187
saydı ve 19/10/1983 tarih ve 2932 saydı Yasalar, yukarıda adı geçen 12/4/1991
tarih ve 3713 saydı Terörle Mücadele Yasası de kaldırıhıuştır. Ne var ki, bu nor¬
matif adun madalyonun sadece bir yüzüdür, öteki yüzde ise, belirtden suç tip¬
leri, daha da esnekleştirilerek 3713 saydı Yasaya taşmmıştır. Kaldı ki, düşünce
suçu kategorisi ve onun zorunlu uzantısı olan dade, basm-yaym özgürlükleri ya¬
sakları, yürürlükte-bulunan 1982 TC Anayasası başta olmak üzere pek çok yasa
ve diğer alt düzenlemelerde varlığım sürdürmektedir.
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Bu problemin normatif boyutuna ilişkin saptamadır. Sorunu kemddeştirip

derinleştiren olgu ise, özedikle yönetsel tasarruf pratikleri başta olmak üzere
genel olarak uygulamada baskıcı ve yasakçı siyasamn, 1991 Türkiye'sinin bir

gerçeği olmasıdır.

Bdim ve sanat özgürlüğü de, belirtden resmi anti-demokratdc siyasadan

payım ahnıştır. Türkiye 1991 yıhnın son ayına, ancak, YÖK'nün yeni bir kararı de
girebdmiştir. Buna göre, 12 Eylül askeri rejiminin üniversitelere sokulmasım
yasakladığı yaymlar için YÖK, bu yasağm kaldırddığı genelgesini yaymlamıştır.
Gerekçe, sıkıyönetimin sona erdiğidir. Eğer gerekçe tutarh ise, bugüne dek
niçin durdukları sorusu yanıtsız kalmaktadır. YÖK, demokratikleşme ve bu
süreçte de YÖK düzeninin tasfiyesi sözverimini yapan 1991 ydı sonundaki
DYP-SHP koalisyon hükümeti sürecine kendini uyarlayabdme telaşında mıdır?
YÖK, seçim öncesindeki ANAP drtidarı evresinde, niçin böyle adımlar at¬
mamaktaydı? Sorular uzatilabdir. 1991 yılınm sonunda üniversiteler ve bdim
yaşamı ciddi ve köklü bir demokratikleşme gereksinimini duymaktadır.

Sanat özgürlüğü alanı da benzeri sınırlamalardan paymı aknayı
sürdürmektedir. Çünkü, 12 Eylül Rejiminin yasakçı mevzuatı bu alanda da
yürürlüktedir. Bir sansür kurulu olan Muzır Kurulu halen faaldir. Ayrıca 23 Ocak
1986 tardı ve 3257 sayıh Sinema Yasası, 4Temmuz 1934 tarih ve 2759 sayıh Poüs
Vazife ve Yetkileri Yasası (ki, bunda çok ciddi değişikldder 16 Haziran 1985 tardı

ve 3233 saydı yasa ile yapılmıştır), 15 Temmuz 1950 tarih ve 5680 sayıh Basm
Yasası gibi bir dizi yasal düzenleme, yasakçı ve sansürcü resmi sanat ve kültür
siyasasınm hukuksal enstrümanlan olaraJc varlıklarını 1991 yılmda da ko¬
rumaktadır.

Ülkeye serbestçe giriş ve çdaş, seyahat ve yerleşme özgürlükleri
önündeki engeder de 1991'de kaldu-ıhnamıştrr. 12 Eylül düzeninin kanayan ya-

ralarmdan birisi olan, TC uyrukluğu kaybettirilmiş yahut halen korunan ancak
ülkeye girmeleri engedenen siyasal göçmenler olgusu halen ortadadır. Bu

önendi sorun, tehlikeü bir oluşumdur ki, 1991 ydında kamuoyu tarafindan bir

parça unutulmuş gibidir.

öte yanda, iç sürgün uygulamasını kurumsallaştıran ve kamuoyunda SS
(sansür-sürgün) Kararnameleri olarak biUnen KHK'ler hukuksal ve eylendi
varhklanm sürdürmektedir. Bu bir başka usdışı çeUşkidir. Zira, birincisi, bu
KHK'lerin de aralannda bulunduğu genel olarak kararname üretme pratiği,
1983-1991 evresindeki ANAP iktidarında, hükümetin parlamentoyu, 1989'dan
sonra da (T. özal'ın Cumhurbaşkanı seçdmesi) cumhurbaşkanınm hükümeti
devre dışı bıraktığı bir yönetim siyasasma karşıhk gelmektedir, ikincisi, adı
geçen KHK'ler, Anayasa Mahkemesi tarafindan iptal eddmiştir. Ama Anayasa
Mahkemesi, gerekçeli kararım, hükmünü verdiği 1990 Aralık'ı de 1991
Mayıs'mdan yd sonuna dek 1 yıl ve 6 ay süre geçmesine karşın. Resmi Gazete'de
yayınlamanuştır. Ve ülkede, bu Anayasaya aykınhğı Anayasa Mahkemesi'nce

hüküm altma ahnmış KHK'ler 1991 yıhnda yürürlüğünü korumuştur.

Bir diğer temel hak olan add yargılanma hakkı önündeki sorunlar 1991
Türkiye'sinde geçerli kalmıştır. Tüm evrensel insan hakları standartlanna
avkmhgı ortada olan 12 Eylül Rejiminin olağanüstü yargısı halen çahşmaktadır.
önemle altı çizilmelidir İd, demokratikleşme sözveriminde bulunan DYP-SHP
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koaüsyon hükümeti, 12 Eylül Rejimi adaletsiz yargısınm açüğı yaralan sarmak
için temel ön koşul olan "genel af' konusunu büyük ölçüde suskunlukla
geçirmektedir. 1992'de siyasa erki bu konuda da motive etmelidir.

20 Ekim 1991 genel seçimi sonuçlanmn, Türkiye'nin 1990'h ydlannda

demokratikleşme için umut veren bir başlangıç olabilmesi. Aralık 1991 de biraz

küUendirden ama seçim evresinde altı çizilen dd önemli siyasal sözverimin
yaşama geçirdmesine bağhdır. İlki, yeni, bütünüyle yeni bir demokratdc anayasa
yapılmasıdır. Revizyona konu biçimlenemez zaaflarla malûl 1982 Anayasasmm,

önce zihniyet olarak, çöpe atıhnası ve standartlan belirü bir özgürlükçü anayasa
biçimlendirihnesi zorunludur. Unutulmamalıdır ki, 1982 Anayasasım yapanlar
(FVof. Altıkaçtı ekibi), yaptıranlar (Cunta, General Evren ve ekibi) ve ona dört
ede sarıhp uygulayanlar (ANAP iktidarları) bu anayasamn kısmi değişddiklere
konu olabdeceğini, bunun doğal olduğunu söylemektedirler. Korkulan, ken-

dderi bakurundan olası bir tümdem değişiklik tehlikesini sezmeleri, anti-

demokrasinin onlara sağladığı avantajları yitireceklerini hissetmeleridir. Durum
bu denli açddcen, bazı Anayasa Hukukçularının, özedikle de 1982 Anayasasım

rasyonedeştirme işlevini üstlenmiş bazı hukukçularm, yepyeni bir anayasa

formülüne, bunu yeni bir coup t'etat gibi göstermeye kadsıştddarı saptıncı ve

yandtıcı sunuşlanyla karşı çıkmalarına dikkat etmek gerekmektedir. Bu anayasa

hukukçularmm önemH bölümünün 1991 ydı sonlarmda TÜSlAD gibi sermaye
çevrelerinin oluşturduğu anayasa komisyonlarmda hararetle hizmet verddderi
dddcatlerden kaçmamıştır. Onun için, Türkiye'de toplumsal muhalefeti
oluşturan demokratdc latle örgütleri, siyasal sözverim olan yepyeni anayasa

formülünde çok titiz ve israrh olmahdırlar ve dahası sermaye çevreleri kadar
kendderi de yeni anayasa taslaklan üretmede ciddi çahşmalar yaparak, siyasal
dctidan sıkıştırmak zorundadırlar. 1991'in 1992'ye taşıd^ anayasaya ilişkin ön
sorun budur. İkincisi siyasal sözverim ise, 12 Eylül rejimi siyasal aktörlerinm
tasfiyesidir. Bunlar, asker ve sivddir. Yeni dctidar, bu konuda da bir tür uzlaşma
denemesi içinde olduğu izlenimini vermektedir. Demokratikleşmeyi gecdctırici
bu formül arayışları, ancak kamuoyunun, siyasal erkin sözverimleri hususunda
onlan sdaştırması oramnda engellenebilecektir. Intdtam almması, devri sabdc
yaratılması, hukukun dışma çdohnası değd, ama demokratds usul ve esaslarla
sorumlulardan hesap sorulması, bir toplumsal annma gereksiniminin so¬
nucudur. BeUd bu yoUa, toplum, kendi kusurlarım, demokrasiden kolay
vazgeçişlerinden doğan problemlerini görebdecektir. Sorumluluklann
vargdanması, özünde, toplumun kendini yargdaması, sorgulaması olacaktır.

İşte, 1992'ye sarkan bir sorun da budur.

1991 ydı sonu, önceki on yıüık evreye göre, insan haklan alamnda umutlu
bir 1992 için daha fazla potansiyel taşunaktadır. İnsan haklarmı kurumsaüaştıran
bir düzene i^eçmek zor bir süreçtir. Poütdco-jüriddc kurum ve usuUerin
yapdaştınlmas'ı yetmemektedir. Bu bir, ajmı zamanda, demokratik kültür
sürecidir.

Türkiye'de modernleşmenin tardısel evrunine bakddığmda, kurumsal
yapdaşmamn, onu işletecek demokratik kültüre, siyasal bilince öngeldiği sap¬
tanmaktadır. Bu sürecin, demokratddeşme de demokratikleşmeyi frenleme
arasmdaki gel-gitleri vardır. 1980 coup o'etat'sı bu frenleme çabasımn son ve

kaba haUcası idi. Bir öğrenme sürecini yaşattı. Demokrasi içinde yaşama ve so-



runlan çözme dersinin toplumun tüm katmanlannca öğrenilmesi için bir vesde
oldu. 1990'lar Türkiye'si, bu demokrasi bilincinin hem toplumun yönetilen

yığınlar kadarında ve hem de bizzat yönetenler, eüüer katmda ifadesini bulduğu

periyod olacaktır.

Soruna buradan bakıldığında, 1991 Türkiyesi'nin insan haldan olumsuz

tablosu, kendi dinamiğini yaratarak demokratikleşme için, ayn bir siyasal istenç
bddirimini ulusal ve uluslararası kamuoyu önüne getirebilmiştiır. Geleceğe umut
bağlatan da belki o siyasal bddirimden çok, bildirime yol açtıran toplumsal, insan
haklarına saygıh düzen talebinin kendisi dayatmış olmasıdır.

Doç. Dr. Mehmet Semih GEMAUVIAZ
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3. İNSAN HAKLARI KRONOLOJİSİ

1 Ocak 1991 Salı

Cezaevlerinde ydbaşı nedeniyle yapdması gereken açdc görüşler. Adalet

Bakanhğı'mn koyduğu kısıtlamalar nedeniyle gerçekleşemedi. Açdc görüşlerin

yapdamamasmı cezaevlerinin önünde protesto eden lOO'e yakm tutuklu yakım
gözaltma ahndı. Ankara'da gözaltma ahnan tutuklu yakmlarmdan bir bölümü

polis tarafindan dövüldüklerini belirterek savcdığa başvurdu.

3 Ocak 1991 Perşembe

Bir günlük genel grev başanyla uygulandı. Yüzbinlerce işçinin işbaşı
yapmaması nedeniyle günlük yaşam bü3^k ölçüde aksadı. Genel grev nedeniyle
alarma geçen polis 340'ı İstanbul'da olmak üzere 500'den fazla msam gözaltına
aldı. Ankara ve istanbul DGM Savcdıklan genel grev nedeniyle soruşturma
açti.

4 Ocak Cuüoıa

Zonguldak'da 35 gündür grevde olan kömür işçderi Ankara'ya doğru

ytirüyüşe geçti.

Dosyalan onay için TBMM'ye gönderden idam hükündülerinm sayısı

316'ya yükseldi.
Ankara DGM Savcısı Nusret Demiral'm işçi eylemleriyle dgdi sözlerini

kmamak üzere Çağdaş"Hukukçular Derneği tarafından yapdan basm açıklaması
nedeniyle Hüsnü öndül (IHD Ankara Şubesi Sekreteri), Esin Fatma Kulaç, Ali
Yddınm ve Aydm Erdoğan isimü avukatiar gözaltma alındı. Nusret Demiral'm

bizzat verdiği emir sonucunda gözaltina ahnan avukatiar 14 Ocak'ta serbest
bırakdddar.

6 Ocak 1991 Pazar

Ankara'ya doğru jmrüyen maden işçilerinin yolu E-5 kar^oluna 8 ki¬
lometre kala binlerce poüs ve asker tarafindan kesddi. Kurulan barikatm önünde
bekleyen işçderden 201'i gözaltina ahndı. İşçder 8 Ocak'ta Zonguldak'a geri
döndüler.



8 Ocak 1991 Salı

Kütahya Halkevi'nin poüs tarafindan basdması su-asında bulunan bazı

yasal dergder nedeniyle gözaltma ahnan Necati adlı öğrenci tutuklandı.
iskenderun'da tutuklanan İHD Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Avukat Hasan Hüseyin Reyhan hakkında Malatya DGM'de 10 yd hapis cezası

istemiyle dava açddı. Hasan Hüseyin Reyhan 23 Ocak günü tahüye oldu.

11 Ocak 1991 Cuma

Grevdeki maden işçderine maddi destek sağlamak üzere bastırdan

takvimleri satan Keçiören Belediye Başkan Yardmıcısı Mehmet Yurtsever'in de

aralannda bulunduğu 5 kişi gözaltma almarak 48 saat emniyette tutuldu.

13 Ocak 1991 Pazar

istanbul'da düzenlenen "Savaşa Hayır" mitinginden sonra poüs yürüyüş
yapmak isteyenlere müdahale etti. Poüsin müdahalesi sonucunda çıkan panik
sırasmdaYadigar Coşkun isimü genç bir kız öldü, kardeşi Sehna Coşkun ise ağır
yaralandı.

14 Ocak 19dl Pazartesi
Cizre'de 5 Ocak günü gözaltma alman ve gözaltmda bulunduğu sırada

ölen TevfikTunur'un ölümüne gördüğü işkencelerin neden olduğu bddirddi.

17 Ocak 1991 Perşembe
Körfez'de beklenen savaşm patiamasıyla birükte Bakanlar Kurulu,

Türkiye'deki hava üslerinin ABD uçaklan tarafindan kullanılmasma izin verdi.

ABD'ye istediği iznin verilmesinden sonra Türkiye'deki üslerden havalanan

uçaklar İrak'ı bombalamaya başladı. Üslerden havalanan ABD uçaklarmm frak'a
yöneük uçuş saydarı üç gün içinde 300'e ulaşti.

Türk Tabipler Birüği, cezaevlerindeld tutuklu ve hükümlülerin dörtte

birinin hasta olduğunu beürledi. Hastalar hakkmda bdgi alabdmek için Adalet
Bakanlığı'na başvuran TTB'ye herhangi bir yanıt veriünedi.

18 Ocak 1991 Cuma
ODTÜ'de savaşı protesto için düzenlenen gösteriye müdâhale eden

jandarmalar tarafindan 17 öğrenci gözaltina ahndı.

Sakarya'da savaş aleyhtan bddirder dağıtan Hasan Kurşun ve Hakan
Çiçekü isimü iİd üniversite öğrencisi tutuklandı.

20 Ocak 1991 Pazar

Adana'mn Kiremithane semtinde düzenlenen savaş aleyhtan
gösteriden sonra 45 kişi poüs tarafindan gözaltına ahndı.

21 Ocak 1991 Pazartesi
Ankara Vaüüği, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin süresiz olarak

kapatümasmı kararlaştırdı.

22 Ocak 1991 Salı
NÜSHED Genel Başkam Prof. Dr. Leziz Onaran, evine gelen poüsler

tarafindan gözaltma ahndı. 62 yaşmdaki Leziz Onaran, aym gün s<M'best

bırakddı.
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24 Ocak 1991 Perşembe

TAYAD Ankara Şubesi Başkam Nuran Askeri ile DEMKAD Ankara
Şubesi Başkam Gamze Turan'm da aralarmda buluduğu 20 kişi, Ankara'da
gözaltma ahndı.

istanbul Merter'de savaşı protesto eden göstericdere ateş açdması so¬
nucunda C(sm Konuk isimli bir genç vurularak ağır yaralandı.

25 Ocak 1991 Cuma

Bir süre gözaltında tutulduktan sonra tutuklanan Haydar Arman ismdi
bir genç, gönderildiği Aıdcara Merkez Cezaevinde öldü.

26 Ocak 1991 Cumartesi
Kanada uyruklu Ronald Daniel ve G. Gameron isimü dd genç

"Hınstiyanük propagandası yaptıkları" iddiasıyla Trabzon'da gözaltina ahndı.

27 Ocak 1991 Pazar

iHD istanbul Şubesi'nin düzenlediği "Banş Şenliği"'nin yasaklanmasım
protesto eden ve aralarmda Şube Başkam Ercan Kanar'm da bulunduğu 11 iHD
üyesi gözaltma aündı.

31 Ocak 1991 Perşembe

2000'e Doğru Dergisi, Güneydoğu kararnamelerinin verdiği yetkiyi
kuUanan içişleri Bakanlığı tarafindan dîi ay süreyle kapatddı.

2 Şubat 1991 Cumartesi

Ankara'daki Anafartalar Karakolu'nda gözaltinda tutulurken ölen ihsan
Başbuğa ismdi şahsm ölümüne gördüğü işkencelerin neden olduğu bddirddi.
ölüm olayı de dgdi olarak Cüneyt Demir ve Osman Yolcu isimü dd poüs
hakkmda dava açddı.

5 Şubat 1991 Salı

Elazığ'm Karakocan dçesinde uzun bir süredir gözaltmda tutulan 40 kişi
tutuklandı. Tutuklularm arasında Karakocan Belediye Başkanı Abdülşelam
Çiçek de HEP Karakocan ilçe Başkam Avukat Yavuz Ydmaz da yer ahyor.

7 Şubat 199 Perşembe

Gözaltinda tutulurken bebeğini düşüren Nevruz Türkdoğan'a "işkence
yapmakla" suçlanan Hikmet Taşdelen, Savaş Demir ve Aü Erşan isimü poüslerin
yargdanmasma başlandı.

Kars'm Araük dçesinde bir süre tutuklu kalan ve tahüye olduktan sonra
koma halinde hastaneye kaldırdan Kasun Aras'm cezaevinde gördüğü
işkenceler nedeniyle öldüğü bddirüdi.

8 Şubat 1991 Cuma

Ankara'da adres sormak için gittâği karakolda dövülen Ceyhan San
isindi bir elektrik mühendisinin beü kınldı.

Türldye insan Hakları Vakfi'nm CTİHV) yaptığı araştırma sonucunda
1990 ydı içinde 16'sı istanbul'da, ll'i de diğer dlerde ohnak üzere toplam 27 de-
naokratik kiüe örgütünün kapatildığı, 34'ü istanbul'da, 9'u Ankara'da, 16'sı da
diğer dlerde ohnak üzere toplam 59 Idtle örgütünün ise basddığı ortaya çdfti.
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15 Şubat 1991 Cuma
TIHVna göre, savaş karşıti eylemler nedeniyle 2 Ağustos 1990 ta-

rdıinden bugüne kadar 968 kişi gözaltina ahndı, 76 kişi hakkmda da tutiıklama
kararı verddi. Düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine
dd kişi öldü, 16'sı kurşunla olmak üzere 48 kişi yaraladı. Aynı süre içinde
yürüyüş, mitig ya da şenlik^ibi 15 etkinliğe izin verilmedi, 11 kapaü salon top-
lantisı, 2 sergi, 4 bddiri ve 3 afiş yasaklandı.

16 Şubat 1991 Ctımartesi
Gözaltmda tutulduğu Beyoğlu Emniyet Andrüği'nîle komaya giren Aü

Rıza Ağdoğan isimü genç, kaldırddığı hastanede öldü. Aü Rıza Ağdoğan'm
işkence gördüğünü kamtlayan doktor raporlan daha sonra kamuoyuna

âcıklândı

İHD Ankara Şubesi'nin düzenlediği "Çocuk ve Şiddet" konulu toplanti,

valilik tarafindan yasaklandı.

20 Şubat 1991 Çarşamba
iHD Diyarbaku- Şubesi Başkam Hatip Dicle, yaptiğı bir basm toplantisı

nedeniyle gözaltina alındı ve daha sonra tutuklandı. Hatip Dicle hiddandald tu¬
tuklama kararı avukatiann itirazları üzerine kaldınldı.

21 Şubat 1991 Perşembe
Halepçe katüammı protesto için 1988 ydmda Eskişehir özel Tip Ce-

zaevi'nden Mecüs'e ddekçe gönderen 115 tutuldu ve hükümlü 6'şar yd 8'er ay
hapis cezasma mahkum oldu.

25 Şubat 1991 Pazartesi
Gümüşhane Lisesi'nde okuyan 16 yaşmdaki D.Ş. Okul M:üdürü Yusuf

Erdem'in ihban sonucunda poüs tarafindan gözaltma ahndı. 36 saat gözaltmda
tutulan D.Ş'nin ağabeyi Hald Şahin, kardeşine işkence yapddığım açıkladı.

• TTB Başkam Selim ölçer, ölüm cezalannın infazında doktorlarm hiç bir
şekdde görev ahnaması doğrultusunda karar aldıklarım söyledi.

Sürt'in Eruh dçesine bağh Emta (Donaldı) köyü yoğunlaşan baskdar

nedeniyle tamamen boşaldı.

27 Şubat 1991 Çarşamba
Hükümet'in 25 Ocak'ta aldığı "Grevlerin 2 ay ertelenmesine" iüşkm

karar Damştay tarafindan "yasalara uygun ohnadığı" gerekçesiyle iptal edddi.

28 Şubat 1991 Perşembe
Şımak'ta kömür toplayanlarm katirları güvenük kuvvetlerinin açtiğı ateş

sonucunda telef oldu. Bu olayı protesto için Şırnak'a yürüyüş yapan haüta ateş
açılması sonucunda ise Saüh Talayhan ve Şehmuz Yurga isimü dd kişi öldü, 7

kişi de yaralandı.

1 Mart 1991 Cuma
Grup Yorum'un Ankara'da vereceği konser, vaüük tarafindan ya¬

saklandı.
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"Hr Sultan Abdal" isimü oyunun Ankara Vaüüği tarafindan ya-
saklanmasmı protesto amacıyla Mecüs'e yürümek isteyen Erol Toy ve 18 tiyaö-o
sanatçısı gözaltma almdı. 24 saat gözaltinda tutulduktan sonra serbest bırakdan
Erol Toy ve arkadaşları tutuksuz olarak yargılandılar.

Ankara'da gözaltina aünan Imran Aydm, "şüpheü" bir biçimde öldü.
Avukatlan, "Imran Aydın'm işkence sonucu öldüğünü" bildirerek, savcdığa suç
duyurusunda bulundular.

3 Mart 1991 Pazar

iHD Genel Başkam Nevzat Helvacı, işkence yapan görevülerin ce-
zalandırdmak yerine ya terfi ettirildiklerini ya da ödüUendirdddderini söyledi.

4 Mart 1991 Pazartesi

Cizre'de Yeşdyurt köylülerine insan pisliği yedirdiği için yargdanan
Binbaşı Cafer Tayyar Çağlayan'm 3 aylık hapis cezası az bulunara5c bozuldu.

Idd'de baskdan protesto amacıyla yürüyüş yapanlara ateş açılması so¬
nucunda 2 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

5 Mart 1991 Sah

Yüzyd Dergisi'nin Ankara Bürosu, DGM Savcısı Nusret Demiral'm
verdiği talimat sonucu poüs tarafindan basddı ve aralannda Ankara Temsücisi
Hasan Yalçm'm da bulunduğu 11 kişi gözaltina ahndı. Gözaltina ahnanlardan
Hasan Yalçm ve GünerTokgöz daha sonra tutuklandı.

İHD Ankara Şubesi Başkanı Muzaffer lUıan Erdost hakkında gözaltilar de
dgiü olarak yaptığı bir basm toplantisı nedeniyle ve 3 ay hapis cezası istemiyle
dava açddı.

7 Mart 1991 Perşembe
Mardm'in Dargeçit dçesmde Sımak ve Idd olaylarım protesto eden bir

grubun üzerine Mustafa Ataç isindi astsubay tarafindan ateş açddı. Açdan ateş
sonucunda Rukiye Bozkurt isimli bir kadm öldü, 6 Idşi de yaralandı.

8 Mart 1991 Cuma

Kadmlar Günü nedeniyle Ankara'da düzenlenmek istenen açdc hava
şenüği engellendi. Şenlik alamnda genel af çdcartilması isteğiyle miza toplayan
ÎHD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hediye Felekoğlu bir süre gözaltinda
tutuldu.

9 Mart 1991 Cumartesi
iHD Ankara Şubesi'nin belirlemelerine göre 1990 yıh içinde Başkent'te

siyasal nedenlerle 746 kişi gözaltina almdı, 72'si ise tutuklandı. Gözaltina
ahnanlardan 93'üne işkence yapddığı doktor raporlarıyla kanıtlandı.

11 Mart 1991 Pazartesi

Ankara'daki bazı sdahh eylemler gerekçe gösterderek gözaltma ahnan
ibrahim Bingöl, Erol özpolat, Alp Aslan ve Cavidan Kocaacar yasalara aykın
biçimde yaklaşık birer ay gözaltinda tutulduktan sonra mahkemeye göndenldi.

1984 ölüm orucu su-asmda beyni zedelenenAj^sel Zehir baklanda asdsız
bir ihbar sonucunda istanbul DGM'de açdan dava tek celsede beraatle
sonuçlandı.
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12 Mart 1991 Sah

Bingöl'ün Genç ilçesi yaljınlarmda çıkan bir çatişmada ölen 7 PKK'hmn

cenazeleri 72 gün arazide bekletildikten sonra adelerine verddi.

13 Mart 1991 Çarşamba

Mücadele Dergisi Yazıişleri Müdürü Erdoğan Yaşar I^opan 7 yd 6 ay
hapis cezasma mahkum oldu. Bu ceza daha sonra 13 milyon 675 bin liraya

çevrildi.

Yaklaşdc 10 aydır tutuklu bulunan iHD Tunceü Şubesi Başkam Aü
özler, Yargıtay kararıyla serbest bırakddı. Yargıtay, Aü özler baklandaki 6 yd 8
aylık hapis cezası kararım da bozdu.

14 Mart 1991 Perşembe
İstanbul DGM, TBKP Genel Sekreteri Haydar Kutiu hakkında

"Komünizm propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma açti.

15 Mart 1991 Cuma

Dargeçit'te daha önce öldürülen Ruldye Bozkurt'un adesine

başsağlığma gitmek isteyenlere ateş açddı. Olayda Abdurrahman Çiçek ismdi
bir genç öldü, üç kişi yaralandı, 200 kişi de gözaltina ahndı. Gözaltma
aünanlardan 28'i tutuklandı.

Memur Sendikaları EĞIT-SEN, KAM-SEN, TÜM-SAĞLIK-SEN ve
TÜM-BELSEN istanbul Valüiği tarafindan mühürlendi.

16 Mart 1991 Cumartesi

iHD Sürt Şubesi Başkanı Evin Aydar, uzun bir süı-edir poüsler
tarafindan "ölümle tehdit edddiğini" açıkladı.

"Pir Sultan Abdal" isimli tiyatro eserüd sergdeyen Ankara Biride Tı-

yatrosu'nun 9 oyuncusu Muğla'da siyasi poüs tarafindan gözaltma alındı.

18 Mart Pazartesi

İHD Sürt Şubesi poüs tarafindan basddı. Baskm sırasmda derneğin bazı
eşyaları tahrip edddi.

19 Mart 1991 Sah

'9 Diyarbakır'm Silvan ilçesinde bir üse öğrencisinin öğretmenleri

tarafindan dövülmesi üzerine başlayan protesto gösterderi sırasında çok sayıda

üseü yaralandı. Sürt'te de HEP İl Merkezi poüs tarafindan" basddı ve 35 kişi
gözaltina aündı.

Almanya'da düzenlenen bir toplanüya gönderdiği mesaj nedeniyle

hakkmda soruşturma açdan ismail Beşikçi, Ankara DGM tarafindan tu¬
tuklandı.

21 Mart 1991 Perşembe
Newroz Bayramı kutiamalarma yapılan poüs müdahalesi nedeniyle bazı

yerleşün merkezlerinde çdcan olaylarda bir kişi öldü, 3'ü ağır ohnak üzere 28 kişi
yaralandı, 500'den fazla kişi de gözaltina almdı. Gözaltma ahnanlardan 65'i daha

sonra tutuklandı.
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NaziUi Cezaevi'nde 1989 jah Nisan ayı içmdeki açhk grevi sırasmda

çıkan olaylar nedeniyle haklarında dava açdan 15 sol görüşlü hükümlü 2 yd 6'şar
ay hapis cezasma mahkum oldu.

25 Mart 1991 Pazartesi

Cumhurbaşkanı Turgut özal'a izlediği poütikayı bırakması için
gönderddderi telgraflar nedeniyle yargılanan yedi SP üyesi beraat etti.

Tarsus'da Can Yıldırım isimli bir kişi çantasmda bulunan haftalık Yeni

ÜUce gazetesi nedeniyle polis tarafindan 18 saat gözaltina almdı.

27 Mart i991 Çarşamba
Körfez savaşını protesto için Güvenpark'taki banş fidanım sulayan

NÜSHED Genel Başkanı Leziz Onaran ve 3 arkadaşımn yargdanmasma
başlandı.

Memur sendikalarının kapatdmasmı protesto için istanbul Belediyesi
önünde gösteri yapan memurlardan 13'ü polis tarafindan gözaltma almdı.

iHD Batman Şubesi, Batman Vaüüği tarafindan asdsız iddialarla
kapatddı.

31 Mart 1991 Pazar

Türk Hava Yolları ile havaalanlarmın yer hizmetierinde çahşan 10 bin¬

den fazla işçi, toplu sözleşme görüşmelerindi anlaşmazhkla sonuçlanması
üzerine greve başladı.

1 Nisan 1991 Pazartesi

Aüağa Rafinerisi'nde toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazhkla
sonuçlanmasmı protesto için yürüyüş yapan işçder, coplanarak dağıtddı. Olayda

20 kadar işçi yaralandı.

2 Nisan 1991 Sah

öğrenim gördüğü Gümüşhane Lisesi'ne "orak çekiçü amblem çizdiği"
iddiasıyla Şubat ajn içinde dd gün gözaltinda tutulan 16 yaşmdaki D.Ş. hakkmda

Erzincan DGM'de dava açddı. 16 yaşındaki öğrenci "komünizm propagandası
yapmakla" suçlanıyor.

Saddam Hüseyin yanhsı birldderin saldırdarmdan kaçan ve büyük bir

çoğunluğunu Kürüerin oluşturduğu yüzbinlerce Irakh, Türkiye-lrak smınnda
yığılmaya başladı.

3 Nisan 1991 Çarşamba
Pazarcdc'm Çiçekalan köyünde yaşayan Mustafa llengiz isimü bir genç,

köyde bulunan özel tim görevlilerinin açtığı ateş sonucunda yaşamım yitirdi.
Yetldüler, ölüm olaymm yanüşük sonucunda olduğunu açddaddar.

Yeni Üüce Gazetesinin Hakkari Muhabiri Meriç öztunç, Diyarbakır
DGM'deki dk duruşmasında serbest bu-akddı.

4 Nisan 1991 Perşembe

istanbul'da 14 Mart 1991 tarihmde gözaltma alman ve kendisinden
bugüne kadar bir haber ahnamayan Yusuf Erişti'nin öldürüünesmden endişe-
duyulduğu açıklandı.
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Ankara Birük Tiyatrosu tarafindan sahneye konulan Pir Sultan Abdal
isimü tiyatro eserinin sergilenmesi Kayseri ve Niğde'de yasaldandı. Yasaklama
kararları daha sonra idare mahkemeleri tarafindan iptal edddi.

5 Nisan 1991 Cıuna

Esma Polat isimli bir bayan tutuklu bulunduğu Bayrampaşa Ce-

zaevi'nden bir açıklama yaparak, gözaltmda bulunduğu sırada işkence

gördüğünü ve kendisine tecavüz edildiğini bddirdi.
Yeni Demokrasi Dergisi Yazdşleri Müdürü Tuncer Ddaveroğlu de der¬

ginin sahibi Aü Eser, İstanbul'daki evlerim basan poüsler tarafindan gözaltına
aündı.

8 Nisan 1991 Pazartesi
Ankara DGM Savcısı Nusret Demiral'ı eleştirddderi için Ocak ayı içinde

bir süre gözaltmda tutulan avukatiar Hüsnü öndül. Esin Fatma Kulaç, Aü
Yddınm ve Aydm Erdoğan hakkında dava açddı.

9 Nisan 1991 Sah

İrak'tan kaçarak Türkiye'ye sığmanlann saydan 300 bini geçti. Kötü
yaşam koşullan, açlık ve soğuk gibi nedenlerden ötürü 2 bine yakm sığınmacı
yaşamım yitirdi.

Kağıt fiyaüarına yüzde 5 de yüzde 11 arasmda değişen oranlarda zam
yapddı.

12 Nisan 1991 Cvmıa

'Terörle mücadele" adı altmda bir dizi anti demokratik hükiiım getiren
yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sözkonusu yasa
d6 gündeme getirilen şarth tahüye uygulamasma sol görüşlü tutuklu ve
hükümlülerin büyük bir bölümünün serbest bırakdmasmı engeUeyecek
smırlamalar konuldu.

Bazı üniversitelerde boykoüar nedeniyle istanbul'da 19, Anlcara'da da
40 öğrenci gözaltma alındı.

13 Nisan 1991 Cumartesi

Gaziantep'te bir süredir gözaltinda tutulan HEP üyesi 13 kişiden 6'sı
mahkeme tarafindan tutuklandı.

15 Nisan 1991 Pazartesi

Hemşireler Demeği Adana Şubesi Başkam Rabia Tuncer de 7 hemşire

hakkmda Tıp Fakültesi'nde yapılan bir yemek boykotu nedeniyle ve bir yılla üç
yd arasmda değişen hapis cezası istemiyle dava açddı.

16 Nisan 1991 Salı

Şarth tahüye uygulamasından, yetldlderin yaptiğı açıklamalai'm aksine
cezaevlerindeki toplam 46 bin tutukludan 12 bin kadarı yararlanabddi. MHP

Davası sanıklarmın tamamına yakını serbest bırakıhrken, sol görüşlü tutuklu ve

hükümlülerin büjöik bü- çoğunluğu cezaevinde kaldı.
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22 Nisan 1991 Pazartesi

Yalova'da yayınlanan "Gözlem" gazetesinin Yazdşleri Müdürü Avukat
Zeki öcal, 3 Ocak direnişini desteklemek amacıyla yazdı^ yazı nedeniyle 1 yd
hapis cezasma mahkum oldu.

Tunceü Mdletvekiü Kamer Genç, 2.5 aydır Turceü'de görev yapan ve

"sakaUı" lakabıyla tanınan, kimliği belirsiz bir güvenlik görevüsinin haUca

işkence yaptiğmı söyledi.

23 Nisan 1991 Salı

Michel Eulez isimü Fransız gazeteci, görev yaptiğı Hakkari'nin Çukurca

dçesinde 22 saat gözaltmda tutuldu.
Denizli'nin Sarıgöl ilçesinde imam Hatip Lisesi'nin Müdürü ibrahim

Oğuz, okuldaki öğretmenler odasmda gazete okunmasım yasakladı.

25 Nisan 1991 Perşembe
Ankara'daki Keçiören ve Çankaya Halkevleri poüs tarafindan basddı. 15

kişinm gözaltma aündığı baskmlar sonrasmda her iki Halkevi de kapatildı.

27 Nisan 1991 Cumartesi

istanbul'daki Kadıköy Halkevi polis tarafindan basılarak arandı.
Hatice Altun isimli bir kadm, "Irak'taki PKK kamplanna düzenlenen

baskm sırasmda yaralı yakalandığım" duyduğu oğlu Haydar Altun'un akibetmi
öğrenmek için savcdığa başvurdu. Başvurunun üzerinden bir süre geçtdden s
sonra, bir gazetede "Haydar Altun'un öldürüldüğüne" diskin haber çıktı.

29 Nisan 1991 Pazartesi
istanbul Taksim Meydanı'nda " 1 Mayıs" ile dgiü bddiri dağıtan 6 SHPü

bir süre gözaltmda tutuldu.

30 Nisan 1991 Salı

1 Mayıs de dgdi olarak yapdan yasal miting başvurulanna izmir dışmda
hiçbir dde izin verilmedi.

Askeri Yargıtay, Barış Derneği yöneticderi hakkmda uzun bir süredir

devam eden davayı beraat karan vererek sonuçlandırdı.

1 Mayıs 1991 Çarşamba
1 Mayıs gösterileri nedeniyle istanbul'da 2200, Ankara'da 57, İzmir ve

Bursa'da da 9'ar Idşi gözaltına ahndı. istanbul Saraçhane'de yapdmak istenen
yürüyüşe engel olunmak istenmesi üzerine çıkan çatışmada 4'ü poüs 10 kişi ya¬
ralandı.

Gırgu- Dergisi Yazdşleri Müdürü Ismad Pehüvanh, "Cumhurbaşkam
özal de Başbakan Akbulut'a hakaret ettiği" iddiasıyla yargdandığı davada 1 yd
4 ay hapis ve 2 mdyon 856 bin lira para cezasına mahkum oldu.

2 Mayıs 1991 Perşembe
Ingdiz İndependent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Robert Fisk,

yazdığı bir haber nedeniyle Diyarbaku-' da gözaltma alındı. Gazeteci serbest

bırakılddftan sonra da smır dışı edildi.
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istanbul'da Rahmi Saltuk ile Ahmet Arifm katdmasıyla yapdması plan¬
lanan, "Şiir ve Müzik Gecesi"ne valdik tarafindan izm verilmedi.

3 Mayıs 1991 Cuma

Bayram Güneş isimli bir kişi "afiş astığı" iddiasıyla yargdandığı Izmü*
DGM'de 'Terörle Mücadele Yasası" uyarmca 1 yd 8 ay hapis cezasına mahkum
oldu.

istanbul'da faaüyet gösteren inşaat işçderi Yardımlaşma Derneği, va¬
üük tarafindan kapatddı.

5 Mf^ıs 1991 Pazar

Turistik bir gezi için Türkiye'ye gelen Fransız uyruklu 4 üniversite
öğrencisi, Mersin Limanı'nda fotoğraf çektikleri içüı, "casusluk" suçlamasıyla
bir süre gözaltmda tutuldular.

6 Mayıs 1991 Pazartesi

Türkiye'de hergün ortalama 430 iş kazası meydana geldiği, bu ka¬
zalarda 4 işçinin öldüğü, 3 işçüdn meslek hastahğma yakalandığı, 9 işçuım de
sakat kaldığı beürlendi.

8 Mayıs 1991 Çarşamba

Irakü sığmmacdar için bir yardım kampanyası başlatan iHD Ankara
Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri hakkmda soruşturma açddı.

"İzinsiz toplantı düzenledikleri" iddiasıyla haldannda dava açdan An¬
kara Büyükşehir Belediye Başkam Murat Karayalçm de Şişü Belediye Başkam
Fatma Girdc'in yargdanmasma başlandı.

9 Mayıs 1991 Perşembe

isviçre'den smu- dışı edilen 24 Kürt, özel bir uçakla izmir'e getirddi.
Poüs tarafindan sorgulanan Kürüer, daha sonra bir otele yerleştirddder.

Adalet Bakanhğı, 'Terörle Mücadele Yasası"nm 16. maddesine da¬
yanarak cezaevlerindeki siyasi tutuklu ve hükümlülerdi açdc görüş haklarmı el¬
lerinden aldı.

10 Mayıs 1991 Cuma

iHD Urfa Şubesi, vaüük tarafindan "yasak yaym bulunduğu" iddiasıyla
süresiz kapatildı. iHD Çorum Şubesi BaşkamMefhın Çeük hakkmda ise 1 Mayıs
de dgiü olarak yazdığı bir yazı nedeniyle soruşturma açddı.

Ereğü Demir Çeük Fabrikası'nda çaüşan 500 kadar işçi işten çdcarddı.

16 Mayıs 1991 Perşembe

Bitüs'de son günlerde gözaltma aünanlarm sayısı 180'i geçti. SHP ve
HEP d başkanlan, suçsuz yere gözaltma alınan insanlara işkence yapddığmı bd-
dirdder.

17 Mayıs 1991 Cuma

Bitüs'in Güroymak ilçesinin 12 Mayıs gecesi basdması sırasmda ölen
kişinin, resmi açddamamn aksme "PKK de dişlasinin ohnadığı ve yanhşhk so¬
nucunda vurulduğu" bddirildi.
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21 Mayıs 1991 Sah

istanbul'da bir eve poüs tarafindan düzenlenen baskmda öldürülen Ha¬
tice Ddek de Ismad Oral'ın sağ olarak yakalanddctan sonra kurşuna dizdddderi
bddirddi.

iHD Mersin Şubesi, "amacı dışmda faaüyet gösterdiği" iddiasıyla 10 gün
süreyle kapatddı.

22 Mayıs 1991 Çarşamba

Hurdacddc yaparak geçimini sağlayan Alaatiin Kürekçi adh bir şahsm
gözaltinda tiıtiılduğu istanbul Şişü Emniyet Amirüği'nde gördüğü işkenceler
sonucunda öldüğü bddirddi.

24 Mayıs 1991 Cuma

Aydm Turizm Yüksek Okulu'nda "YÖK'ü protesto için yapdan boykot"
nedeniyle iki öğrenci okuldan, 16 öğrenci de yurttan ahldı.

Giresun'un Keşap ilçesine bağü Düzköy'de meydana gelen bir hırsızhk
olayı nedeniyle gözaltma aünan Ömer Teker adh 9 yaşmdald bir çocuğa işkence
yapddığı ortaya çdcti.

26 Mayıs 1991 Pazar

Sürt'te Baykanspor ile Poüsgücü takımlarm arasında oynanan futbol
maçmdan sonra Baykanspor'un Kaptanı Ural Yddız, kolundaki "sarı, kırmızı,
yeşd" renkü kaptanhk banti nedeniyle gözaltina almdı.

27 Mayıs 1991 Pazartesi

Ankara'da polis tarafindan gözaltma almddctan sonra ölen Imran
Aydm'm ölümüyle di^i olarak açdan soruşturma takipsizükle sonuçlandı.

29 Mayıs 1991 Çarşamba

Ahnanya'da politdc göçmen olarak yaşayan Aydm Engin, Türkiye'ye
döndü. Havaalamnda gözaltina alman Aydın Engin, yazılarmdan ötürü verilen
kesinleşmiş hapis cezalan nedeniyle tutuklandı

Bitüs'm Güroymak ilçesinde gözaltma ahnan islam, ismet ve lUıan
Aksoy adh üç kardeş gözaltında işkence gördüklerini ve kendilerine hayvan
pisü^ yedirildiğini açıkladdar. Üç kardeşin savcdığa yaptığı suç duyurusu
Terörle MücadeleYasası uyarmca işleme konulmadı.

30 Mayıs 1991 Perşembe

Ankara'da 3 Ocak işçi direnişme katilan 5 bm kadar işçiye 60'ar bm üra
para cezası verddi.

Siddık Bdgin'm 1985 ydı içmde işkence de öldürüünesi üzerine Yüzbaşı
Aü Şahin, T^men Ümit Eriş, astsubaylar Mehmet Acar ve İbrahmı Yddızgörür >
de Er Suat Akova hakkında açdan dava. Terörle MücadeleYasası uyarmca dur¬
duruldu.

2 Haziran 1991 Pazar

Türk-Iş tarafindan Bursa'da düzenlenen mitingden sonra 177 kişi
gözaltma ahndı. Gözaltma ahnanlardan lO'u daha sonra tutuklandı.
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4 Haziran 1991 Sah
IHD istanbul Şubesi Başkam Ercan Kanar, pasaport ahnak üzere gittiği

Emniyet Müdürlüğü'nde bir süre gözaltmda tutuldu.

6 Haziran 1991 Perşembe
TBMM insan Hakları Komisyonu Başkam Eyüp Aşık de görüşmek

üzere Mecüs'e giden tutuklu yakınlanndan llO'u poüs tarafmda][i dövülerek
gözaltma ahndı. Gözaltma almanlar bir hafta sonra serbest bu-akdddar.

8 Haziran 1991 Cumartesi . . .
Ağn'mn Diyadin dçesi yakmlannda arama yapan özel tün görevülerinm

yanhşükla birbirlerine ateş açması sonucunda kammdan ağır yaralanan Güüzar
Ydduım adü kadm tedavi gördüğü hastanede öldü.

İHD Gaziantep Şubesi Sekreteri Avukat Ramazan Ferat, polis tarafindan
dövüldü. Bumu kırılan Ramazan Ferat'alO günlük rapor verddi.

10 Haziran 1991 Pazartesi
Olağanüstü hal uygulamasımn devam ettiği d ve dçelerde "san, kırmızı

ve yeşd" renklerinin birarada kullandması yasaklandı.

11 Haziran 1991 Salı
istanbul'da bddiri dağıtırken poüs tarafindan vurulan Mmtaza Kaya adh

öğrenci kaldınldığı hastanede öldü. Öğrencinin yakmlan, Murteza Kaya'mn
hedef gözeterek yakından açdan ateş sonucunda vurulduğunu söyledder.

Şair Yılmaz Odabaşı hakkmda "Şeyh Sait isyanı" isünü kitabmda,
"bölücülük propagandası yaptığı" iddiasıyla soruşturma açddı.

12 Haziran 1991 Çarşamba
Gazeteci Yazar Dursun Akçam, poütdc göçmen olarak yaşadığı Al¬

manya'dan döndükten sonra Ankara'da gözaltina aündı. Dursun Alcçam dd gün
gözdtmda tutulduktan sonra serbest bırakddı.

Cumhuriyet gazetesinde 41, Güneş gazetesinde ise 61'i Ankara
Bürosu'nda 47'si de İzmir Bürosu'nda ohnak üzere toplam 108 kişinm işine son

verddi.

14 Haziran 1991 Cuma
Kütahya'nın Sabuncupmar köyünde yaşayan Ali Atias adü bir kişi

"Hıristiyanük propagandası yaptiğı" iddiasıyla gözaltma ahndı.

15 Haziran 1991 Cumartesi
Güneş Gazetesi insan Hakları Servisi Şefi DenizTeztel de Murat Demir

ve Bedü Yarayıcı adh avukatiar Ankara DGM Savcısı Nusret Denüral'm ta-

ümatiyla gözaltma aünddar.
istanbul'da yapdmak istenen 'Temel Hak ve özgürlükler" mitingüıe

valilik tarafindan izin verilmedi.

17 Hazü-an 1991 Pazartesi
HEP Diyarbakır eski il başkanı Avukat Mustafa özer'in arabası kmdiğı

beürsLz kişder tarafindan bombalanarak tahrip edddi.



19 Haziran 1991 Çarşeımba

Bazı dergiler tarafindan hazırlanan özel sayıyı dağıtırken gözaltına
alman Emeğin Bayrağı Yazı İşleri Müdürü Nazım Taban tutiıklandı.

20 Haziran 1991 Perşembe
Bel Men Sen Ankara Şubesi Başkanı Metin Alan ve Yönetim Kurulu

Üyesi Yılmaz Kantar, memurların yaptığı bir yürüyüşten sonra gözaltma almdı.

21 Haziran 1991 Cuma

Pmarcık'ın Çiçekalan köyünde 2 Nisan 1991'de Mustafa llengiz adlı
genci öldüren iki özel tim görevüsi hakkında 5 yıl hapis cezası istemiyle dava
açddı.

iHD izmir Şubesi'nin 'Terörle Mücadele Yasası"nı protesto amacıyla
hazu-ladığı bddiri ve afişler yasaklandı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde Ismad Efe adlı bir kişi jandarmaların
açtiğı ateş sonucunda öldürüldü. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ise Salih Doğan
adh bir kişi kimliği beürsiz kişilerin arabasına yerleştirdiği bombanın patlaması
sonucunda öldü.

22 Haziran 1991 Cumartesi

Trabzon'un Arsin ilçesinde istimlak edilen arazderdeki findik
ağaçlarının sökülmesini engellemek isteyen ikisi hamile üç kadın jandarmalar
tarafindan dövüldü.

8 Haziran günü Hazro'da bir PKK'h için düzenlenen cenaze töreni
sırasmda vurulan 11 yaşındaki Emine Latifeci tedavi gördüğü Ankara'da öldü.

Gazeteci Ahmet Abakay ile Gülfem Emir tarafindan yazılan ve
Eskişehir'den Aydm'a yapdan kanh sürgiinü anlatan, "Bu Oyuna Gelmeyin" adh
tiyatro eserinin Merzifonda sergilenmesi Kaymakam Fikret Kasapoğlu'nca ya¬
saklandı.

24 Haziran 1991 Pazartesi

Kars'ın Seüm ilçesinde "PKK'ya yardım ettikleri" iddiasıyla 13 kişi
gözaltma alındı. Gözaltına alınanlar arasında Mehmet Cengiz adh 70 yaşmdaki
bir üıtiyar ile 9 yaşındaki torunu Taner Cengiz de bulunuyor.

25 Haziran 1991 Salı
iHD Diyarbakır Şubesi ,Medya Güneşi ve özgür Halk dergilerinin Di¬

yarbakır büroları kimlikleri belirsiz kişilerce bombalanarak tahrip edddi.

28 Haziran 1991 Cuma

istanbul'un Beşiktaş semtindeki bir eve poüs tarafindan düzenlenen
baskında Perihan Demirer adh genç kız öldürüldü.

30 Haziran 1991 Pazar
Dafgeçit'in Zarp köyünde Ramazan Durmaz adlı bir kişi hayvanlan

oüatırken kaybolan oğlunu aramak için köy dışına çıkmak isterken, özel tim
görevülerinin açtığı ateş sonucunda vurularak öldürüldü. Olay sırasında Ra¬
mazan Durmaz'ın yanmda bulunan Mehmet Aydm ise ağır yaralandı.
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2 Temmuz 1991 Sah
IHD Batinan Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi SıdddcTan'm arabasma ko¬

nulan bombanm patiaması sonucunda SiddıkTan ve 10 yaşmdaki oğlu Azad Tan

de Cengiz Tek adh bir kişi ağır yaralandı.

"Hıristiyanhk propagandası yaptiklan" öne sürülen Danimarka uyruklu
18 genç, Aydm'm Söke ilçesinde bir süre gözaltmda tutuldu.

3 Temmuz 1991 Çarşamba
Hayat pahaldığmı protesto içm Ankara'da gösteri yapan 500 kadar me

murdan 30'u gözaltina ahndı. Aynca izmir ve istanbul'dan Ankara'ya gelen me-
murlan taşıyan otobüslerin şehre gfrmesİne izin verdmedi.

istanbul Avcılar'da Uyas Kaya adü bir komiser, "Kürtçe şarkı
söylemelerme sudrlendiği" Kemal Karatay ve Aü Haydar Aydoğan'ı vurarak
öldifrdü.

istanbul'da Kadıköy Haücevi, valddc tarafindan süresiz kapatddı.

5 Temmuz 1991 Cuma.

HEP Diyarbakır il Başkam Vedat Aydm evüıe gelen ve kendileriıd
"poüs" olarak tamtan 4 kişi tarafindan kaçınldı. Vedat Aydm'm cesedi dd gün
sonra işkence yapdmış ve kurşunlanmış olarak Maden ilçesi yakmlannda bu¬

lundu.
EĞlT-SEN Ankara Temsdcdiği poüs tarafindan basddı ve temsdcddcte

bulunan 43 kişi gözaltina almdı. Gözaltina aünanlar, a\rukatiarıyla

görüştürüünedi.
istanbul Barosu avukaüanndan Fethiye Pekşen, Aniara DGM

Savcdığı'nm taümati üzerme gözaltma aündı. 13 gün gözaltinda kalan Fetiıiye

Pekşen işkence gördüğünü açddadı.

8 Temmuz 1991 Pazartesi
Emeğin Bayrağı dergisi hakkmda, 'Terörle Mücadele Yasası"nın 8.

maddesi uyarmca 4 ayrı dava açddı. Davalarda dergi sahibüün toplam 650 mdyon
üra para, yazı işleri müdürünün ise toplam 350 ndlyon lira para ve 3 yd 6 ay de
13 yıl arasmda hapis cezasma mahkum eddmesi istendi.

9 Temmuz 1991 Sah

Türkiye İnsan Haklan Vakfi tarafindan hazu-lanan raporda 199rm dk 6
aymda 200'e yakm işkence olayınm belirlendiği ve bu süre içinde gözaltinda ya
da cezaevinde 13 kişinin şüpheü biçimde yaşammı yitirdiği belirtilerek
"işkencenm bir numaralı msan haklan sorunu olarak Türkiye gündemmden
çıkmadığı" vurgulandı.

Dargeçit Belediye Mecüsi'nin SHPü üyelerinden Ömer Kdıç,
Dargeçitte uğradığı sdahh saldın sonucunda öldü.

10 Temmuz 1991 Çarşamba
HEP Diyarbakır 11 Başkam Vedat Aydm içm düzenlenen cenaze

töremne katilanlara güvenük kuvvetierirdn ateş açması üzerine çdcan olaylarda
Behzat Özkan, Bahatiin Turan, Nevzat Kalekçi, Mustafa Atan, Havse Ekinci,
Zülfikar Yağan ve Şehmuz Demir adh 7 kişi öldü, 250'den fazla msan yaralandı.
Yaraldar arasmda HEP Genel Başkanı Fehmi Işddar de 4 miUetvekdi ve 13 ga-
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zeteci de bulunuyor. Olaylar sırasında 500'e yakm insan gözaltma ahndı.
Gözaltma ahnanlarm 52'si daha sonra tutuklandı.

IHD Adana Şubesi Başkanı Avukat Eüf Tuncer, Şube Yönetim Kurulu
üyeleri Hasan Üzüm ve Celal ölçmez de İHD üyeleri Yusuf Üzüm ve İmam
Turan, Vedat Aydm'm cenaze törenine giderken, Siverek ilçesi yakmlannda
geçirddderi trafik kazası sonucunda yaşamlarmı yitirdder.

1 1 Temmuz 1991 Perşembe

"Ankara'dald bazı suikasüere kanştddan" iddiasıyla bir süre önce tu¬
tuklanan Erol özbolat, ibrahim Bmgöl ve Aüşan Turan hakkmda ölüm cezası
istenüyle dava açddı.

12 Temmuz 1991 Cuma

istanbul'daki 8 ayrı eve, siyasi poüs ve MiUi istihbarat Teşkdati de-
manlan tarafindan aym anda yapdan baslanlarda 10 kişi öldürüldü.

14 Temmuz 1991 Pazar

ÖZGÜR-DER'in istanbul'daki merkezi poÜs tarafmdan basddı ve 58 kişi
gözaltma aündr. Demek baskm sonrasmda vaüük kararıyla süresiz kapatddı.

Ankara'nm Telsizler semtindeki bir eve düzenlenen operasyonda Bu-
luthan Kangalgd ve Fmtöz Ddcme adh dd kişi öldü.

16 Temmuz 1991 Sah

istanbul'daki ev baskınları su-asmda öldürülen Zeynep Eda Berk'm kız
•kardeşi Eüf Berk, Yurdaer Altmöz, Aü Erdoğdu ve özay Afacan adü 3 ar¬
kadaşıyla birükte Ankara'da gözaltma ahndı.

Askeri Yargıtay, 12 Eylül sonrası, önce faaüyetieri durdurulan ardmdan
da sdayönetim mahkemesi tarafmdan kapatdan, DlSK de konfederasyona bağh
28 senddca hakkmda verden kapatma kararlarmı kaldırdı. Aıskeri Yargıt^ aynca
DlSK davasmda yargdanarak çeşitü hapis cezalarma mahkum olan 275 senddca
yöneticisinin beraatini de kararlaştırdı.

17 Temmuz 1991 Çarşamba

İHD istanbul Şubesi tarafindan İHD'nin 5. kuruluş jnldönümü içm
planlanan etldnükler, son günlerdeki yoğun msan hakları dıIaUeri nedeniyle er¬
telendi.

HEP Genel Sekreteri ibrahimAksoy, yeğeni Naki Göksu'nun 9 Haziran
1991 tarihmde Tunceü'nin Mazgirt dçesi yakudarmda Ethem lyigün adh bir jan¬
darma bmbaşısı tarafindan öldürüldüğünü açddadı.

18 Temmuz 1991 Perşembe

Mardm'in Cizre dçesine bağh Yeşdyurt köyünde, köylülere insan pisüği
yedirdiği ve işkence yaptiğı iddiasıyla yargdanan Binbaşı Cafer. Tayyar
Çağlayan, 1 yd hapis cezasma mahkum oldu. Cafer Tayyar Çağlayan'm h^is
cezası paraya çevrilerek ertelendi

20 Temmuz 1991 Cumartesi
ABD Başkam George Bush'un Türkiye'ye geüşini protesto amacçrla

Türkiye'mn çe^tü yerlerinde yapdan eylemler nedeniyle yaUaşık 200 kişi
gözaltına ahndı.
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21 Temmuz 1991 Pazar

Şunak'm Güneyce köioinde çobanhk yapan Osman Eldnci'nin
Görendoruk Jandarma Karakolu'nda görevü askerlerce dövülerek öldürüldüğü

bddirddi.

Doğubeyazıt'ta 29 Haziran gecesi çıkan bir çatişmada ölen Hamit Döner
adh PKK'hmn adesme başsağhğma giderken gözaltma ahnan 30 kişi tutuklandı.

Edime'mn Uzunköprü dçesi yakınlarmdaki karayollarına ait bir
şantiyeyi Albay Osman Pamukoğlu komutasında basan askerler, şantiyedeki 5

mdyon ürahk bordur taşma el koydu.

22 Temmuz 1991 Pazartesi

TBKP'nm kapatiJmasmı kararlaştiran Anayasa Mahkemesi, "Terörle
Mücadele Yasası"nm Geçici 4. maddesi'nin bir bölümünü iptal etti. iptal
karanyla 146. madde uyarınca yargdanarak ceza alan sol görüşlü siyasi
hükümlüler şarth tahliye kapsamına ahndı. PKK ve diğer Kürt örgüüeriyle dgiü
125. madde uyarmca açılan davalarm samklan ise kapsam dışı kaldı.

'Tuğgenaral Temel Cingözdün öldürülmesi olayına kanştddan" id¬
diasıyla tutuldanan Adnan Temiz, Serdar Demirel ve Aü Şahin hakkında 146/1.
madde uyarmca ölüm cezası istemiyle dava açddı.

Gazeteci-Yazar Ümit Kıvanç hakkmda, "Nankör" adh mizah dergismde
yer alan bir öyküsü nedeniyle dava açddı. "Atatürk'e hakaret etmekle" suçlanan
Kıvanç'm 1 yılla.3 yıl arasmda hapis cezasma mahkum edilmesi isteniyor.

24 Temmuz 1991 Çarşamba

istanbul'da biri 13, üçü ise 15 yaşmda olan dört ortaokul öğrencisi,
"bddiri dağıttiklan" iddiasıyla üç gün gözaltinda tutuldu. Çocuklar, gözaltinda
tutulduklan Güngören Karakolu'nda dövüldüklerini söyledder.

26 Temmuz 1991 Cuma

"PKK adma faaüyetierde bulunduklan" öne sürülen 21'i tutuklu 31
kişinin yargdanmasma başlandı, izmir DGM'de başlayan davada iddianamesmi
olaıyan Savcı AbdüUcadir Abacı, 4 sanık hakkmda ölüm cezası istedi.

istanbul'da 15 gün gözaltinda tutulduktan sonra serbest bırakdan
Hüseyin Doğan, ^mağan Kırbaşoğlu ve Fahri Tırpan hakkmda gıyabi tu¬

tuklama kararı verddi.
Almanya'da yaymlanan "Frankfurter Rundschau" adh gazetemn mu¬

habirlerinden lizzy (Eüzabeth) Schmidt, Diyarbakır'da gözaltma ahndı.

28 Temmuz 1991 Pazar
Huistiyanhğı övücü bddiri dağıttiklan öne sürülen 8'i yabana uyruklu

9 kişi Samsun'da gözaltına ahndı.

30 Temmuz 1991 Sah
Soysal Ekmci'nm şürlermden oluşan "Çağrı" adh kitabı yayınlayarak

"Atatürk'e hakaret ettiği" iddiasıyla hakkmda üç yda kadar hapis cezası isteyen

Yaymcı Ayşe Zarakolu'nun yargılanmasma başlandı.
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31 Temmuz 1991 Çarşamba
Yeni ÜUce gazetesinin sahibi Avukat Serhat Bucak istanbul'da gözaltina

ahndı. Diyarbakır DGM Savcdığı'nm isteği üzerine gözaltına alınan Serhat

Bucak 6 Ağustos günü serbest bırakıldı.

Ismad Beşdcçi'nin "Ortadoğu'da Devlet Terörü" adh kitabı, 'Terörle
Mücadele Yasası"nın 8. maddesi uyarmca toplatıldı, ismail Beşdcçi, toplatdan

kitabı nedeniyle Ankara'da tutuklandı.

1 Ağustos 1991 Perşembe
IraJc'tan kaçan sığınmacı Kürtlerin barmduıldığı Diyarbakır'daki kamp,

poüs tarafindan arandı ve 30 kişi gözaltma alındı.

2i^stos 1991 Cuma

Cizre'de akşam saaüerinde rasgele ateş açan özel timgörevüleri Hediye
Dicle adh 17 yaşmdald bir genç kızın vurularak ölmesine neden oldu.

Vedat Aydm'm cenaze töreninde çıkan olaylar sırasmda gözaltina
aünanlardan 328'i hakkında dava açıldı. Diyarbakır DGM savcdığı tarafindan

hazu-lanan iddianamede, 55'i tutuklu olan 328 kişinin 5 yda kadar hapis cezasma

mahkum edilmeleri istendi.

3 Ağustos 1991 Cumartesi
Memur sendikalan tarafindan 3 Ağustos günü izmir'de yapdması plan¬

lanan mitinge, "genel güvenliğin bozulacağı" iddiasıyla izin verdmedi.
"Mücadele" dergisinin bugüne kadar çdcan 24 sayısmdan ll'i toplatddı.

Dergideki yazdarla dgiü 18'i halen devam eden 27 dava açddı. Sonuçlanan bazı
davalarda verden para cezalannm toplamı 23 mdyon liraya ulaşti.

5 Ağustos 1991 Pazartesi

Türkiye Kuzey Irak'taki PKK kamplannı imha etmeyi amaçlayan bir
harekat başlatti. Harekat su-asında bölge savaş uçaklan tarafindan bombalandı.
Kamplara yöneük sürdürülen kara harekati ise 15 gün sürdü.

Vedat Aydın'ın kaçırılarak öldürülmesmi protesto amacıyla 13 Temmuz

günü Konya'da yapılan izüısiz yürüjoiş sonrasmda gözaltma ahnan 138 kişiden
65'i hakkmda 5 yd hapis cezası istemiyle dava açddı.

7 Ağustos 1991 Çarşamba
istanbul DGM Savcdığı, 'TKP-ML , TlKKO adma eylem yaptiklan" id¬

diasıyla 11 kişi hakkında dava açtı. iddianamede samklardan Hıdır Uludağ'm
ölüm, 10 samgm da çeşidi hapis cezalarına mahkum edilmeleri istendi.

9 Ağustos 1991 Cuma
Kars'ın Digor dçesinde gözaltına alman Süleyman Dalga adh bir genç,

gözaltmda tutulduğu Dağpmar Jandarma Karakolu'nda ifade vermek için bek¬
lerken Muharrem Deniz adh bir askerin tüfeğinden çdcan kurşunla vuruldu.

içişleri Bakanlığı, 2000'e Doğru dergisine yazdı bir uyan gönrederek,
yapdan yaymlara dddat eddmesüd istedi. Uyanda, yaym poütdcası
değiştirilmediği taktirde, derginin kapatdabdeceği beürtddi.
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11 Ağustos 1991 Pazar

•"Hırsızük yaptiğı" iddiasıyla Gaziantep'de gözaltma aünan Hanefi GöUü
admdaki 18 yaşmdaki bir genç, sorgulanu-ken öldü. Poüs yetkiüleri, Hanefi
Göüü'nün 4. kattan aşağıya aüayarak intihar ettiğini öne sürerken, yakudan ise
ölümün işkence sonucu meydana geldiğini bddirdder.

Yeni Üüce gazetesdıin Nusaybin Muhabiri Vahap Aslan de Adıyaman
Muhabiri Zeki Yarhgaç, poüs tarafindan gözaltma almdı.

12 Ağustos 1991 Pazartesi
Cizre'mn Hisarü köyünde Sehnan Tatar (13), Servistan Tatar (14) ve

Sait ökten (9), Dargeçit'in Ulaş Köyünde ise Ferzan Ceylan (12) ve Abduüah
Ceylan (12) adh çocuklar bulduklan el bombalanyla oynarken meydana gelen
patlamalar sonucunda öldüler.

istanbul DGM Savcılığı, aralarmda parti yöneticderinin de bulunduğu
40 HEPü hakkmda 'Terörle Mücadele Yasası"nm 8. maddesi uyarmca dava
açti.

13 Ağustos 1991 Sah

Kurtalan'm Beykent kasabasmda. Kuzey Irak'taki askeri harekati pro¬
testo için gösteri yapanlara güvenük kuvveüerinin ateş açması sonucunda Saüh
Koç adh bir kişi öldü, 4 kişi Icurşunla yaralandı, 43 kişi de gözaltma ahndı. Nu-
saybm'm Akarsu kasabasmda ise gösteri yapan kadmlara ateş açdması üzerine
3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Cumhuriyet mahaüesindeki bir evin poüs tarafindan
basdması sırasmda çdcan çatişmada Mehmet Saüh Ceylan adü bir kişi öldü, dd
kişi de yarah olarak gözaltina ahndı.

Kuzey İrak'taki askeri harekati protesto için. Birleşmiş Mdletier'üı An¬
kara'daki temsdciÜğme telgraf çekenlerden 5'i gözaltma ahndı.

Tercüman gazetesinde çahşan 100 gazeteci, tazminatsız işten
çdcartddı.

15 Ağustos 1991 Perşembe
Paşabahçe Cam Fabrikası'nda 916 kişinin işten çdcardması üzerine

başfatdan direniş, senddca de fabrika yöneticderi arasmda mdaşma sağlanması
ve işten çdcartdan işçilerin yeniden işe ahnmalan üzerine bitti.

"PKK'ya üye oldukları ve örgüt adma eylen^ yaptddan" iddiasıyla izmir
DGM'de yargdanan 5 sanığa, toplam 78 yıl 11 ay hapis cezası verddi.

16 Ağustos 1991 Cuma

Ismad Beşdcçi hakkmda. Uğur Mumcu'nun Cumhuriyet gtizetesinde
çdcan bazı yazdarma yamt olmak üzere kaleme aldığı mekttıp nedeniyle İstanbul
DGM Savcdığı tarafmdan 2 ydla 5 yd arasmda hapis istemiyle dava açddı.

İstanbul'da bir süre gözaltmda tutulan 6 travesti, bu şifre içinde ağır
işkenceler gördüklerini açddaddar.

17 Ağustos 1991 Cumartesi

Hemşireler Demeği Adana Şubesi Başkam RabiaTuncer de dd kardeşi,
evlerine kapıyı kırarak giren poüsler tarafindan gözaltına aündı.
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Cumhuriyet gazetesi Süit muhabiri Necati Mumay, özel timde görevü
uç poüsm saldınsma uğradı.

19 Ağustos 1991 Pazartesi

^11 * Hürriyet gazetesinin dört muhabirini Izmfr'de görev yaparken tar-
takfayan İbrahun Etem Gers, Kerrnı Yumuşak, AbdüUcadir Kabakçı ve Aü Kor¬
kut adh poüsler hakkmda soruşturma açıldı.

21 Ağustos 1991 Çarşamba

, . . . 1 .Mayıs 1990'da İstanbul'da yapılan gösterilerle dgdi yargdanan 37
kişiden 21'ı çeşitü hapis cezalarma mahkum oldu.

Sifrt'm Baykan ilçesi yakmlarmda hayvan otiatan Sercan Hepozdemir adh
14 yaşmdaki bir çoban, bulduğu el bombasmın paüaması sonucunda öldü.

22 Ağustos 1991 Perşembe

Midyat'm Gülgöze köyünde yaşayan Hayrettin Dendr'm "güvenük
güçlen ve korucuların düzenledikleri komplu sonucunda öldürüldüğü" bd¬
dirddi.

23 Ağustos 1991 Cuma

t ^ *, Paşabahçe Cam Fabrikası işçileri için düzenlenen moral gecesine
İstanbul Vaüüği izm vermedi.

»>, j- T ^°" ^° ^" ^^^^^^ Ağn'nm Patnos veTutak dçelerinde 12,Urfa'da 15,
Mardm'm Dargeçit ilçesinde ise 19 kişi gözaltina aündı.

25 Ağustos 1991 Pazar

D^geçit Belediye Başkam Süleyman Amk de şoförü Abdülaziz
Ağırman, bölgedeki operasyonlar sırasmda gözaütiıa aünanlarm akibeüerini
öğrenmek içm gittdderi Mardm Jandarma Alay Komutanüğı'nda gözaltina
almddar.

Dargeçit'in Şeta köyünde yaşayan Hacı Berekat Acun adü 46 yaşmdaki
bu- köylülun, 25 Ağustos gecesi evini basan askerlerce öldürüldü.

27 Ağustos 1991 Sah

-11 ^do^Ş Dergisi Yazı işleri Müdürü Smami Orhan, "Atatiirk'e hakaret
ettiği iddiasıyla aldığı 20 ayhk hapis cezası nedeniyle cezaevine kondu.
c,= ^'«ly^t'ın Yemişü köyünü basan sdahh kişder, Saüm Acar (35) de
büryam olduklan öğrenden Ismuni Atiı (45) ve Efi-im Atiı'yı (40) öldürdüler.

28 Ağustos 1991 Çarşamba
Yeni ÜUce gazetesinm Cizre muhabüi Abduüah Ansoy, poüs tarafindan

gözaltina ahndı. Ansoy 31 Ağustos günü serbest bırakddı.
^'^^^ Bh-ldcTiyatrosu oyunculan tarafindan sahneye konulan Pir Sultan

Abdal adh tiyati-o esermm Uşak'ta sergdenmesme vaüük izm vermedi.'

30 Ağustos 1991 Cuma

Batman'da, haklarmda verdmiş bü- toplabma kararı bulunmayan ve pi¬
yasada serbestçe satilan çok sayıda Idtaba poüs tarafindan el konuldu.

Viranşehu-'m PKK tarafindan basıhnasmdan sonra yapdan ope¬
rasyonlarda aralarmda HEP yöneticdermm de bulunduğu 30 kişi gözaltina
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1 Eylül 1991 Pazar
HEP Vu-anşehir ilçe Başkanı Hasan Ağaç'ın 60 yaşındaki annesi En-

zedıa Ağaç gözaltina alındı. Kalp hastası olan EnzeUıa Ağaç'ın oğlu Hasan Ağaç
evde olmadığı için gözaltma almdığı bddirildi.

2 Eylül 1991 Pazartesi
Eündeki bombanm patiaması sonucunda ölenMehmet Salih Dalgıç adü

PKK'lmm iskenderun'daki cenaze törenine katilan ve aralannda HEP ile SP
yöneticdermin de bulunduğu 40'dan fazla insan gözaltina almdı. Gözaltma
aünanlar arasmda bulunan Elif Reyhan'ın 12 aylık kızı Bersm Reyhan da poüs
tarafmdan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

3 Eylül 1991 Sah
Vedat Aydm'm cenaze törenindeki olaylar sonrasında haklarmda dava

açdan 328 kişinm yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır DGM'deki duruşma
sonunda tutuklu 52 sanıktan 46'sı serbest bırakıldı.

Emeğm Bayrağı dergisi muhabirlerinden Bülent Genç, istanbul'da si¬
yasi poüs tarahndan gözaltina aündı.

4 Eylül 1991 Çarşamba
Güneş gazetesinin istanbul'daki baskı tesislerinde çaüşan işçderden

41'inin isme son verildi.
Vedat Aydm'm cenaze törenindeki olaylar sonrasında, HEP'ü md-

letvekdleri hakkında açdan soruşturma sonuçlandı. Diyarbakır DGM Savcısı,
Fehmi Işddar ,Ahmet Türk Adnan Ekmen, ibrahim Aksoy, Mahmut Almak ve
Salih Sümer'i "suçlu" bularak, dokunulmazldclannm kalduılmasmı istedi.

6 Eylül 1991 Cuma
Sürt'in Kurtalan ilçesi yakınlarında çıkan bir çatişmada ölen PKK'hlarm

cenazelerini almak isteyenlere ateş açdması üzerine özcan Eriş adh 10 yaşındaki
bir kız çocuğu vurularak öldü, üç kişi yaralandı.

Yddız Üniversitesi'nde 1 Mart 1990 tarihinde meydana gelen olaylar
nedeniyle yargılanan 102 öğrenciden 99'una 13-20 ay arasında ceza verildi.

SBP'nin Zonguldak'ta yapılmayı planladığı "Demokrasi Şöleni" adı
altindaki etkinliklere valdik izin vermedi.

7 Eylül 1991 Cumartesi
"Otomobd çalmakla" suçlanan Şerafetiin Çeük (31) adh kişi gözaltinda

tutulduğu Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde öldü. Polis yeüdlderi, Çeük'm
Emniyet Müdürlüğü'nün dördüncü katmdan atladığuu öne sürdüler.

8 Eylül 1991 Pazar
Mraıar Sman Üniversitesi'nin 3 Eylül'de poüs tarafindan basdması

sırasmda camdan atilan 18 yaşındaki Seher Şahm, hastanede yaşammı yitirdi.

9 Eylül 1991 Pazartesi
Ismad Beşikçi hakkında bü- süre önce tutuklanmasına neden olan "Or¬

tadoğu'da Devlet Terörü" adlı kitabı nedeniyle dava açddı. Ismad Beşdcçi'nm
'Terörle MücadeleYasası"nın 8. maddesi uyarınca 5 yda kadar hapis, 100 mdyon
üraya kadar da para cezasma mahkum edilmesi isteniyor.
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10 Eylül 1991 Salı

Yeni Ülke gazetesinin Nusaybin muhabiri Mecit Akgün, Nusaybin'de
meydana gelen bü- bombalama eylemi ile ilgili olarak gözaltina almdı.

Izmü'de TDKP adına faaüyet gösterdikleri öne sürülerek gözaltına

alman 10 kişiden 9'u DGM tarafindan tutuklandı.

12 Eyül 1991 Perşembe

iHD Ankara Şubesi tarafindan 12 Eylül askeri darbesmm yddönümü
nedeniyle düzenlenen serginin açılışında, poüsin müdahalesi üzerme çıkan
olaylar sırasında 3 kişi yaralandı 24 kişi de gözaltına alındı.

İHD Van Şubesi Başkanı Yavuz Binbay, aralannda kan davası bulunan
iki aşireti barıştırmak üzere gittiği Malazgirt'te bir süre gözaltinda tutuldu.

15 Eylül 1991 Pazar
Büıgöl'e bağlı Yenücöy'de arama yapan jandarmalara komuto eden bü

astsubaym, Hüsniye Çürükkaya adü kadına tecavüz etmeye yeltefıdiği bddirddi.
İstanbul'un Esenyurt semtinde Sosyalist Parti tarafından seçimler içm

hazu-lanan propaganda afişlerini asan 8 kişi gözaltina ahndı.

16 Eylül 1991 Pazartesi
istanbul Valiliği tarafından 18 Mart 1991 tarihinde kapaülan EGlT-SEN

idare Mahkemesi'nin kapatma kararını kaldırması sonucunda yeniden açddı.
"öğrenim gördüğü Üsküdar Lisesi'nin duvarına siyasi içerikli yazdar

yazdığı" öne sürülen 16 yaşındaki gencin yargılanmasına başlandı .

17 Eylül 1991 Salı
Ali Hikmet Kerkük adlı 55 yaşındaki bü kişi, Ankara'nm OSTÎM sanayi

bölgesinde tartıştiğı poüsler tarafindan arabayla çiğnenerek öldürüldü. Olayfa
dgiü olarak Hilmi Meraki adlı bir polis tutuklandı.

Hemşüeler Derneği istanbul Şubesi yöneticderi hakkmda açılan da¬
vaya istanbul DGM'de devam edildi. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü
açıklayan DGM Savcısı, yargdanan 7 demek yöneticisinin bü yd hapis cezasma

mahkum eddmesini ve derneğin kapatdmasmı istedi.

18 Eylül 1991 Çarşamba
Ağrı'nın Patnos dçesinde 7 Eylül 1991 tarihinde "gözaltina ahnan

Osman Keleş adh bü kişi, götürüldüğü Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltinda

tutulurken öldü.
Karşıyaka Halkevi, İzmü Valiliği tarafından amaç dışmda faaliyet

gösterildiği ve siyasal içerikli bildüi dağıtddığı" iddiasıyla kapatildı.

19 Eylül 1991 Perşembe
Kars'a bağü Akdere köyünde, tartiştığı bü grup köylüye sinirlenen

Osman Adsız adü korucunun açtığı ateş sonucunda Talip Kuçlu öldü' Olay
su-asında Reis Kuçlu ve Şahin Kızdaslan adh iki köylü de ağır yaralandı.

20 Eylül 1991 Cuma
Körfez savaşı devam ederken, üzerinde "Savaşa Hayır, Yaşasm Banş"

yazısı bulunan afişleri Malatya'nın Hekimhan dçesinde astiğı için yargdanan
Kaya Ünsalan, 1 yd 8 ay hapis cezasma mahkum oldu.
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21 Eylül 1991 Cumartesi

1989 ydı içmde 24 olayda 48» 1990 ydmda 27 olayda 54, 1991'm dk 8
aymda ise 21 olayda 44 gazeteciye saldu-ıda bulunulduğunu belülendi. Basm
Konseyi tarafindan yapılan açıklamada, gazetecilere yapdan 72 saldırı olaymdan
58'üün devlet görevüleri tarafindan gaçekleştirddiği beürtddi.

Araştirmacı Fikret Başkaya hakkında, "Batddaşma, Çağdaşlaşma,
KaUanma ve Paradigmanm iflası" adlı kitabı nedeniyle Terörie Mlcadele Yasası
uyarmca 2 yddan 5 yda kadar hapis cezası istemiyle dava açddı.

22 Eylül 1991 Pazar

Mardm'm ömerü ilçesme bağü Çimenü köyünde yaşayan Abdüünecit
Çetinkaya'nm "konti-gerdla tarafmdan kurşuna dizderek öldürüldüğü" bd-
dü-ddi.

23 Eylül 1991 Pazartesi

Meüke Demirağ tarafmdan hazırlanan "Hariçten Gazel" isünü kasetüı
Türkiye'de satdması yasaklandı.

12 Eylül darbesinin 11. yıldönümü nedeniyle IHD Ankara Şubesi
tarafindan düzenlenen serginin açdışı sırasında gözaltma aünan Hüseyin Ata¬
man, Mustafa Coşar, Ali Buünuş ve Menderes Tutuş tutiıklandı.

EGlT-DER'm Kırşehü- Şubesi, valddc tarafmdan demekte bulunan ve
piyasada serbestçe satilan "yaymlar" gerekçe gösterderek kapatildı.

27 Eylül 1991 Cuma

Van'da siyasi poüs tarafmdan evleri basdan 6 SP üyesi gözaltma aündı.
Izmü- ÖZGÜR-DER, "amacı dışmda yasadışı faaüyet gösterdiği" id¬

diasıyla vaüük tarafindan kapatddı.

28 Eylül 1991 Cumartesi

"Siyabed-u ve Xeco" adü bü Kürt destanıyla dgdi fiünüı yapuncısı Senar
Turgut, Van'da gözaltma aündı. Daha $onra tutuklanan Senar Turgut hakkmda
Diyarbakır DGM'de dava açıldı.

istanbul'da Cumhurbaşkam Turgut özal'a "Hep iyi işlerden bah¬
sediyorsunuz. Niçüı yapbğımz kötülükleri anlatmıyorsunuz?" şeklinde bü soru
yönelten Yusuf Hüseyüı Albayrak adü genç, gözaltma aündı ve daha sonra tu¬
tuklandı.

29 Eylül 1991 Pazar

Mardm'm Kızdtepe dçesme bağü Akçapmar köyünde yaşayan Aü
Erdem evüü basan künükleri beürsiz kişder tarafmdan öldürüldü.

30 Eylül 1991 Pazartesi

Ordu'nun Fatsa dçesinde SHP'nin seçim afişlerini asarken gözaltma
aünan Ahmet Soytürk, Ekrem Çamaş ve Serkan Çamaş tutuklandı.

1 Ekim 1991 Sah

6 aydır kapah olan iHD Batman Şubesi, mahkeme karaınyla yeniden
açddı.

'Terörle Mücadele Yasası"nın yol açtığı baskdan protesto £unacıyla iHD
istanbul Şubesi'nin hazırladığı afiş, istanbul Vaüüği'nce yasaklandı.
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3 Ekim 1991 Perşembe

Sosyolog Ismad Beşikçi hakkında, "Ortadoğu'da Devlet Terörü" adh
kitabı nedeniyle açdan davaya Ankara DGM'de başlandı. Duruşmada 64 gündür
tutuklu olan Ismad Beşdcçi'nin tahüye isteği kabul eddmedi.

Güneş Gazetesi Yazıişleri Müdürü Işdc Yurtçu hakkmda bü id¬
dianameyi zamamndan önce yayınladığı için dava açddı.

4 Ekim 1991 Cuma

TBMM Başkanlığı tarafindan düzenlenen "insan Haklanmn Ulus¬
lararası Komnması ve Türkiye Büyük Miüet Mecüsi" konulu sempozyumda
insan Haldan Vakfi ile insan Haklan Derneği'ne söz hakkı verdmedi.

Yeni Üüce gazetesüün Nusaybin muhabüi Vahap Aslan, gazetede yer
alan bü- PKK miütamnm cenaze töreni de dgdi haber nedeniyle tutuklandı.

Yalova'da yaymlanan Gözlem adh yerel gazetenin Yazıişleri Müdürü
Zeld öcal hakkında "yazdığı bir yazıda yasalarm suç saydığı fidleri övdüğü" id-
dfasıyla ve TCK'mn 312. maddesi uyarınca dava açddı.

5 Ekim 1991 Cumartesi
"Yeni ÜUce" gazetesmin bü yd içmde çıkan 49 sayısından 18'i toplatddı.

Topfatilan gazete sayılan ile dgiü olarak 47'si istanbul DGM, 8'i de istanbul As-
üye Ceza Mahkemesi'nde ohnak üzere toplam 55 dava açddı.

7 Ekim 1991 Pazartesi

HEP Diyarbakır il Başkam Hüseyüı Turhalh, bü- süre önce evüü te¬
lefonla arayan lamliği beürsiz bü kişinin kendisüıe Vedat Aydm'a işkence
yapdu-ken çdcan seslerin kaydedddiği teyp banünı dinlett;iğüd bildüdi.

Trabzon'daki Karadeniz Tekndc Üniversitesi'nde bddüi dağıtan sol
görüşlü 15 öğrenci gözaltına aündı.

8 Ekim 1991 Sah

HEP Malatya Merkez ilçe Başkam Mustafa Türk, Etiıem Bülent Doğan
adü PKK mditam için Hekimhan'a bağü Koşar köyünde yapdan cenaze
törenindeki konuşması nedeniyle tutuklandı.

8 Ekün 1980 tarihmde idam edilen Necdet Adah'nmAnkara'daki mezan
başmda anma toplantısı yapmak isteyenlerden 87'si gözaltina aündı.

9 Ekim 1991 Çarşamba

1991 ydmm dk 5 ayük döneminde toplam 102 bm 717 kişi işten çdcartddı.
işçi çıkarmalar en yoğun olarak tekstil, metal, petrokünya ve lastüc işkodarmda
yaşandı.

Nihat Sargın ve Haydar Kutiu, Ankara DGM'de yargdandddan davada
haklarmdaki suçlamalârm büyük bölümünden beraat ettder.

10 Ekim 1991 Perşembe

Ismad Beşikçi hakkında Toplumsal Kurtuluş dergismde yaymlanan bü-
yazısı nedeniyle "yasaların suç saydığı fiiü övdüğü" iddiasıyla dava açddı.

Karaman'da yayınlanan "Karaman'ın Sesi" adü yerel gazetenin
Yazdşleri Müdürü Aübey Akkan, "semavi düdere hakaret ettiği" iddiasıyfa tu-
tukfandı.
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12 Ekim 1991 Cumartesi

AydınTurizm MeslekYüksek Okulu'nda öğrenim gören Dursun Demü
Mesut örs, Ramazan Dereçiçeği, Cengiz Şengül ve Orhan Tarhan yaptiklan bü
toplantı nedeniyle tutuklandı.

13 Ekim 1991 Pazar

Kuzey İrak'taki PKKkamplarına yönelik olarak gerçekleştüilen harekat

su-asında napalm bombası kuUanddığı ve bombalanan bazı sivil yerleşim mer¬

kezlerinde ölenler olduğu bddüddi.

14 Ekim 1991 Pazartesi

istanbul Bakırköy'de 11 Ekim gecesi üç polisin ölümüyle sonuçlanan
sdahh saldın su-asmda çıkan çatışmada vumlarak ölen iki kişiden büinin adının

Mustafa Aktaş olduğu ve olayda yanlışlıkla vumlduğu ortaya çdcti.

15 Ekim 1991 Sah

Adana'da gözaüına alman Mediha Curabaz adh genç kıza gözaltmda
işkence yapıldığı ve tecavüz edildiği bddüddi. Meddıa Curabaz'a yapdan insanide
dışı uygulamalar, alman doktor raporlarıyla kanıdandı.

SP Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında televizyonda ve mitinglerde
yaptığı konuşmalar nedeniyle Ankara DGM Savcıhğı tarafindan somşturma

açddı.

16 Ekim 1991 Çarşamba

FamkTuna adlı üniversite öğrencisini "işkence yaparak öldürmekten"

sanık Polis Memuru Sinan Yalçın 4 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına mahkum

oldu.

17 Ekim 1991 Perşembe

Atatürk'e hakaret ettiği" iddiasıyla bü süre önce tutuklanan ve hakkında
dava açdan Demet (Ramazan) Demü, yapılan ilk duruşmasında tahliye oldu.

Urfa'da yaymlanan "Halay" adlı derginin son sayısı, Selün Çürükkaya

tarafindan yazılan ve dergide yaymlanan "Deü Koço" adlı tiyatro oyununun,

"halkı bübiri aleyhine düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla toplatddı.
Avrupa İnsan Haldan Komisyonu, Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'nde

görülen Devrimci Yol davasını Avmpa insan Haklan Sözleşmesi'ne aykırı bu¬
larak incelemeye aldı .

20 Ekim 1991 Pazar

Bitiis'in Mutki ilçesi Uran köyünde yaşayan Maşallah Kardeş, "dur"

ihtarına uymadığı gerekçesiyle jandarmaların açtiğı ateş sonucunda vumlarak

öldü.

21 Ekim 1991 Pazartesi

Diyarbakır'ın Mardinkapı semtinde operasyon yapan poüs ekiplerinin
bü araca açtiklan ateş sonucunda araçta bulunan Sak Saran ve Cevat Hakeri ile

bölgede kimide kontrolü yapan Fazlı Bahar ve Kasım Dönek adh polisler öldü.
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Izmü'de 21 Mart 1991'de yapdan Nevvroz gösterderi nedeniyle yargılanan

24 kişiden 4'ü çeşitü hapis cezalarma mahkum oldu, 20'si ise beraat etti.

22 Ekim 1991 Sah

Yeni Ülke gazetesi ile bazı sosyalist dergilerin dizgisinin yapıldığı Diz
Basm Yayın Şüketi polis tarafindan basılarak kapatıldı.

23 Ekim 1991 Çarşamba
Cumhuriyet gazetesinin sahibi Berrin Nadi ile yazı işleri müdürü Okay

Gönensin hakkında PKK lideri Abdullah öcalan de yapılan bü söyleşi nedeniyle,
'Terörle Mücadele Yasası"nm 6. maddesi uyarınca dava açıldı.

"Cem" adlı derginin 3. sayısında yer alan "Hacıbektaş'ta Alevi Olmak"
başlıklı yazısında "bölücülük propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında istanbul
DGM'de dava açılan Cemal Şener beraat etti.

24 Ekim 1991 Perşembe

Poütik göçmen olarak yaşadığı Paris'de 11 Temmuz 1991 tarihinde
öldürülen Paşa Güven'in cenazesi uzun uğraşlardan sonraTürkiye'ye getüddi ve
İstanbul'da toprağa verildi.

25 Ekim 1991 Cuma
Midyat'm Budaklı köyünde yaşayan Süleyman Atalan'ın 16 Eylül

199rden beri kayıp olduğu bddüddi. Süleyman Atalan'ın eşi, kocasının ko-
mcular tarafindan kaçu-ılarak öldürülmüş olmasından endişe duyduğunu

söyledi.
Mehmet Bayrak'ın deriediği "Kürt Halk Türküleri" adh kitap Ankara

DGM tarafindan "bölücülük propagandası yapıldığı" iddiasıyla toplatildı. Meh¬
met Bayrak hakkmda da 'Terörie Mücadele Yasası" uyarınca dava açddı.

27 Ekim 1991 Pazar

KDP lideri Mesut Barzani, Dışişleri Bakanlığı'na bü protesto mesajı
göndererek. Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine karşı harekat yapan Türk
uçaklarının, aralannda kendi köyünün de bulunduğu çok sayıda sivil yerleşim
merkezini bombaladığı açıkladı.

28 Ekim 1991 Pazartesi
Mücadele dergisinin Sivas Temsilcisi Nail Çavuş, polis tarafindan

gözaltına alındı ve gönderildiği Ankara DGM tarafindan tutuklandı.

31 Ekim 1991 Perşembe
Sosyolog Ismad Beşikçi, "Ortadoğu'da Devlet Terörü" adlı kitabı ne¬

deniyle hakkında Ankara DGM'de açılan davada tahliye edildi. .
• Türkiye öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği "1. öğrenci

Gençlik Kumltayı"na katılmak isteyen öğrencderden 50 kadarı gözaltina almdı.

1 Kasım 1991 Cuma
istanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde yaklaşık 10 yıldır devam

eden 1243 sanıklı Devrimci Sol davasında Emmllah Çetin adlı sanık ölüm, 35
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samk da ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu. Ayrıca 559 sanığa 2 yd 9 ay de
20 yd arasmda değişen hapis cezaları vçrddi, 582 sanık beraat etti.

2 Kasım 1991 Cumartesi

Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde kalan hıtiıklulardan 38'i tek kişddc
hücre esasına göre yapılan Eskişehü özel Tıp Cezaevi'ne sürgün edildi.
Sürgünler daha sonra Him cezaevlerini kapsayacak biçimde yaygmlaştirddı ve
206 tutuklu ve hükümlü Eskişehü Cezaevi'ne gönderildi.

3 Kasım 1991 Pazar

Diyarbaku-'ın Dicle ilçesine bağü Urak köyünde komcu olarak görev
yapan Mehmet Bölüktekin'in sinülenerek açtiğı ateş sonucunda köyün muhtan
Hasan Bölüktekin ile Abdullah Akbudak ve Ersin Bölüktekin adü kişder öldü.

4 Kasım 1991 Pazartesi

Diyarbakır'ın Lice ilçesme bağlı Yolaçti köyünde 31 Ekim günü
güvenldc kuvvetleri tarafindan gerçekleştüilen ve iki PKK miütanmm ölümüyle
sonuçlanan ev baskınından sonra çatişmamn çıktiğı evüı sahibi olduğu içüı
gözaltina alınan Mecbure Alcdoğan'ın dövülerek öldürüldüğü bddüddi.

Kendisini feshederek, başka bü senddcaya katdan Çelik Iş'in Genel
Başkanı Metin Türker, 2 yd önce dönemin Çalışma Bakanı imren Aykut'a ha¬
karet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 ay 25 gün hapis cezasma mahkum
oldu.

6 Kasım 1991 Çarşamba

insan Haklan Derneği Hatay Şube Yönetim Kumlu Üyesi Avukat
Hasan Hüseyin Reyhan, gözaltına ahnan bü müvekkili için yaptığı gülsünler
nedeniyle hakkmda açılan davada 7 gün hapis cezasma mahkum edddi.

7 Kasım 1991 Perşembe '
Hatay'da Ekim ayı içinde "Devrimci Sol adh örgüt adına çeşitü eylemler

yaptiklan" iddiasıyla gözaltına alman ve daha sonra tutiıklanan 10 kişiden Ka¬
lender Kayapınar hakkında ölüm cezası istemiyle dava açıldı.

8 Kasım 1991 Cuma

Genel seçimler için propaganda yaparken 17 Eylül 199rde istanbul'da
gözaltina alınan 13 SP üyesinin yargdanmasma istanbul DGM'de başlandı.
Bölücülük propagandası yaptıkları" öne sürülen 13 kişmin 'Terörle Mücadele
Yasası" uyarmca 5'er yıl hapis cezasına mahkum eddmeleri isteniyor.

9 Kasım 1991 Cumartesi

"EClT-DER"in Bursa Şube Lokali de Elazığ'da faaliyet gösteren Elazığ
Halkıyla Dayanışma ve Kültür Demeği vaüük kararlanyla kapatildı.

11 Kasım 1991 Pazartesi
Mardin ile ilçeleri arasındaminibüsle yolcu taşıyarak geçünüü sağlayan

Bedrettin Akyurt, Midyat'ta kimükleri belirsiz silahlı kişiler tarafindan vuml^ak
öldürüldü. Bedrettin Akyurt'un "konti-geriUa" olarak tammlanan sdahh kişder
tarafindan öldürüldüğü belütddi.



Yaiük lUpor 	45^	Kronoloji

Belediye-Iş Izmü (1) Numaralı Şubesi, polis tarafindan basıldı ve "bi¬
nada izinsiz bildin ve broşür bulunduğu" iddiasıyla 11 kişi gözaltina alındı.

13 Kasım 1991 Çarşamba

10 Ekim 1991 tarihmde tutuklanan film yapımcısı Senar Turgut, avu-
katimnyaptığı itirazın uygun görülmesi üzerine serbest bu-akıldı.

İstanbul'un Sultanahmet Meydanında Eskişehü özelTip Cezaevi'ndeki
msanük dışı uygulamaları protesto içüı düzenlenen basm toplantısından sonra
gösteri yapmak isteyenler polis tarafindan dövülerek dağıtddı.

14 Kasım 1991 Perşembe

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcdığı Sosyaüst Parti'nüı kapatılması
isteğiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açti.

İnsan Haklan Derneği'nin Olağanüstü Hal Bölgesi'ndeki şubeleri
tarafindan yapdan ortak bü açıklamada bölgede devlet terörü estüddiği, bü çok
köyün göçe zorlandığı ve insan haklan savunucusu kişilerin "kontrgeriUa" ola¬
rak tanunlanan karanlık gücün hedefi haline geldiği belütddi.

18 Kasım 1991 Pazartesi

Bitiis'e bağh Aşağı Karaboy köyünde yaşayan Şerafettin Okaslan adh 27
yaşındaki bü köylü, "dur" ihtarma uymadığı gerekçesiyle jandarraalarm açtiğı
ateş sonucunda vurularak öldü.

21 Kasım 1991 Perçembe

Ankara DGM Savcıüğı, seçimden önce televizyonda yaymlanan açık otu-
mmdaki sözleri nedeniyle SP Başkanı Doğu Perüıçek hakkmda somşttuma açü

istanbul'da gözaltma alınan Hakime Esmeray adh iki çocuk annesi
kadına işkence yapddı ve kimliği belüsiz bü poüs tarafindan tecavüz edddi.

22 Kasım 1991 Cuma

Yaptiklan bü basm açddaması nedeniyle yargılanan İHD İstanbul
Şubesi Yönetim Kumlu üyeleri Ercan Kanar, Leman Fırtına, Ayşenur Zarakolu,
İzzet Eray, Yüksel Hoş, Hüseyin Aygül ve Eren Keskin beraat etti.

HEP Hatay il Yönetim Kumlu Üyesi Mehmet Ali Ekin, 22 Kasım Cuma
akşamı Iskendemn'da gözaltina aündı ve Cumartesi sabahı tiıtiıklandı.

24 Kasım 1991 Pazar

Sorgulandığı Beyoğlu Emniyet Amüüği'nde gördüğü işkence so¬
nucunda komaya gü-en Yücel özen adü 26 yaşındaki genç, tedavi gördüğü has¬
tanede öldü.

Bakanlar Kumlu, Eskişehü özel Tip Cezaevi'nin boşaltilarak
kapatdmasım kararlaştırdı.

25 Kasım 1991 Pazartesi
Ismad Beşikçi, istanbul DGM'nin toplattığı "Bdim Yöntemi,

Türkiye'deki Uygulama, KürÜerüı Mecburi İskanı" adü kitabı nedeniyle tiı¬
tiıklandı. Ismali Beşikçi 28 Kasun günü avukatlarmm itüazı üzerine serbest
bu-akıldı.
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26 Kasım 1991 Sah
Bitiis'in Ahlat dçesine bağü Sermbayır köyünde devriye gezen as^

kerlerin açtığı ateş sonucunda köyün muhtan Haüs Müzaoğlu'nun 15 yaşmdaki
oğlu ismet Müzaoglu vumlarak öldü.

Ankara DGM Savcıüğı, gazeteci Deniz Teztel de avukatiar Bedii
Yarayıcı, Murat Demü ve Fethiye Pekşen' in de aralarında bulunduğu 28 kişi

baklanda dava açti.
Ankara'da 3 Temmuz günü "memurlara sendikal haklar" isteğiyle

yapdan gösteriye katddıklan için haklannda dava açdan 17 memumn

yargdanmasma başlandı.

27 Kasım 1991 Çarşamba
Diyarbakır'ın Esenler mahallesinde yolda yürürken 23 Kasun günü

"poüs" olduğu bddüden kişilerce arabaya bindüderek kaçu-ılan Ismad Hakkı
Kocakaya, Siverek yakmlarmdaki Karacadağ bölgesinde ölü olarak bulundu.

28 Kasım 1991 Perşembe
PKK tarafindan öldürülen Sinan Kızd adü poüs için Lice'de düzenlenen

cenaze törenüıden sonra bazı poüsler çevreye rastgele ateş açtilar.
Çevresüıde "alkoük" olarak tanınan Faysal Aydm'm 6 Kasun günü

Cizre'de güvenldc kuvvetierince "PKK piditanı" sanılarak öldürüldüğü bddüddi.
Tedavi amacıyla istanbul'da hastaneye yatan Diyarbakır Mdletyekdi

Leyla Zana'yı röportaj yapmak amacıyla ziyaret eden Yeni Ülke gazetesi mu-
habülerüıden Gültan Kışanak, poüs tarafindan gözaltına aündı.

29 Kasun 1991 Cuma
Müü Eğitim Bakanı Koksal Toptan, Olağanüstü Hal Bölgesi'ndeki

okuUardan 20rmin can güvenliği, 3rnin yakdma, öl'müı öğretinen yokluğu,
155'mm öğrenci azlığı, 69'unun köylerin boşaltilması, 105'min de başka ne¬
denlerden ötürü kapalı olduğunu söyledi.

Avukatlar tarafmdan düzenlenen "Eskişehü Cezaevi örneğmde insan
Haklan IhlaUeri" konulu panele istanbul Valüiği izin vermedi.

2 Arahk 1991 Pazartesi
istanbul'unAksaray semtinde DEMKAD Genel Merkezi'nm bulunduğu

büıamn 8. katindan 27 Kasım günü "şüpheü" bü biçimde düşerek ağu- yaralanan
Hüseyüı Fidanoğlu adü genç tedavi gördüğü hastanede öldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde Ağustos ayı içinde gözaltinda tiı-
tulurken işkence gören ve tecavüze uğrayan Mediha Curabaz, Adana Emniyet
Müdürü Mete Altan'ı "işkenceci poüsleri kommaya çalışmakla" suçladı.
Hakkmda "yasak yayın bulundurduğu" iddiasıyla dava açılan Cumhuriyet ga¬
zetesüün Ceylanpmar muhabüi Hüseyin Deniz beraat etti.

5 Arahk 1991 Perşembe
Diyarbaku-'m Hazro ilçesine bağü Sanerdc köyünde 25 Eylül 1991 ta-

rüıüıde gözaltma alman ibrahim Gündem ortadan kayboldu. .
"Şeyh Sait isyanı ve 1925 Kürt Ayaklanması" adh kitabmda "güyenhk

kuvvetierüü küçük düşürdüğü ve bölücülük propagandası yaptığı" iddiasıyla
hakkmda dava açılan Ydmaz Odabaşı'mn yargdanmasma başlandı.
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Maraş'm Elbistan ilçesinde 5 Aralık günü polis tarafindan düzenlenen
operasyonlar sonucunda 6'sı üse öğrencisi olan 7 kişi gözaltma aündı.

7 Arahk 1991 Cumartesi

Gaziantep'de 23 Kasım 1991 tarihinde ortadan kaybolan ve "poüs
tarafindan gözaltma alındığı" bddüden Murat özsat'ın cesedi, tamamen yannuş
bü- halde Şehü Mezarüğı'nda gömülmüş olarak bulundu.

9 Arahk 1991 Pazartesi
Cumhuriyet gazetesinde yaymlanan PKK üderi Abduüah öcalan de

yapdmış bü söyleşi nedeniyle haklannda dava açdan gazetenin sahibi Berrin
Nadi de yazdşleri müdürü Okay Gönensm beraat etti.

10 Aralık 1991 Sah

Sdvan'ın Yolaçti köyü yakınlarında bü araca özel tim tarafindan "dur"
dıtarma uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucunda Erdcyazı Köyü Muhtan
Sigbetuüah Eker de eşi Saldıa Eker ve kardeşi Mehmet Eker yaralandı.

11 Arahk 1991 Çarşamba

Kürt şaü ve düşünürü Ehmede Xani'nm (Ahmed-i Hani) bü eserinden

smemaya uyarlanan "Metn-ü Züı" adü filme konulan yasak Kültür Bakam Fdai
Sağlar tarafindan kaldu-ddı.

12 Arahk 1991 Perşembe

Malatya ETipi Cezaevi'nde yaşam koşullarmm düzeltiünesi ve msanük
dışı baskdara son verilmesi isteğiyle başlatdan açldc grevi sona erdi.

•'Terörle Mücadele Yasası"mn yürürlüğe güdiği 12 Nisan 1991 ta¬
rihinden bugüne kadar geçen 8 aylık süre içinde güvenlik kuvveüerinin neden
olduğu olaylarda toplam 95 kişinm öldürüldüğü beürlendi.

14 Arahk 1991 Cumartesi
işkence yapdarak öldürüldükten sonra Şunak'm Idd dçesine bağü

Çukurlu köyü Ağaçlı mezrası yakmlarmda bü mağaraya bu-akdan Agit Aldbe
(Çukurlu Köyü Muhtarı) de ibrahim Demü, Idd'de toprağa verddi.

16 Arahk 1991 Pazartesi
TlKKO üyesi olduğu iddiasıyla Mayıs ayı içinde tutuklanan isviçre uy-

mklu Barbara Anne Kistler, tahüye oldu.

17Arahk 1991 Sah

Şentepe Devrünci Yol Davası'nda ölüm cezasma mahkum olan Mustafa
Kantaş de Ömer Tunca'nın cezaları Askeri Yargıtay tarafindan onaylandı.

18 Arahk 1991 Çarşamba
Mardin'e bağh Nusaybin dçesinde işçi olarak çahşan Hayrettin Çetin

adü bü- kişi Çarşamba günü akşam saaüerinde evine giderken künükleri beürsiz
kişderin açtığı ateş sonucunda öldürüldü. .

istanbul'da bazı haraç isteme ve tehdiüe para ahna olaylarına adı
kansan 3'ü poüs 5 kişmin yargılanmasına başlandı.
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Ankara DGM'ye yerddderi bü dilekçede "DGM Savcdan Nusret De-
müal ve Ülkü Coşkun'a hakaret ettikleri" iddiasıyla haklannda dava açılan 7
avukat beraat etti.

20 Arahk 1991 Cuma
Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde 18 Aralık günü jandarma tarafmdan

gözaltina alman 69 öğrenciden 16'sı tutuklandı.
Deng dergisinin Icumluş yıldönümünü kutiamak içüı Diyarbakır'da

düzenlenmek istenen "Deng Dergisi'yle Dayamşma Gecesi"ne valilik tarafindan

izm verilmedi.

21 Arahk 1991 Cumartesi

Ankara DGM Savcdığı, tamamı Kürt olan HEP kökenü 22 SHP md¬
letvekiü hakkmda ölüm cezası isteğiyle dava açdmasmı kararlaştırdı.

Elazığ'm Palu ilçesine bağh Ziver köyünde jandarmaların yapmak is¬
tediği aramaya karşı çdcan 17 kişi gözaltina ahndı.

23 Arahk 1991 Pazartesi

Yeni ÜUce gazetesinin geçen yd içinde çıkan bü sayısmda yer alan "Kürt
Kadmmm ĞeriUaya Katdması" başüidı yazısı nedeniyle hakkmda dava açdan
Ismad Beşikçi bü yd hapis cezasına mahkum oldu.

Izmü Buca Kapalı Cezaevi'nde 13 Kasım 1991 tardımde başlayan açük
grevi tutuklularm isteklerinin büyük bü bölümünün kabul edilmesi üzerine bitti.

24Aralık 1991 Sah

Çatişmada ölen 3 PKK'ü için Kulp'da cenaze töreni düzenlemek is¬
teyenlere güvenük görevüleri tarafindan ateş açılması üzerine çdcan olaylarda
bü-i asker olan 7 kişi öldü, 54 kişi de yaralandı. Lice dçesmde ise Kulp'da ce¬
naze töreni içm toplananlara güvenlik kuvveüeri tarafindan ateş açdması üzerine

Fahri Bektaş, Veysi Aktaş (13 yaşmda) ve Urfi Aksakal öldü.
Trakya Üniversitesi öğrenci Derneği tarafmdan Teldrdağ'da

düzenlenen şenlik kapsammda Gmp Yomm'un vereceği konser yasaldandı.

25 Arahk 1991 Çarşamba

istanbul Baku-köy'de Kulp ve Lice'deki olaylan protesto amacıyla
gösteri yapan PKK sempatizanı gençler tarafmdan Olağanüstü Hal Bölge Valisi

Necati Çetinkaya'nm kardeşlerine aü bü mağaza molotof kokteyUeri atilarak
yakddı. Olay sırasmda 12 Idşi öldü, 18 kişi de ağu- yaralandı.

Lice'de Kulp'a gitmek isterken durdumlan 50 araçük bü konvoya

güvenlik kuvveüeri tarafmdan açdan ateş sonucunda Tevfik Ekinci adü kişi

öldü.

HaUan Emek Partisi Genel Sekreter Yarduncısı Kemal Okutan, Ankara

DGM tarafindan HEP Kongresi de dgdi açdan somşturma nedeniyle tutuklandı.
Kemal Okutan yapdan itiraz üzerme daha sonra serbest bırakddı.

27Arahk 1991 Cuma
EĞrr-SEN'üı Kastamonu Şubesi, Kastamonu Vaüüği' tarafindan "me-

mıu-larm senddca kurmaya haklarmın bulunmadığı" iddiasıyfa kapatddı.
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29 Aralık 1991 Pazar

Siüt'te düzenlenen bü düğün töreninde sarı-kırmızı-yeşd renkü bay¬
raklar taşıyan 15 kişi poüs tarafindan gözaltına alındı.

30 Aralık 1991 Pazartesi

Urfa ve . Urfa'ya bağlı ilçelerde Araük ayı içinde polis tarafindan

düzenlenen operasyonlar sonucunda 25 kişi gözaltma alındı.

• Gazeteci-Yazar Metin Çiyayi, 24 Aralık 1991 tarihinde toplatilan "Son¬
suzluk Ülkesinden Masallar" adh kitabı nedeniyle Ankara 9. Sulh Ceza Mah¬
kemesi tarafından tutuklandı.





Ydlük Eag>oy	 51 Yaşam Haîsık»

4. İNSAN HAKLARI İHLAL ÖRNEKLERİ

4.1. YAŞAM HAKKI

Uluslararası sözleşmelerde ilk su-alarda yer alan yaşam hakkı 1991
ydmda Türkiye'de yoğun bü şekilde ihlal edildi. Yd içmde sdcça güvenük
güçleri tarafmdan işlenen cüıayetiere tanık olundu. Poüste yapdan sorgularda,
ev baskınlan sırasında, cezaevlerinde ve izüdi ya da izinsiz jKüüj^şlerde
yaşama hakla hiçe sayıldı, insanlar öldürüldü, yaralandı. Yaşama haldcınm dı-
lalme kayıp kişiler ve akibeti bedi olmayan gençler de eklendi.

"Kontr-gerdla" olarak tanımlanan gmplarmm eylemleri yd içmde sdc sdc
basına da yansıdı. Bu konuda Güney Amerika'dald örneklere benzer ofaylar

meydana geldi. Kontr-gerdfaya mal edilen eylemler en yoğun biçünde
Olağanüstü Hal Bölgesi'nde yaşandı, insan hakları savunucularmı da hedef
alan ölüm tehditleri ve bombalama eylemlerinin en önemüsi Temmuz ayı

içmde Diyarbakır'da meydana geldi, insan Hakları Derneği Diyarbaku- Şubesi
kumcularmdan ve Haüan Emek Partisi Diyarbakır il Başkanı Vedat Aydm 5
Temmuz günü kendilerim "polis" olarak tamtan kişder tarafmdan kaçtfddı.
Sekiz kurşun yarası bulunan cesedi, 2 gün sonra, bü bacağı kuık, kafasma vu-
mlan darbeler sonucunda beyni dışarıya çıkmış bü şekdde Diyarbakır'a 60 ki¬
lometre uzakükta bulundu. Çevrelerinde "PKK sempatizam" olarak tanınan bü
çok Kürt yd içmde kün oldukları anlaşdamayan sdahh kişder tarafmdan
öldürüldü. Aym şekdde bazı Süryani- 1er de kimükleri beürsiz sdahh kişderüı

saldınsma uğraddar.

10 Temmuz günü Vedat Aydm içüı Diyarbaku-'da düzenlenen cenaze
törenine katdanlara ateş açan güvenlik görevüleri 7 Idşüıin daha ölmesine ne¬
den oldular. Olağanüstü Hal Bölgesi'nde yapılan gösterder, düzenlenen cenaze

törenleri de benzer biçünde güvenldc kuvveü'erinüı müdahalesiyle karşdaşti.
Bu tür gösterder "yasadışı eylemler" olarak kabul edddi. Istenddiği zaman
dağdmayan, yer yer taş atarak güvenlik kuvveüerine karşı düeniş gösteren top¬

luluklara ateş açılması sonucunda toplam 32 kişi yaşamım yitirdi. Onlarca
insan ise yaralandı.
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Çatişma çıkan bölgelerin yakmlanndan geçenler, yaşh kadınlar, evinde

uyuyan gençler, sarhoşlar gereksiz yere ateş açan güvenlik kuvvetlerinin

kurşunlanyla yaşamlarını yitüdder. örnek olarak çaduında u^Tirken vumlan
Gülüzar Yddu-ım, içkili lolöntada kurşunlanan Aü Haydar Alpdoğan ile Kemal
Karatay, tartiştiğı poüslerin üzerine sürdüğü arabamn altmda kalarak ölen Aü
Hikmet Kerkük bu konudaki vahim örneklerin yalnız bü kaçıdır. Aym şekilde

güvenlik kuvveüerinin gerçekleştirdiği operasyonlardaki ev baskmlan da yû

içinde yaşam hakkını yok eden örnekler arasmda yer aldı. Başta İstanbul
ohnak üzere ve genelldde büyük kentlerde gerçekleştüilen ev baslanlannda 22

kişi öldü.

1991 ydmm yaşama hakkı açısından bü önemü noktası da kaçuılardar de
bazen ceseüerüı bde bulunamadığı olaylar oldu." Kayıplar " büyük ölçüde

Olağanüstü Hal Bölgesinde ortaya çıksa da (Vedat Aydm, Haydar Altun, Ismad
Hakkı Kocakaya, ibrahim Gündem) Türkiye'nin diğer yerlerinde de benzer
örnekler yasandı, istanbul'da "kaybolan" Yusuf Erişti ve Hüseyin Toraman bu
konuda bdinen diğer iki örnektir.

Türldye insan Hakları Vakfi'nm elindeki verilere göre işkence, yargısız
mfaz ve güvenlik güçlerinin aşm şiddet kuüanması yüzünden 1991 ydmda 152

"şüpheü" ölüm meydana geüniştü. Bu konuda 1991 ydı için şöyle bü ayrmtdı
döküm yapabdüiz:

Gözaltinda ya da cezaevlerindeki şüpheü ölümler	23

Ev baskınlarmda öldürülenler	22

Gösterdere ya da topluluklara ateş açılması sonucunda ölenler	32

"Konti--gerdla eylemi" olarak tanımlanan öldürmeler	31

Sağ yakalanddctan sonra öldürüldükleri öne sürülenler	16

"Dur ihtarına uymama" ve benzer gerekçelerle kurşunlananlar	28

TOPLAM	152

Bunun dışında "gerilla savaşı" ilan eden yasadışı Kürdistan işçi Partisi
(PKK), büyük ölçüde Tunceli'de faaliyet gösteren Türkiye işçi Köylü Kurtuluş
Ordusu (TlKKO) ve daha çok büyük kentierde sdahh propaganda temcimde
faaüyet gösteren Devrimci Sol gibi örgüüer ile güvenlik güçleri arasında çıkan

çatişmalarda ölen kişiler de dahd eddüse 1991 ydında Türkiye'de siyasal şiddet
olaylannda büıden fazla msan hayatim kaybetti. Söz konusu örgüüer, asker,

polis veya komculara yönelik sdahh ve bombalı saldu-dardan başka "itirafçı"
olarak kabul ettikleri eski örgüt arkadaşlanna, "üıbarcı" olarak nitelendüddderi

muhtarlara ve başka sivdlere yöneldc suikast eylemleri de düzenlediler.

Basmdan ve diğer kaynaklardan derlenen bdgder ışığında yasadışı
örgüüerm saldu-dan sonucunda 1991 ydmda 166 kişi öldü. Bunlardan 15'i
asker, 32'si poüs, 36'sı komcu veya bekçi ve 83'ü de sivd kişder oldu. PKK 115,
Devrünci Sol 24, TlKKO 12 ve diğer örgüüer ise 4 öldürme eylemüıden so-
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mmlu tutuldu. 8 eylem için ise failler belülenemedi. "Mayın paüaması" gibi si¬
yasi şiddet ve savaş ortamının yaratt;ığı "kazalar" sonucunda da 1991 yılında
güvenlik güçlerinden 11, örgüt militanı olarak 6 ve sivillerden 26 olmak üzere
toplam 43 kişi yaşamım yitüdi.

1991 ydı içinde Büleşmiş MilleÜer tarafindan "Yasal Olmayan, Keyfi ve
Toplu infazların önlenmesi ve Soruşturulması" (Manual on the Effective Pre-
vention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions;
Sales No.: E.91.IV.1; ISBN 91-1-130142-4) hakkında bü el kitabı yayınlandı. Bu
kitap ile 24 Mayıs 1989 tarihinde Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafindan kabul
edilen "Yasal Olmayan, Keyfi ve Toplu Infazlarm Etkili önlenmesi ve
Soruşturulması hakkındaki ilkeler" kararmm tamamlanması amaçlanmışti.

BM tarafindan "haksız infazlar" olarak

a)- siyasi cinayeüer,

b)- cezaevi veya gözaltında işkence veya kötü muamele sonucu ölümler

c)- zomnlu "kayıp" sonucu ölümler,

d)- yasa uygulayıcılarının kullandığı aşırı şiddet sonucu ölümler,

e)- gerekli yargılama yapılmadan infazlar,

O- kaüiam güişimleri sayılmışür.

Kitapda bu tür ölüm olaylannın araştınlmasına ayrı bü önem ve-
rdmekte ve yapılacak otopsiler için ayrmtdı rapor örnekleri sunulmaktadu-.
Yapdacak bü araşürma için istenilen önemli kıstaslar ise şunlardu-:

a)- derhal yapdması,

b)- tarafsız sürdürülmesi,

c)- kurbanın yakınlarının komnması ve taraf olarak katdması,

d)- somşturma sonuçlarının kamuya açıklanması,

e)- somşturmanın bağımsız bü heyet tarafından yürütülmesi.

Türkiye'de bü yıl içinde meydana gelen "şüpheli ölüm"lerin bu şekilde
somştumünadığı aşağıda vereceğimiz örneklerden de anlaşılacaktu". 3713
sayıü "Terörle Mücadele Yasası"yla siyasal amaçlı eylemleri kovuşturan
görevlilerin, görevleri su-asında işledikleri suçlar, içinde hukukçu bulunmayan
ve devlet idaresinden bağımsız olmayan d ve ilçe idare kumllarmca
somştumlur. Daha önce Olağanüstü Hal Bölgesi'nde uygulanan bu hükümle
12 Nisan 1991 tarihinden itibaren Türkiye genelinde işkence, "peşin infaz" ya
da başka ihlalden sommlu tutulan güvenük görevlilerinin yargı önüne ge-
tü-ilmesi son derece güçleşti.

*(El kitabının Türkçe çevirisini TlHVden ücret karşılığında almak olanaklıdır)
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A)- Gözaltmda ya da cezaevlerinde şüpheü ölümler ve kaybolanlar

01)- CumaU Çopur
12 Ocak 1991 tarihinde Nevşehü E Tipi Cezaevi'nde bü merdiven de-

müme asıünış olarak bulundu. Nevşehü Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şükrü
Dağü, ölüm olaymm mtihar sonucunda meydana geldiğini açıkladı. Olayla dgdi

olarak açdan somşturmanın sonucu belü olmadı.

02)- Tevfik Timur

5 Ocak 1991 tarihinde Cizre'de gözaltina almdı. 14 Ocak 1991 tarihinde
cenazesi adesine teslim edddi. Resmi makamlar, ölüm olayının kalp krizi so¬
nucunda meydana geldiğini öne sürdüler. Ailesi ve Sosyaüst Pcirti Genel Sek¬
reteri Yalçm Büyükdağü, ölümün işkence sonucunda meydana geldiğini ve
TevfikTunur'un bü kalp hastalığının bulunmadığını bddüdder.

03)- Birtan Altunbaş

10 Ocak 1991 tarihinde Ankara'da öğrenün gördüğü Hacettepe

Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde gözaltma alındı. Ankara Siyasi Şube
Müdürlüğü'nde sorgulandı. 16 Ocak 1991 tarihinde kaldırddığı Gülhane Has-
tanesi'nde öldü. Cenazesi 18 Ocak günü Teküdağ'ın MaUcara ilçesinde toprağa
verddi. Bütan Altunbaş'm ölümü bü süre gizü tutuldu. Hastanede yapdan otoı>

sinin rapom adesme ve avukatlarına verilmedi. Polis yetkdderi. Bütan Al¬
tunbaş'm açük grevi nedeniyle öldüğünü açıkladdar. Ancak, aynı günlerde
gözalbmda tutulan Murat Böbrek ve Aüşan Turan adü öğrenciler. Bütan Al¬
tunbaş'm gördüğü işkenceler nedeniyle öldüğünü açıkladılar. Açdan

somşturmamn sonucu belü olmadı.

04)- Haydar Arman

Hakkmdaki bü tutiıklama kararı nedeniyle 17 Ocak 1991 tarihmde
istanbul'da gözaltma almdı ve Ankara'ya gönderildi. Ankara'da Etük Poüs Ka¬
rakolu'nda bü süre sorgulandıktan sonra 24 Ocak günü tutuklandı ve Ankara
Merkez Kapaü Cezaevi'ne gönderddi. Aynı günün akşamı cezaevinde öldü. Ce¬
nazesi 26 Ocak 1991 tarihinde ailesine teslün edddi. Yakınları, Haydar
Arman'm vücudunda işkence gördüğüne daü kamüar bulunduğunu açıkladdar.
Haydar Arman'm vücudunda işkence sonucunda oluşan izler yapdan otopsi so¬
nucunda da belülendi. Olayla dgiü olarak Bayram Aydemü, Hasan Cahü Se-
lekoğlu, Mecit Turan ve Mustatfa Şahinbaş adü 4 poüs hakkında Eylül ayı
içmde dava açddı. Ankara 1. Ağu- Ceza Maâıkemesi'nde yargdanan samk po¬
üslerin 8 ydla 12 yd arasmda hapis cezasma mahkum eddmeleri isteniyor.

05)- Kasım Araş

1990 ydmm Arahk ayı içinde, görevlilere karşı geldiği iddiasıyla
yargdandığı davada bü ay hapis cezasma mahkum oldu ve tutuklanarak Kars'm
Aralık dçesmdeki cezaevine konuldu. Cezaevinde dcen beyin kanaması geçüdi
ve tahüye olduktan sonra Erzumm Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi'ne kalduıldı. Hastanede 30 Ocak günü öldü. Yakmlan, Kaısun Aras'm ce-
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zaevinde Aralık Jandarma Kaı akolu'nda görevü astsubaylar ihsan Karacaoğlu
de Salim Taşkeser tarafından sık sık dövüldüğünü ve kafasına vumlan darbeler
sonucunda beyüı kanaması geçüdiğini bddüdder. Açdan somşturma fa-
kipsizldde sonuçlandı.

06)- trfian Başbuğa
31 Ocak gecesi, "iki paket sigara çaldığı" iddiasıyla Ankara'da gözaltina

aündı. Götürüldüğü Ankara Anafartalar Poüs Karakolu'nda üç saat sonra ölü
bulundu. Polis yetkilileri, irfan Başbuğa'nm intihar ettiğini öne sürdüler, irfan
Başbuğa'nın babası Hidayet Başbuğa ise "Oğlum sigara çalacak karakterde bü
msan değildü. Morgda cesedüıi inceledim, intihar belütderi bulamadım. Ken-
dismi asan bü üısanın ddi dışarıda olur. Dudaklan moranr. Spermleri boşaür.
Bunlann hiçbüine rastlamadım. Vücudunda darp izleri vardı. Koltiık alüarmda,
dudaklann arkasında, ayaklarında morarmalar olduğunu gördüm" dedi. Olayla
dgdi olarak Cüneyt Demü ve Osman Yolcu adü poüsler hakkmda "ölüme
neden olmak" suçlamasıyla dava açddı.

07)- Ali Rıza Ağdoğan

12 Şubat 1991 tarihinde istanbul'da gözaltina ahndı. 14 Şubat günü,
gözaltinda tiıtiılduğu Beyoğlu Emniyet Amüliği'nden koma halinde hastaneye
gönderildi. 16 Şubat 1991 tarihinde ise tedavi gördüğü hastanede öldü. Polis
yeüdlderi, Aü Rıza Ağdoğan'm intihar ettiğini öne sürdüler. Aü Rıza ^doğan'a
yapılan otopside vücudunda bazı işkence izlerine rasüandı. Olayla dgiü olarak 5
poüs hakkmda dava açıldı, istanbul Beyoğlu Ağu- Ceza Mahkemesi'nde
görülen davamn 19 Aralık 1991 tarihinde yapılan dumşmasında ifadeleri alınan
sanddardan Şeydi Yapıcı ve Mustafa Şahinoğlu, Ali Rıza Ağdoğan'm Beyoğlu
Emniyet Amüliği'nin 8. katından atlayıp intihar ettiğini savundular. Ali Rıza
Ağdoğan'm annesi ise duruşmada, oğlunun intihar ettiğine inanmadığım be-
lüterek, "işkence görmeyen büisi, niye pencereden atlama gereği duysun?
Oğlum, intdıar etmek içüı karakolu mu buldu?" dedi.

08)- tmran Aydm
2 Mart 1991 tardıinde Ankara'da gözaltina almdı. 3 Mart günü ise öldü.

Poüs yetkiüleri, Imran Aydın'ın yer gösterme için götürüldüğü evde poüsm
elüıden kurtulup kaçarken, yere düşerek öldüğünü açıkladılar. Yapılan otop¬
side ise "ölüme pankreas kanamasının yol açtığı" beürtildi. AvukaÜarm
savcdığa yaptiğı suç duyumsunda şu görüşlere yer verddi: "Düşme sonucu bu
şekdde ölüm meydana geünesi inanduıcı olmamaktadu-. Kanımız, otopsi ra-
pomnda belütden iç kanamanın darbeler sonucunda oluşabüeceği yönündedü.
Aynca otopsi yasal gerekler yerine getüdmeden yapdmışür. Otopsi her türlü
kuşkudan uzak, yasal gerekler yerine getirilerek yeniden yapdmaüdu-." Olayfa
dgiü olarak, açılan somşturma takipsizlikle sonuçlandı. TakipsizUk kararma
avukati tarafindan itiraz edddi. Aym günlerde gözaltina aünan bazı samklar,
mahkemelerde Imran Aydm'm Siyasi Polis Merkezi'nde gördüğü işkenceler so¬
nucunda öldüğünü açddaddar.

09)- Yusuf Erişti
Mart ayı içinde ortadan kayboldu. Yakmlan ve avukatlan, 14 Mart günü

istanbul Belgrat Ormanı'nda siyasi polis tarafindan gözaltina aündığım bd-
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düdder. Poüs yetkdderi ise böyle bü kişinin gözaltina alınmadığını açıkladdar.
Ancak, istanbul Bayrampaşa Cezaevi'ndeki bazı tutuklular, Yusuf Erişti'yi
gözaltina aluurken ve emniyette sorgulanu-ken gördüklerini bddüdder.
Babasmın ve avukatlarmm yaptığı başvumlara karşın iddialarla dgiü olarak

somşturma açdmadı.

10)- Haşim Sincar

4 Nisan 1991 tarihinde Bingöl'ün Solhan dçesmde gözaltma aündı ve sor¬
gulandığı Solhan Jandarma Karakolu'nda öldü. Resmi makamlar, "ölüme kalp
krizüün neden olduğunu" açıkladılar, ölüm olayı de dgdi olarak Bingöl Cum¬
huriyet Savcdığı tarafindan somşturma açıldı. Somşturma takipsizldde
sonuçlandı. İHD Bingöl Şubesi ise doktorlarm, güvenük görevlderinin baskılan
sonucunda, "ölüme kalp krizüıüı yol açtığı" şeklinde otopsi rapom hazu-lamak
zomnda kalddclarmı bildüdi.

ll)-VeüGeleş

1 Nisan 1991 tarihinde Ankara'da gözaltmda ahndı. 5 Nisaın 1991 ta¬
rihinde cenazesi Acd Yardım ve Trafik Hastanesi'ne getirildi. Otopsi so¬
nucunda vücudunda üç kurşun izi bulunduğu belülendi. Polis yetkdderi, Veü
Geleş'üı, yer göstermek içüı götürüldüğli evden kaçmak isterken vuımlduğunu
öne sürdüler, ölüm olayı, adesinin güişimleri üzerine bü ay sonra ortaya çdcti.
Açılan somşturma takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlüc kararına avukati Nihat
Toktay tarafindan itüaz edildi.

12)- Haydar Altun

Mart ayı sonunda Kuzey Irak'ta PKK'ya ait bü eğitim kampına güvenldc
kuvveüeri tarafmdan yapılan baskında yaralı olarak yakalandığı annesi Hatice
Altun tarafindan kamuoyuna açıklandı. Annesinin resmi makamlara yaptığı
başvumlara bü yanıt verilmedi. Hatice Altun'un güişimleri sürerken ga¬

zetelerde, söz konusu baskında "Haydar Altun adü bü PKK mditanmm

öldüğüne" dişldn haberler çıkti. Hatice Altun, oğlunun bilüımeyen bü yerde
sorgulanu-ken, yapılan işkenceler sonucunda öldüğünü söyledi.

13)- Alaaddin Kürekçi

16 Mayıs 1991 tarihinde "hu-sızhk yaptiğı" iddiasıyla istanbul'da
gözaltma almdı. Sorgulandığı Şişü Emniyet Amüüği'nde 17 Mayıs günü ra¬

hatsızlandı ve koma haUnde hastaneye kaldu-ddı. Tedavi gördüğü hastanede 20
Mayıs gecesi yaşamım yitirdi. Akrabalanndan Cevat Gebedek, "Alaaddin 16

Mayıs günü akşama kadar eve gelmeyince eşi bize haber verdi. Ertesi gün Em¬
niyet Amüüği'ne gittiğünizde Alaaddin'in hastaneye kaldu-ddığım söyledder.
Hastanede uzaktan görmeme izin verdiler. Yan ölü dummunda yatıyordu. Ku-

laklanmn çevresinde morluklar ve darp izleri vardı" dedi.

14)- Osman Ekinci

Şu-nak'a bağh Güneyce köyünde çobanlık yaparken 20 Temmuz 1991
sabahı Görendomk Jandarma Karakolu'nda görevü askerler tarafindan
anlaşdamayan bü nedenden ötürü gözaüma aündı ve kısa bü süre sonra öldü.
Güneyce Köyü Muhtan ibrahim İşık, Osman Ekinci'nüı "jandarmalar
tarafmdan dövülerek öldürüldüğünü" bddüerek savcıüğa suç duyurusunda bu-
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lundu. Suç duyumsunda olay şuasında Osman Ekinci'nin yanmda bulunan
diğer üç çobandan Hasan Ekinci'nin de atdan dayak sonucunda yaralandığı be¬
ürtddi.

15)- Hanefi GöUü

10 Ağustos 1991 tarihinde "hırsızlık" suçlamasıyla Gaziantep'de

gözaltına ahndı ve aynı günün akşamı sorgulandığı Emniyet Müdürlüğü'de

öldü. Poüs yetkdileri Hanefi Göüü'nün Emniyet Müdürlüğü'nün 4. katından
kendmi atarak mtihar ettiğini öne sürdüler. Ailesi ise Hanefi Güllü'nün intihar
etmesi için bü neden bulunmadığını bddüerek yeniden otopsi istedder.

16)- Süleyman Dalga

"PKK'ya yardım ve yataklık ettiği" iddiasıyla Kars'ın Digor ilçesinde
gözaltina alındı. Sorgulandığı Dağpınar Jandarma Karakolu'nda 9 Ağustos 1991

tarihinde öldü. Karakol yetkdderi, Süleyman Dalga'mn sorgu içm beklerken

Muharrem Deniz adh bü askerin tüfeğinden çıkan kurşunla kaza sonucunda

öldüğünü öne sürdüler. Yakmlan ise işkence sonucu meydana gelen ölümü
gizlemek için "kaza sonucu vumlma senaryosunun hazırlandığmı" söyledder.

Olayla dgiü olarak Muharrem Deniz adlı asker tutuklandı ve hakkında "ölüme
neden olmak" suçundan dava açddı.

17)- Şerafettin Çelik

"Husızlık" suçlamasıyla gözaltina alındığı Gaziantep Emniyet
Müdürlüğü'nde 8 Eylül 1991 tarihinde öldü. Polis yetkiüleri, Şerafettin Çeük'm
kendisini Emniyet Müdürlüğü'nün dördüncü katından aşağıya atarak intihar

ettiğini ve kalduıldığı hastanede yaşamını yitüdiğini öne sürdüler. Olayla dgiü

olarak açdan somşturma takipsizükle sonuçlandı.

18)- Osman Keleş

Ağn'mn Patnos ilçesinde 7 Eylül 1991 tarihinde "PKK'ya yardım ve ya¬

taklık ettiği" iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra götürüldüğü Ağn Em¬
niyet Müdürlüğü'nde öldü. Cenazesi 18 Eylül günü adesme tesüm edildi.
Osman Keleş'in yakınları ölüme yapılan işkencelerdi yol açtığını bddüdder.

Güvenük görevlileri ise Osman Keleş'in gözaltında tutulduğu hücresinde at-
letiyle kendisini asarak intihar ettiğini öne sürdüler. Osman Keleş'in yakmlan
dava açdabdmesi için savcdığa suç dujmrusunda bulundular ve yeni bü otopsi

yapdmasmı istediler.

19)- ibrahim Gündem
Diyarbakır'ın Hazro dçesine bağü Sanerik köyünde 25 Eylül 1991 ta¬

rihinde evinden gözaltina alındı. Bu tardıten sonra kendisinden bü haber

almamadı. ibrahim Gündem'in yakmlan olaydan Hazro ilçe Jandarma Ka¬
rakolu'nda görevli Kenan Şahin adh üsteğmeni sommlu tutarken, Hazro Kay¬

makamı Adnan Kandemü ise ibrahim Gündem'in gözaltma almmadığmı öne
sürdü, ibrahim Gündem'in kardeşi Hüseyin Gündem, "Kardeşim, beraberinde
sivd giyimü kişder olan Üsteğmen Kenan Şahin tarafindan bulunduğu ev
basdarak gözaltına alındı. Yaptığımız güişimler sonucunda nereye

götürüldüğünü öğrenemedik. Kardeşimin öldürüldüğünü samyomz. Eğer

kardeşim öldürülmüş ise cenazesinin verilmesini istiyomz" dedi.
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20)- Mecbure Akdoğan

Diyarbaku-'m Lice ilçesine bağü Yolaçti köyünde 31 Ekün gilnü güvenük
kuvveüeri tarafmdan gerçekleştüilen ve iki PKK miütamnm ölümüyle
sonuçlanan ev baskınından sonra çatişmamn çıktiğı evüı sahibi olduğu içm
gözaltina alındı. Mecbure Akdoğan'ın gözaltina aünddctan sonra askerler
tarafindan dövülerek öldürüldüğü bddüddi. Olayda yaralanan Mecbure
Akdoğan'ın eşi izzet Akdoğan, tedavi gördüğü hastanede şunlan anlattı: "Olay
günü evime gerdlalar geldi. Onlara yemek yedüdün. Yemekten sonra gitmek
istedder. Kendderüıi yolcu etmek için kapıyı açtim. Kapmm önünde askerler
beküyordu. Çatişma çıktı. Daha sonra içeri güen askerler bana ve eşüne
saldudılar. Bizi döverek bü ambulansa bmdüdder. Diyarbaku-'a kadar bizi
dövmeye devam ettiler". Ofaya tamk olan köylüler ise çatişmadan sonra evden
çdcartdanlarm askerler tarafindan dövüldüklerini doğrulayarak, "Mecbure
Akdoğan ambulansa bindüdüken baygın halde idi ve kafasmdan kanlar
akıyordu" dedder.

21)- Hüseym Toraman

istanbul'un Kocamustafapaşa semtmdeki evüün önünde 27 Ekün günü
sivil poüslerce gözaltina almdı. Gözaltına alındıktan sonra kendisinden W daha
haber ahnamadı. 25 yaşındaki Hüseyin Toraman'm işkence sonucunda
öldürüldüğü ve cesedinin bilinmeyen bü yere gömüldüğü samüyor. Eşi Güfay
Toraman 15 Kasun günü yaptığı açıklamada geçen yd içmde oturduklan evi
basan poüslerüı yanüşükla bübülerine ateş açtıklannı ve bu nedenle bü poüsin
öldüğünü beürterek, "Hüseyüı bu olay nedeniyle aramyordu. İntikam aünak is¬
teyen poüsler onu öldürmüş olabüüler" dedi. Hüseyin Toraman'm annesi Ha¬
tice Toraman da oğlunun büçok tamğın gözü önünde "34 ATZ 56" plakalı bü
araca konularak gözaltma aündığım anlatarak, "Başvurduğumuz yerlerden do-
yumcu bü yanıt alamadık. Herhalde hiçbü yere kaydetmeden öldürüp
bu-aktdar" dedi. istanbul Sağmalcdar Cezaevi'ndeki sol görüşlü tutuklular
tarafmdan yapıfan açddamada ise Hüseyin Toraman'm en son 30 Ekim günü
Gebze Siyasi Poüs Merkezi'nde bitidn bü halde görüldüğü beürtilerek, "Yeni
bir gözaltmda kaybolma olayı ile karşı karşıya bulunuyomz. Emniyet yet¬
kdderi, (Biz böyle büini gözaltına almadık) demelde yetmiyorlar. Oysa
Hüsejon Toraman'm işine giderken gözaltma aündığım gören tanddar bu¬
lunuyor" denddi. istanbul Emniyet Müdürlüğü tarafmdan 5 Araldc 1991 ta¬
rdıinde yapılan açddamada ise Hüseyüı Toraman'm poüs tarafindim uzyn bü
süredü arandığı ve "kesinlikle gözaltina alınmadığı" belütddi.

22)- Yücel özen
12 Kasun 1991'de istanbul'un Kabataş semtinde "husızhk" suçlamasıyla

gözaltina alındı. Beyoğlu Emniyet Amüüği'nde sorgulandı. Gördüğü işkenceler
sonucunda komaya güdi ve 14 Kasun 1991 tarihinde hastaneye kaldu-ddı. Has¬
tanede dd kez ameliyat geçüdi. Tedavi gördüğü Taksün lUty^udun Has-
tanesi'nde 24 Kasun gecesi yaşammı yitüdi. Yücel özen'in ağabeyi Dursun
özen, "Kardeşün sorgufanuken iç kanama geçümiş. Bunun üzerine hastaneye
kaldu-mışlar ve ameliyat etmişler. Bü msan dump dumken iç kamuna geçirir
mi? Kardeşüne poüsler tarafindan işkence yapdmıştir" dedi.
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23)- Murat Özsat
Gaziantep'de 23 Kasım 1991 tarihinde aniden ortadan kayboldu.

Yakınları ve arkadaşları daha sonra iHD Gaziantep Şubesi'ne başvurarak "poüs
tarafindan gözaltina alındığım" bddüdder. Bunun üzerme yapılan araştırma so¬
nucunda cesedinin tamamen yanmış halde, "sahipsiz" kaydı düşülerek Ga¬
ziantep Şehü Mezarüğı'na gömüldüğü belülendi. Cenazesi, 7 Aralık günü
gömüldüğü mezardan çıkartdarak Diyarbaku-'a götürüldü ve yeniden toprağa

verildi. Murat özsat'm amcası Veysi Ozsat, yeğeninin "polis ajanı olması" için
yapdan teklifleri kabul etmediği için gözaltina alındığını ve işkenceyle

öldürüldüğünü söyledi. Mardin Mdletvekiü Ali Yığü ise "Otopsi rapomnda
Murat'ın yangın sonucu kalbinin durması üzerine öldüğü söyleniyor. Oysa

işkencede verilen fazla elektrik şoku da insanın kalbini durdurabdü. Murat
işkencede ölmüştür. Polis bu olayı örtbas etmek için intihar süsü vermiştü.
İntihar etmek isteyen kişi sigara paketini, gözlüğünü çıkartmaz. Eşyaları nasıl
oluyor da savcdıİc emanetinden çıkıyor?" dedi. Polis yetkilileri ise Murat
özsat'ın gözaltma alınmadığını bddüdder.

B)- Ev baskmfannda öldürülenler

01)- Olcay Uzun

02)- Faruk Bayrakçı

Izmü'in Karşıyaka semtindeki bü eve 9 Nisan 1991 tardıinde sabaha
karşı polis tarafindan düzenlenen baskın su-asında öldüler. Necati Hanoğlu adlı
bü başkomiserin de kalp krizi geçüerek öldüğü baskın su-asmda evde bulunan

üç kişi ise yaraü olarak yakalandı.

03)- Hatice Dilek

04)- İsmail Oral
istanbul'un Hasanpaşa semtmdeki bü eve 19 Mayıs gecesi poüs

tarafindan düzenlenen baskın sonucunda öldürüldüler, Hatice Dilek ile ismail
Oral'm, bü çatışma çıkmadan sağ olarak yakalandıkları ve daha sonra kurşuna
dizdddderi bddüddi. öldürülen iki gencin yakınları, olayın yargısız infaz
olduğunu savundular. Hatice Ddek'in 8 yaşındaki oğlu Cihan Aslan, ga-

zetecdere gördüklerini anlatuken, "Silah sesleri üzerine odadan çıktım. Annem

yerde yatiyordu. Annem beni görünce (Babana telefon et, gelip seni alsın) diye
bağırdı. Polislerden büi bu şuada annemin başına ayağıyla basti" dedi. Evden
çıktiğı şuada annesinin sağ olduğunu belüten Cihan Asfan, bü som üzerine de
annesinin vücudunda ve yüzünde kan görmediğini söyledi. Hatice Ddek'in eski
eşi Mustafa Aslan ise Hatice Ddek'in baskından üç saat sonra hastaneye ölü
olarak getüddiğinm belülendiğini kaydederek, "Olay gösteriyor ki bu bü

yargısız infazdu-" dedi.

05)- Perihan Demirer

istanbul'un Beşiktaş semtindeki bü evüı 28 Hazüan gecesi polis
tarafindan basılması sonucunda öldü. Polis yetkilileri evin "Devrimci Sol mi-

litanlan tarafindan kullanıldığım" öne sürdüler. Haklar ve özgürlükler Demeği



60

(ÖZGÜR-DER), ev baskınının "yargdamasız infaz" olduğunu belirterek
istanbul Cumhuriyet Savcdığı'na suç duyumsunda bulundu. ÖZGÜR-DER
Genel Sekreteri Nilüfer Alcan tarafindan savcdığa verilen dilekçede, "Bu olay
insan hakları ve hukuk devleti açısından dehşet vericidü. Görgü tanıklarının
üadesine göre, içerideki yaralı şahıs pencereden (teslim oluyorum) diye
bağumıştır. Ancak bu istek dikkate alınmamış ve sözkonusu şahıs içeriye güen
polisler tarafindan öldürülmüştür, öldürme kasıtiı olarak gerçekleşmiştü." de¬
nildi.

06)- Ahmet Akkan

07)- Naile Akkan

28 Hazüan 1991 tarihinde saat 03.00 şualarında Bursa'nın Kuruçeşme
Mahallesi'ndeki evlerine zorla güen Ramazan Sezer adü komiserin açtığı ateş
sonucunda öldürüldüler. Karı koca olan Ahmet Akkan ve Naile Aldcan'ın

öldürülmeden önce Ramazan Sezer ile bü süre tartıştıkları öğrenddi. Bursa
Emüsultan Polis Karakolu'nda görev yapan Ramazan Sezer olaydan sonra
kayıplara karıştı. Emniyet yetkilileri. Ramazan Sezer ile Ahmet Akkan ve eşi
Naile Akkan arasında bü kız isteme olayı nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu
ve cinayetin bu yüzden işlendiğinin sanıldığını açıkladılar.

08)- Niyazi Aydm
09)- İbrahim Erdoğan
10)- Hasan Eliuygun

1 1)- Zeynep Eda Berk

12)- Nazmi Türkcan

13)- Cavit Özkaya
14)- Yücel Şimşek

15)- Ömer Coşkmurmak
16)- İbrahim îlçi
17)- Bifal Karakaya

istanbul'un Nişantaşı, Dikilitaş ve Balmumcu semtlerinde bulunan 3 ayn
evin siyasi polis ve MlT elemanları tarafindan 12 Temmuz gecesi aynı anda
basdması sırasında öldürüldüler. Polis yetkilileri basılan evlerin Devrimci Sol
militanları tarafindan kullanıldığını bddüdder. öldürülenlerdi yakmlan ise
"baskınlar sırasında çatışma çıktığma inanmadıklarını" belirterek, olaym
yargdamasız infaz olduğunu savundular, ölenlerden Hasan Eliuygun'un babası
Mahmut Eliuygun, morgta gördüğü oğlunun cesedinde darp izleri bu¬
lunduğunu bddüerek, "Burnu kmlmıştı. Çatışmada ölen büisinin burnu nasd
bu hale gelü? Ayrıca çocuklarımıza çok yakm mesafeden ateş edilmiş. Tekrar
otopsi yapılmasını istiyomm" dedi. İHD Genel Başkanı Nevzat Helvacı ise
şunlan söyledi: "Devlet ülke düzeyinde bü boydan bü boya dehşet saçıyor.
Dün doğuda, bugün batıda kalabahkların üstüne ateş açıüyor, baskınlar
düzenleniyor ve sağ olarak yakalanabilecek insanlar öldürülüyor. Can

güvenliği onu komması gereken devletin tehdidi altindadu. Tempo dergisinde
yayınlanan bir haberde ise ev baskınlarının ABD Merkezi Haber Alma örgütü-
ClA'nın yerdiği bilgiler ışığında yapıldığı ileri sürüldü. Haberde, basılan evlerin
adreslerinin siyasi polise CIA ajanları tarafindan operasyon öncesinde verildiği
belütddi. Haberde ayrıca CIA ajanlarının Devrimci Sol örgütü ile ilgili olarak
Türkiye'de uzun bü süredü istihbarat çalışması yaptığı da kaydedildi.
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18)- Buluthan Kangalgil
19)- Fintöz Dikme

Ankara'nın Telsizler semtindeki bü evin 14 Temmuz gecesi siyasi poüs
tarafindan basdması sonucunda öldürüldüler. Polis yetkilileri, öldürülen iki
kişüün "Devrimci Sol militanı olduklarım" açıkladdar. Ev baskmm 10 kişinm
ölümüyle sonuçlanan istanbul'daki "Devrimci Sol operasyonuyla" bağlantiü ola¬
rak gerçekleştüddiği bddüddi.

20)- Mehmet Salih Ceylan

Gaziantep'in Cumhuriyet mahaUesindeki bü eve 12 Ağustos gecesi poüs
tarafindan düzenlenen baskın sonucunda vumlarak öldü. Baskın sırasmda evde
bulunan "Mehmet Sevük ve Hald Demüdelen" adü kişiler ise yaraü olarak ya¬
kalanarak gözaltina alındı.

21)- 	
Malatya'nm Akçadağ ilçesine bağü TuÜu köyündeki bü evüı 4 Ekün ge¬

cesi güvenlik kuvveüeri tarafindan basdması sonucunda adı öğrenilemeyen bü
PKK mditam öldü. Basdan evde bulunan üç PKK militanı ise kaçti. Olay
su-asmda köy yakmlarmdan geçen bü minibüse, güvenldc kuvveüerinin "dur"
ihtarma uymadığı gerekçesiyle ateş açması üzerine de Rahmet Pakdemü adü
bü kişi ağır yaralandı.

22)- Zübeyde Sönmez

Gaziantep'üı Kolejtepe semtmdeki bü evüı 2 Kasun 1991 tarihmde poüs
tarafindan basılması sonucunda öldürüldü. Üzerüıden "Asiye Aydm" adma
düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Zübeyde Sönmez'in Ankara'daki Hacett:epe
Üniversitesi'nde 3. smd öğrencisi olduğu öğrenddi.

C)- Gösterilere ya da topluluklara ateş açılması sonucunda ölenler

01)- Yadigar Coşkun

SHP tarafindan 13 Ocak 1991 tarihinde istanbul'da düzenlenen "Savaşa
Hayır" mitingüıden sonra yürüyüş yapmak isteyenlere poüsm müdahale etmesi
üzerine çıkan olaylar su-asmda tren yoluna düşerek öldü. Ofaylar şuasında
kardeşi Seüna Coşkun ise ağu- yaralandı. Selma Coşkun'un bü gözü kör oldu.
SHP istanbul il Başkanı Ercan Karakaş, Yadigar Coşkun'un cenaze törenüıde
yaptiğı konuşmada ölüm olayına müing sonrası gereksiz yere havaya ateş eden
poüslerin yaratbğı paniğin neden olduğu belüterek, olayla dgiü geniş çapü bü
somşturma açdmasmı istedi. Bu isteğe karşın herhangi bü somşturma
açılmadı.

02)- Mecit Kaplan

Tatvan'da ABD'nüı Irak'a karşı başfattiğı saldmyı protesto amacıyfa düıci
.gmplar tarafindan 25 Ocak 1991 tardımde düzenlenen gösteriye güvenük kuv-
veüerinüı ateş açması sonucunda vurularak öldü. Ofayda 2'si kurşunfa oünak üzere
20'ye yakm kişi yaralandı. Aynca dçedeki devlete ait bazı büıalar tahrip edddi.
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03)- SaUh Talayhan

04)- Şehmuz Yunga

Şunak'ta kaçak olarak kömür toplayan köylülere 28 Şubat 1991 tarihmde

jandarmalar tarafindari ateş açdması üzerine vumlarak öldüler. Olay suasmda

2'si ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı, ayrıca kopan bü elektrilc teüne ba¬
sarak cereyana kapılan Turan Ergin adlı asker de yaşamım yitüdi.

05)- Ahmet Güleç

06)- Ekrem Oruç

Mardin'üı Idd ilçesinde, dçeye bağü köylerdeki üısanldc dışı uy-
gulamalan protesto amacıyla 4 Mart 1991 tardıinde yapdan gösteriye
katılanlara güvenük kuvvetlerinin ateş açması üzerine öldüler. Açdan ateş so¬
nucunda 20'den fazla msan da yaralandı.

07)- Rukiye Bozkurt

4 Mart günü idil'de meydana gelen olaylan protesto için Mardm'm
Dargeçü dçesinde 7 Mart 1991 tarihmde sessiz bü yürü3aiş yapan 3 bm kişddc
topluluğa, Mustafa Ataç adlı astsubaym yürüyüş biterken tüfekle açtığı ateş so¬
nucunda öldü. Olayda 7 kişi de yaralandı.

08)- Abdurrahman Çiçek

Mardm'in Dargeçü ilçesinde vumlan Rukiye Bozkurt adü kadmm ai¬
lesine 15 Mart 1991 tarihinde başsağlığı ddemek içüı gidenlere güvenlik kuv¬
veüeri tarafmdan ateş açdması üzerine vumlarak öldü. Olay suasmda üç kişi de
kurşunla yarafandı.

09)- Ali Turan

NevtToz Bayramı nedeniyle 21 Mart 1991 tarihinde Nusaybüı'de top¬
lanarak yürüyüşe geçen kalabalık bü gmba güvenldc kuvveüerinin ateş açnıası

üzerine öldü. Olayda Nurcan Keleş ve ŞerdAslan adü 2 kişi de yaralandı.

10)- Osman Ahmet

1 1)- Temel Kasım

Ahmet Hakkari'nin Çukurca dçesi yakınlarmdaki şuur bölgesinde bek¬
leyen Kiüt sığmmacdar ile jandarmalar arasında 21 Nisan 1991 tarihlinde "gıda
malzemesi dağıtımı" su-asmda tartışma çıkti. Tartışma kısa sürede çatişmaya
dönüştü. Çatişma suasmda jandarmaların rastgele açtiklan ateş sonucunda dd
sığınmacı öldü, bü Fransız gazeteci de beş sığmmacı da yaralandı. Dönemin
Başbakan'ı Ydduım Akbulut ise olaylar şuasında bü İtişinin öldüğünü açıkladı.

12)- Emine (Lüıda) Latifeci

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 8 Hazüan 1991 tarihmde bü PKK mditam

içüı düzenlenen cenaze törenine katılanlara jandarmalarm açtığı ateş so¬

nucunda vumlarak ağu- yaralandı. Yaralandıktan sonra getüddiği Ankara'da 22
Hazüan günü ölen 11 yaşmdaki Emine Latifeci, 24 Hazüan günü Hazro'da

toprağa verddi.

13)- Behzat Özkan
14)- Bahattin Turan
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15)- Nevzat Kelekçi
16)- Zülfikar Yağan

17)- Mustafa Atan
18)- Şehmuz Demir

19)- Havze Ekinci

HaUan Emek Partisi (HEP) Diyarbaku- il Başkanı Vedat Aydm'm 10
Temmuz 1991 tarihmde yapılan cenaze törenine tatilanlara güvenük kuv-
veüerinüı ateş açması sonucunda vurularak öldürüldüler. Olaylar şuasında
50'ye yakmı kurşunla olmak üzere 200 kadar insan yaralandı, 500'e yakm kişi
de gözaltma aündı. Bölgedeki bazı kaynaklar ise ölü sayısınm daha da fazla
olduğunu açddaddar. Bu arada HEP'e aü otobüs, özel tim görevlderi tarafmdan
tahrip edildi. Olaylar, polislere taş atan göstericilere yüzleri maskeü özel tim
görevüleri tarafmdan ateş açdması üzerine başfadı. Olaylar suasmda yaralanan
gazetecderden Taşkm Şenol, kalabalığa ateş eden özel tim görevülerinm, tel¬
sizle yapılan "ateşi kesin" uyardannı dikkate almadıklarım anlattı. Başbakan
Mesut Ydmaz'm taümati üzerme olayları inceleyen Anavatan Partisi üyesi 4 md-
leti^ekdi ise "Olaylann asd nedeni, bölgedeki yöneticilerin, vatandaşlarm hep-
süıi suçlu olarak görmesidü. Vedat Aydın cinayeti aydmlatifamamış, bununla
da kalmamış, güvenük kuvvetleri cenaze suasmda bü tertip içine gümişlerdü.
Vatandaşlar olayda hiç silah kullanmamışlar, poüslerin uyansı üzerine
dağdmışlardu-" dediler. Olaylarfa dgiü yapdan tüm başvumlara karşm güvenldc
görevüleri hakkmda bü somşturma açdmadı.

20)-YesraAkbal

Nusaybüı'e bağü Akarsu kasabasında 12 Ağustos 1991 tarihinde
baskdan protesto amacıyfa gösteri yapan kadınlara güvenük kuvveüerinm ateş
açması üzerine çdcan olaylar su-asmda vumlarak yaralandı ve kaldu-ddığı has¬
tanede öldü.

21)- Salih Koç

Sürt'üı Kurtalan ilçesine bağlı Beykent kasabasmda, 13 Ağustos günü
Kuzey Irak'taki PKK kamplanna yönelik harekaü protesto içüı yürüyüş yapan 2
bm kişdik gmba güvenlik kuvveüeri tarafindan ateş açılması sonucunda vu¬
mlarak öldü. Açdan ateş sonucunda 4 kişi de kurşunla yaralandı.

22)- özcan (Ömür) Eriş
Sürt'in Kurtalan dçesi yakmlarmdaki Gözpınar köj^nde çdcan bü

çatişmada ölen 4 PKK miütanmm cenazelerini aünak içm 6 Eylül 1991 tarihmde
Kurtalan ilçe merkezüıde toplananlara güvenük kuvveüerinin ateş açması so¬
nucunda öldü. özcan Eriş'üı 10 yaşmda oünası dçede gerginliğe yol açti.

23)- Nedim Altm
24)- NeytuUah Tekin

25)- Hayrettin Demirtay
26)- Mehmet Nasip Altun

27)- Felemez Bulut
28)- Ömer Öztürk
Diyarbaku-'m Kulp dçesinde, Soüıan yakmlannda çdcan bü çatişmada

8len 3 PKK mditam için 24 Araük günü cenaze töreni düzenlemek isteyenlere
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güvenlik görevlilerinin ateş açması sonucunda vurularak öldüler. Olaylar
şuasında en az 54 kişi yaralandı, vatandaşlara aü 20 kadar araç ikurşunlanarak
ya da uçumma atdarak tahrip edildi, 59 kişi de gözaltına dindi. Olaylar
su-asında adı açıklanmayan bü asker de öldü. Olaylar, ismet Yediyddız adlı bü
albayın valiyi dinlemeyerek ateş açdması emri vermesi üzerine çıktı. Albay
ismet Yediyddız, cenaze için toplananlara müdahale edilmemesini isteyen Di¬
yarbaku- Valisi Muzaffer Ecemiş'e "Bu olay ne sizi ne de bakanı dgdendüü.
Kürtlerin ddinden ancak biz anlarız. Ben emri sizden değil üsüerimden aluım"

yanıtını verdi.

29)- Fahri Bektaş

30)- Veysi Aktaş(13)

31)- Urfi Aksakal

32)- Tevfik Ekmci

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 24 ve 25 Aralık günleri Kulp'daki cenaze
törenine gitmek üzerine toplananlara güvenlik kuvvetleri tarafindan ateş
açdması üzerine çıkan olaylar sırasında öldüler. 2 gün devam eden olaylar
su-asmda en az 9 laşi de ağu yaralandı. Lice Kaymakamı Beyazıt Tunç, yaptığı

açıklamada olayların kendi kontrolleri dışında geliştiğini belirterek, olayların
Nevzat Arık adlı yüzbaşının emüleri dinlemeyerek "ateş açılması" için taümat
vermesi üzerine çıktığını bildüdi. Beyazıt Tunç, "Gösteriler ateş açdmadan da
önlenebdüdi. Kitle söz ve sopa ile dağıtılabdüdi. Olaym sorumlusu olarak
Yüzbaşı Nevzat Arık hakkmda soruşturma açabdüiz" dedi.

D)- "Kontr-gerilla eylemi" olarak tanımlanan saldmlar sonucımda

öldürülenler

01)- Ramazan Aslan

13 Hazüan 1991 tarihinde Mardin'in Midyat ilçesinde evinin bahçesinde
kimliği belüsiz kişilerin açtığı ateş sonucunda 23 kurşunfa vumlarak öldü. Mid¬
yat'a bağh Ikizdere köyünün muhtarı olan Ramazan Aslan 1990 ydı Hazüan ayı
içinde "PKK Midyat Bölge Komitesi üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanmış ve 5
ay cezaevinde kalmıştı. Ramazan Aslan'ın babası Şerif Aslan, yaptığı

açddamada "Olay tamamiyle kontr-gerilla tarafindan yapdmıştu. Kürt olmamız
yargılanmadan öldürülmemiz için yeterli sebebi oluşturmaktadu" dedi.

02)- İbrahim Sanca
18 Hazüan 1991 tarihinde Şunak'taki evinden işine gitmek üzere çıktığı

şuada özel timde görevli oldukları sandan silahlı kişilerce gözleri bağlanarak
bü minibüse bindüddi. Bu olaydan bü süre sonra iki kurşunla vumlmuş cesedi
evinin büaz ötesinde bulundu. Olay kamuoyuna, "çatışma sonucu bü PKK mi¬
litanı öldürüldü" şekündeki resmi açıklamayla yansıtıldı. Sosyaüst Parti üyesi
olan ibrahim Sanca'yı öldürenin "Orta boylu ve şişman bü kişi olduğu" bd¬
düddi. iHD tarafindan hazulanan benzer olaylarla ilgili bü raporda, bölgede
Latin Amerika ülkelerindeki "ölüm mangalarının yöntemlerine benzer uy¬

gulamalara tanık olunduğu" vurgulandı.
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03)- Mehmet Salih Doğan

22 Hazüan 1991 tarihinde Mardin'in Kızdtepe ilçesinde Ahmet Doğan

adh bü kişinin arabasına yerleştüden bombanın patlaması sonucunda

parçalanarak öldü. PaÜamada arabanın sahibi Ahmet Doğan da hafif yaralandı.
Mehmet Salih Doğan'ın Diyarbakır'da çahştığı ve olay günü akrabalarım zi¬

yaret için Kızıltepe'ye geldiği öğrenildi.

04)- Yakup Kara

05)- Mehmet Ürün
06)- Hamit Kara

07)- Hüseyin Babal

08)- Ali Benek

28 Hazüan 1991 tarihinde Hakkari'nin Uludere ilçesi yakınlarında yol-
lannı kesen silahlı ve maskeli kişiler tarafindan kurşuna dizilerek öldürüldüler,

öldürülen 5 kişinin cesetleri daha sonra benzüı dökülerek yakıldı. Arabada bu¬
lunan Mehmet Kara adlı 80 yaşındaki kişi ise serbest bu-akıldı. Sdahh salduının

yapddığı bölgenin bü kilometre uzağında Şenoba Jandarrha Tabur Ko-
mutanüğı'nın bulunduğu öğrenildi. iHD'nin Olağanüstü Hal Bölgesi'ndeki

şubelerinin olaydan sonra hazu-ladığı bü raporda, bölgede Latin Amerika
ülkelerindeki "ölüm mangaları"nın yöntemlerine benzer uygulamalara tandc

olunduğu vurgulandı. Raporda, Hakkari'nin Uludere ilçesine bağh Hilal ka¬
sabasının Belediye Başkanı Yakup Kara ile 4 arkadaşınm öldürülmesi ve ce-
setierinm yakılmasıyla sonuçlanan katliamın, bölgede faaliyet gösteren ka-

ranldc güçler tarafindan gerçekleştüddiği belütddi.

09)- Mehmet Kıhç

28 Hazüan 1991 tarihinde Şunak'ın Dağkonak köyündeki evine gelen si-

lahh 3 kişi tarafindan dışarıya çıkartılarak öldürüldü. Olay kamuo3aına,

"çatişma sonucu bü PKK miütanı öldürüldü" şeklindeki resmi açıklamayla
yansıtildı. Ancak yakınları, Mehmet Kıüç'ın "güvenlik görevlüerine yardım et¬

meyi reddettiği" için öldürüldüğünü bddüdder.

10)- Vedat Aydm
(HEP Diyarbaku- II Başkanı) 5 Temmuz Cuma geceyarısı Di-

yarbaku-'daki evine gelen ve kendilerini "polis" olarak tanıtan sdahh kişiler
tarafindan kaçudarak öldürüldü. Cesedi 7 Temmuz 1991 tarihinde Diyarbaku-
Maden arasındaki karayolu üzerindeki bü köprünün altında bulundu. Cesette
yapılan ilk incelemede kafanın arkasmda darp nedeniyle çökme bulunduğu, kol
ve bacaklannm ku-ddığı, vücutta kurşun yaraları ve işkence izleri olduğu be¬
lülendi. Vedat Aydın'ın eşi Şükran Aydm, "Gece kapıyı çalan dört kişi poüs ol¬
duklarım söylediler. Ellerinde uzun namlulu silahlar vardı. Benim durumumu
gören elinde telsiz bulunan büi, 'korkma, ifadesini alıp, yarm buakacağız' dedi.
Vedat, poüsleri tanıyordu. Yoksa gitmezdi" dedi. IHD Diyarbaku- Şubesi
Başkanı Hatip Dicle de, yaptığı açıklamada şunlan söyledi: "Vedat Aydın'm kat¬
ledilmesi, ydlardu- varhğı biünen, ama devletin bü türlü kabul etmediği Türk-
Gladiosu'nun tezgahladığı senaryoların halkasıdu. Vedat Aydın'm şahsında
tüm insan haklan savunucuları kaüeddmiştü". Vedat Aydın'ın yerine HEP Di¬
yarbaku- II Başkanlığı'na getüden Hüseyin Turhalh 6 Ekim günü çıkan Tempo

dergisine bü demeç vererek, evini telefonla arayan kimliği belüsiz bü kişüün
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kendisine Vedat Aydm'a işkence yapıluken çıkan seslerin kaydedildiği bü teyp
bantını dinlett;iğini bddüdi. Hüseyin Turhalh şunlan söyledi: "II başkam
seçdddcten bü hafta sonraydı. Sabah evden çıkmaya hazulanuken telefonum
çaldı. Ahizeyi kaldudığımda, Vedat'ın sesiyle karşdaştun. Bü insanın kavga
ederken veya dayak yerken çıkardığı hırıltı ve inlemelere benzer sesler

çıkartıyordu. Daha sonra ahizeden uzaklaştuddığım ve peşinden dd el silah se¬
siyle Vedat'ın 'oyy' diye bağudığmı duydum ve telefon kapandı.'' Olay, yıl so¬
nuna kadar aydınlığa kavuşmadı. Diyarbaku Emniyet Müdürü Ramazar Er ise
Eldm ayı içinde Vedat Aydın'm öldürülmesiyle ilgili bazı ipuçları elde edildiğini
açddadı. Ramazan Er, bulunan ipuçlanyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

1 1)- Hayrettin Demir

Mardin'in Midyat ilçesine bağü Gülgöze köyündeki evini basan sdahh
kişiler tarafindan 18 Ağustos günü kurşuna dizilerek öldürüldü. Hayrettin
Demü'in annesi Hediye Demü yaptığı açıklamada, "Oğlumu devlet güvenlik
güçleri ile yöredeki işbülikçi aşüeüere bağlı komcular, haince vurdular.

Oğlum defalarca gözaüına almdı, işkence gördü, cezaevine kondu. Suçsuz
olduğu için mahkemeler ona bü şey yapamadı" dedi. Babası Halef Demü ise
Hayrettin Demü'in "Güvenlik güçleri ve köy korucularının ortaklaşa
düzenledikleri bü komplo sonucunda öldürüldüğünü" söyledi.

12)-FeridAdil(Adh)

13)- Mehmet Salih Acar
14)-îşmaniAdil(Adlı)
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yemişli köyünü 27 Ağustos 1991 gece

yansı basan kimlikleri belüsiz silahh kişder tarafindan öldürüldüler. Yurt

dışında faaliyet gösteren bazı Süryani kuruluşları, salduının Sürj^anderi hedef
alan karanlık bü güç tarafindan gerçekleştirildiğini ve olayın PKK de ilgisinin
bulunmadığım açıkladılar. Olaydan uzun bü süre sonra günlük gazetelerde
"bölgedeki bazı yerleşim merkezlerinde hakimiyet kurmak isteyen İran yanlısı
Hizbullah adlı örgütün Süryanilere yönelik silahlı saldu-dar düzenlediğini" öne
süren haberler yer aldı.

15)- Hacı Berekat Acım

Mardin'in Dargeçü dçesine bağü Şeta köyündeki evini 25 Ağustos ge¬
cesi basan askeri elbiseler giymiş silahlı Idşiler tarafindan kurşuna dizilerek
öldürüldü. 46 yaşmdaki Hacı Berekat Acun, daha önce de üç kez "PICK'ya
yardun ve yataklık ett;igi" iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Berekat Acun'un
ağabeyi Süleyman Acun, kardeşinin devlet güçleri tarafindan öldürüldüğünü
belüterek, "Hepimizi tek tek katletmeye karar vermişler. Devlete karşı her¬
hangi bü dava açmayacağım. Çünkü herkes ülkemizdeki yurtseverlerin kimler
tarafindan öldürüldüğünü biüyor" dedi.

16)- İsmail Yiğit
28 Ağustos günü ku-mızı bü otomobdle Nusaybin'e bağh Dere

köyündeki evine gelen silahlı ve 3'ü maskeü 4 kişi tarafindan kaçuıldı. Cesedi
bir gün sonra Kalecik köyü yakınlarında işkence yapılmış ve kurşunlanmış bü
biçimde bulundu. Ismad Yiğit'i kaçuanların arasındaki maskesiz kişinin 1.70
boyunda ve sarışm olduğu, Nusaybin civarında rasüanan bü şive de Kürtçe
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konuşttıgu bddüddi. ismail Yığit'in kardeşi Mardin Mdletvekiü Aü Yığü,
şunları söyledi: "Güvenlik kuvveüeri ağabeyim kaçuıldıktan üç dakika sonra

olaydan haberdar edilmiş. Ancak 5 saat sonra köye gelmişler. Ancak,

ağabeyimi kaçıranların gittiği yere doğm gümeyerek ters yöne gitmişler.

Ağabeyimi götüren aracın gittiği yönde jandarmalar ile köy korucularının kont¬

rol noktaları bulunmaktadır. Resmi görevüler, bu tür cinayeüer karşısında bi¬

lerek suskun kalmaktadu".

17)- Abdülmecit Çetinkaya
Mardin'in Ömerü ilçesine bağlı Çimenü köjmude 14 Eylül gecesi evini

basan ve kendilerini "konti-gerdla" olarak tanıtan sdahh laşiler tarafindan
öldürüldü. Abdülmecü Çetinkaya daha önce "PKK'ya yardımcı olduğu" id¬
diasıyfa 8 kez gözaltına alınmış, Süleyman adü kardeşi ise PKK adma faaüyet
gösterüken güvenldc kuvvetleriyle güdiği bü çatişma sonucunda ölmüştü.

18)- Zuri (Zore) Erdinç

19)- Hasan Erdinç

20)- İsa Erdmç
Mardin'in Midyat ilçesine bağü Bardakçı (Bate) köyündeki evlerini 18

Eylül 1991 tarihinde geceyarısı basan kimlikleri belüsiz silahlı kişiler
tarafindan kurşuna dizilerek öldürüldüler. Öldürülen üç kişinin "Süryani" ol¬

dukları bddirildi.

21)- Ali Erdem

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akçapmar köyündeki evini 29 Eylül ge¬
cesi basan kimliği belüsiz kişiler tarafindan kurşuna dizderek öldürüldü.
Baskm şuasında Hate Çiçek, Cemal Çiçek, Emine Erdem ve Bahare Temiz adü
4 kişi de yaralandı. Olayla dgiü olarak bü açıklama yapan Ali Erdem'in babası
Mehmet Erdem, oğlunun "kontrgeriUa" olarak bdinen karanhk güçler
tarafindan öldürüldüğünü bildüdi.

22)- SülejTnan Aslan

23)- "Mehmet Gültekm
24)- Abdülaziz Güçlü

Mardin'di Nusaybin ilçesine bağü Bahçebaşı köyü 3 Ekim gecesi silahh
kişiler tarafindan basıldı. Köye özel bü araçla gelen silahlı kişiler tarafindan ey¬
leri basdan 52 yaşındaki Süleyman Aslan ile 56 yaşmdaki Mehmet Gülteldn
öldürüldü. Bu şuada olay yerine gelen köydeki su deposunun bekçisi
Abdülaziz Güçlü de açılan ateş sonucunda öldü. Mehmet Gültekin de
Süleyman Aslan'm çevrede "PKK sempatizanı" olarak tanmdıklan bddüddi.

25)- Hamit Temel
19 Ekim gecesi Hakkari'nm Yüksekova ilçesi yakınlarmdaki evine gelen

ve kendderini "PKK'ü" olarak tanıtan silahlı- maskeü 7-8 kişi tarafindan
kaçuıldı. Olaydan üç gün sonra Yüksekova'nın Beşbulak köyü yakmlarmda ce¬
sedi bulundu. Yakınları yaptiklan açıklamalarda, "PICK'mn Hamit'i öldürmesi
için bü neden yoktur. Olay, kontrgerillamn yeni bü eylemidü" dedder. 45
yaşındaki Hamft Temel'in oğlu Ebu Zahü Temel'in 2 yd kadar önce PKK'ya
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katddıgıve geçtiğimiz yıl içinde güvenlik kuvvetleriyle güdiği bir çatışmada

öldüğü öğrenddi.

26)- Mehmet Şeref Saruhan

27)- Celal Demir

I Kasun 1991 tarihinde Batman'da Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde bin¬

dikleri minibüse açıfan ateş sonucunda öldüler. Yakmlan, olayın karanldc

güçler tarafindan gerçekleştüildiğini öne sürdüler.

28)- Bedrettin Al^oırt

Midyat'taki bü lokantada 11 Kasım 1991 tarihinde yemek yerken kim¬

likleri belüsiz sdahh Jdşder tarafindan vumlarak öldürüldü. Cenazesi kalabalık

bü topluluğun katıldığı törenden sonra Dargeçit'te toprağa verildi. Törende
yapılan konuşmalarda Bedrettin Algaırt'un "kontrgeriUa" olarak tanımlanan si-

lahh kişiler tarafindan öldürüldüğü belütddi. Bu arada olayı protesto amacıyla
Dargeçit'teki dükkanlar kapatıldı, okullarda ise dersler boykot edddi. Uğradığı
sdahh saldın sonucunda ölen Bedrettin Akyurt'un kardeşmüı bü süre önce

PKK'ya katildığı, kendisinin de bölgede "PKK sempatizam" olarak tanmdığı bd¬

düddi.

29)- İsmail Hakkı Kocakaya
23 Kasım Cumartesi günü Diyarbakır'ın Esenler mahallesinde ak-

rabalanyla büldcte yolda yürürken "poüs oldukları" öne sürülen sivd giyimü

kişder tarafmdan "21 EF 916" plakalı otomobde bmdüilerek kaçırddı. 27 Kasım

günü Siverek yakınlarındaki Karacadağ bölgesinde ölü olarak bulundu. Ismad
Hakla Kocakaya'nm kardeşi Mahmut Kocakaya, yaptığı açddamada, "Di¬
yarbakır DGM Savcdığı'na yaptığım yazdı başvum üzerine bana, böyle bü

şahsm ne jandarmada ne de Emniyet Müdürlüğü'nde olmadığı bddüilmiştü.
Üzeyir Kocakaya ve Yavuz Kocakaya'nm da tanık olduğu gözaltma alınma
ofaymdan sonra polisin, inkar yolunu seçmesi bizi kuşkuya düşürmektedü"

dedi. Ismad Hakkı Kocakaya'nm kaçuddığı şuada kullamlan "21 EC 589" ve
"21 EF 916" plakaü araçların Diyarbaku Emniyet Müdürlüğü'ne aü olduğu öne

sürüldü. Poüs yetkdileri ise olay şuasında kullanılan plakaların sahte olduğunu

bddüdder. Olayla dgdi bü açıldama yapan Ismad Hakkı Kocakaya'nm kardeşi
Mehmet Kocaİcaya, "Eylül ayı içinde OPKK'ya yardım ve yataklık ettiğim) id-
dfasıyfa gözaltma alındım. Beni sorgulayan kişüerden büi, ağabeyüni

ölümünden önce gözaltina alanlar arasında da vardı" dedi.

30)-AgitAkibe
31)- İbrahim Demir
II Araük 1991 tarihinde Idd dçesme bağü Çukurlu köyü Ağaçü mez-

rasmda İdmldderi beürsiz kişder tarafindan götürüldüler. CeseÜeri bu olay¬
dan bü gün sonra Çukurlu köyü Ağaçlı mezrası yakmlannda bü mağaranın

içinde bulundu. Agit Akibe (Çukurlu Köyü Muhtarı) ile Ibrahün Demü'üı ağır
işkence yapddıktan sonra öldürüldükleri belülendi. Cenazeleri 14 .aralık günü
Idd'de toprağa verddi. Cenaze törenine yaklaşık 8 bin kişilik bü topluluk
katddı. Törene katdanlar sık sık "Yaşasın Türk ve Kürt Halklannm Kardeşüği",
"Kahrolsun Faşizm" ve "Kahrolsun Kontrgerdla" şejcünde sloganlar attdar.
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E)- Sağ yakalandıktan sonra öldürüldükleri öne sürülenler

01)- Naci Donat

02)- Ali Balçm

03)- Hasan Çamkıran

04)- Ali Soydut

05)- Nasır Göksımgur

06)- Yakup Aktaş

07)- Mehmet Kartalkanat

Olağanüstti Hal Bölge Valiliği 28 Mayıs 1991 tarihinde yaptığı bü
açıklamada Maraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Yarbaşı ve Söğüt köyleri arasında
çıkan bü çatişmada 10 PKK mditanmm öldürüldüğünü duyurdu. Ancak bu
açıklamanın ardından bazı yayın organları ve bölgedeki kaynaklar ölen 10
kişiden 7'sinin PKK'ya yeni katılan gençler olduğunu ve sdahsız oldukları için
çatişmaya katilmadıklanm açddaddar. Aynı kaynaklar, silahsız 7 gencin sağ ya¬
kalandıktan sonra kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü bddüdder.
Yapılan inceleme sonucunda cesetlerin kulak ve bumnlarmın kesdc olduğu
anlaşıldı.

08)- Nilgün Oda

istanbul'un Gaziosmanpaşa semtinde, 1 Hazüan günü sabaha karşı
erkek arkadaşı de büldcte, ailesinden habersiz gece dolaşuken kendilerini ka-
rakofa götürmek isteyen Jandarma Astsubayı Erdal Polat tarafindan tabancayla
vumldu. Astsubaym silahını çekerek, kendisini "erkek arkadaşı ile dolaştı^m
babasma söylemekle" tehdü ettiği şuada silahın ateş alması üzerine başmdan
ağu- yaralanan Nilgün Oda, kalduddığı hastanede aym gün öldü. 16 yaşmdaki

genç kızın ölümüne neden olan Astsubay Erdal Polat gözaltina alındı ve daha
sonra çıkartıldığı mahkeme tarafindan tutuklandı. Astsubay hakkında daha
sonra "adam öldürmek" suçundan dava açddı.

09)- Naki Göksu

9 Hazüan 1991 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt dçesi yakmlannda çdcan
bü çatışmada sağ olarak yakalandı. Çatışma bölgesinde sorgulandı ve ifade ver¬
memekte düenmesi üzerine Ethera lyigün adlı jandarma binbaşısı tarafmdan
öldürüldü. Halkın Emek Partisi Genel Sekreteri İbrahim Aksoy, 18 Temmuz
günü bü açıklama yaparak ölen gencin yeğeni olduğunu ve ölüm haberinin
kendderine geç ulaştigım söyledi, ibrahim Aksoy, ölüm haberindi öğrenümesi
üzerme Mazgüt'e giderek Naki Göksu'nun gömüldüğü mezan bularak açti. Ce¬
naze daha sonra ailesi tarafmdan Malatya'da toprağa verddi. Mazgüt Cum¬
huriyet Savcılığı, olayla dgiü olarak açtığı somşturmada görevsizldc karan
verdi. Somşturma dosyası Ethem lyigün'ün yargdamp yargdanmayacağuun be-
Urlenebdmesi amacıyla ilçe idare Kumlu'na gönderildi.

10)- Murteza Kaya

istanbul'un Küçükçekmece semtinde 7 Hazüan gecesi 'TDKP" ünzaü
büdüileri dağıtu-ken üzerine ateş açan polisler tarafindan başından vumldu.
Yaraü olarak götiirüldüğü Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 11 Hazüan 1991 ta-
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rihinde öldü. Poüsin bü süre gizü tutiaığu olay, Murteza Kaya'mn arkadaşlan
tarafindan yapılan açıklamayla ortaya çıktı. Açıklamada Murteza Kaya'ya ateş
eden poüslerin Ankara plakaü sarı renkli bü arabadan indikleri beürtderek,
"Terörle Mücadele Yasası'ndan sonra poüs, savcı ve hakim gibi davranarak
infaz karan veriyor" denddi. Murteza Kaya'mn ağabeyi Eşref Kaya da yapılan
otopsi sonucunda kardeşinin ölümüne yol açan kurşunun çok yalandan ve baş
hedeflenerek atildığmm belülendiğini söyledi.

1 1)- Rafet Basut

16 Ağustos 1991 tarihinde istanbul'un Ümraniye semtindeki bü tekel de¬
posunu soyduktan sonra polisle güdiği silahlı çatışma sonucunda öldüğü
açddandı. Olaydan sonra yapılan açıklamalarda Rafet Basut'un (İdmük sahte
olabdü) poüse teslim olduktan sonra açdan ateşi sonucunda vumlduğu öne
sürüldü. Çatışmada adının "Süleyman Kual" olduğu açıklanan bü mditan daha
öldü. Soygunun "Türkiye Komünist işçi Hareketi" (TKİH) adlı yasadışı örgüt

tarafindan yapddığı öne sürüldü.

12)- Seher Şahin

istanbul'daki Mimar Sinan Üniversitesi'nin 3 Eylül Salı günü siyasi poüs
tarafindan basılması şuasında camdan düşerek yaralandı ve kalduddığı has¬
tanede 8 Eylül 1991 tarihinde öldü. Arkadaşlan, Seher Şahin'in poüsler
tarafindan camdan atddığım bddüüken, polis yetkilileri ise sözkonusu

öğrencinin poüsleri görünce paniğe kapıldığını ve kaçmak isterken düştüğünü

öne sürdüler. 18 yaşmdaki Seher Şahin'in çene kemiğüıüı ku-ddığı, kafatasında
çatlak meydana geldiği ve iç kanama geçüdigi beürlendi. Seher Şahin'in babası
Hayati Şahin, istanbul Cumhuriyet Savcdığı'na başvurarak kızının ölümüne
neden ofan poüsler hakkında suç duyumsunda bulundu. Seher Şahin'in poüs
tarafindan yakalandıktan sonra 3. kattan aşağıya atddığım belirten Hayati
Şahin, kızının vücudunda cebü ve şiddetten kaynaklanan darj) izleri bu¬

lunmasına dikkat çekti.

13)- Süleyman Atalan

Yaşadığı Mardin'in Midyat ilçesine bağü Budaklı köyündeki evüıden 16
Eylül 1991 tarihinde kaçu-ddı. Kendisinden o günden sonra bü haber
almamadı. Süleyman Atalan'ın eşi Naroke Atalan, kocasının Midyat'a bağü San
köyündeki köy komculan tarafindan kaçuılarak öldürülmüş olmasuıdan endişe

duyduğunu söyledi. Olayla dgiü olarak yetkiü makamlara yaptiğı başvuruların
dikkate alınmadığını da belirten Naroke Atalan, "San köyünde bir araştuma

yapdsa dumm ortaya çdcacaktu" dedi.

14)- Mustafa Aktaş
istanbul Baku-köy'de 11 Ekim gecesi üç polisin ölümüyle sonuçlanan si¬

lahh salduıdan sonra Devrimci Sol mditanları ile polis arasmda çdcan çatişnıa

su-asmda vumlarak öldü. 17 yaşında olan Mustafa Aktaş'ın olayla bü ilgisinin

bulunmadığı anlaşıldı. Çatışmada "Hayri Koç adü mditanm da öldüğü"
açıklandı. Çatişma şuasında polis telsizlerinden, "canü yakalamaym" diye
anons yapddığı ve istanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'ın ise "gereğini
yapm" şekünde taümat verdiği duyuldu. Mustafa Aktaş'm olay günü önce Kadü
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Çelebi adlı kuzeni ile buluştuğu ve Saadet ve Sultan adlı kız arkadaşlanyla bü-
likte gezmeye çıktıkları belülendi. Babası Kemal Aktaş, "Mustafa'nın başına ge¬
lenleri Cumartesi akşamına kadar öğrenemedik. Bizi o gece hastaneye götürüp
cesedi teşhis etmemizi istediler. Vücudunda 10 tane kurşun yarası vardı. Her¬
halde yere düştükten sonra da ateşe devam etmişler" dedi. Polis yetkiüleri ise
olayla dgiü olarak ayrmtdı açıklama yapmaktan kaçındılar. Devrimci Sol adına
yapılan açıklamada ise çatişmada örgüt üyelerinden büinin öldüğü belirtildi ve
poüs açıklamasında bahsedilen ikinci ölünün kendderi tarafindan tanınmadığı
kaydedildi.

15)- Burhan Remzi Kafadenk

istanbul Emniyet Müdürlüğü tarafindan "Gayrettepe semtinde 26 Elcim
akşamı, polisle güdiği çatışma sonucunda yaralı olarak yakalandığı" açıklandı.
Kalduddığı hastanede 28 Ekim 1991 tarihinde öldü. Yapdan otoosi sonucunda

ölüme başa güen kurşunun neden olduğu anlaşıldı. Burhan Remzi Kafadenk'in
kız kardeşi Nurhan Kafadenk, ağabeyinin silahh eylemci olmadığını savunarak
şunlan söyledi: "Polis için artık sokakta dolaşan herkes terörist halüıe geldi,
insanlar, poüse terörist olmadıklarını tek tek kamüamak zomndalar mı? Poüs
önce infaz ediyor, sonra da o kişiyi suçluyor".

16)- Hüseyin Fidanoğlu

istanbul'un Aksaray semtinde Devrimci Mücadelede Kadmlar Derneği
(DEMKAD) Genel Merkezi'nin bulunduğu binanın 8. katından 27 Kasım
Çarşamba günü "şüpheli" biçimde düşerek ağu yaralandı. Olaydan sonra po¬
lisler tarafindan koma halinde Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kalduddı. 3
Aralık 1991 tarihinde tedavi gördüğü hastanede öldü. Hüseyin Fidanoğlu'nun
annesi Lütfiye Fidanoğlu (DEMKAD üyesi) yaptiğı açıklamada, "Oğlumu

öldürdüler. Sommlusu polistü. Bu olayın suçluları kimlerse bü an önce adalet
önüne çıkardmaüdu" dedi. Babası Ismad Fidanoğlu ise olayla dgiü olarak
şunlan söyledi: "18 yaşındaki bü genç, 8. kattan niye atlasın?. Korkacak veya
kaçacak neyi olabdü? Eğer bü suçu varsa poüsin göre\d onu yakafayıp adalet
önüne çıkarmaktu". istanbul Emniyet Müdürlüğü tarafmdan yapdan

açıklamada ise "Hüseyin Fidanoğlu, Aksaray'daki bü apartmanın boşluğuna

düştüğü poüse bddüdince bulunmuş ve yaralı olarak hastaneye götürülmüştür.
Olay önce adli bü vaka olarak değerlendüilmiş, ancak basında çıkan iddialar
üzerine yapdan araştuma sonucunda sözkonusu kişmm kmdiği ortaya

çıkmıştır" denildi.

F)- "Dur ihtarma uymama" ve benzer gerekçelerle ya da yanhşükla

vurularak öldürülenler

01)- Mustafa llet^iz
3 Nisan 1991 gecesi Pazarcık'm Çiçekalan köyünde pusu kuran özel tim

görevülerüıüı açtığı ateş sonucunda vumlarak öldürüldü, önceleri gizlenmeye
çaüşdan ofayla dgiü olarak Pazarcık Cumhuriyet Savcdığı somşturma açti.
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Soruşturma sonucunda Mustafa Ilengiz'in ölümüne neden olan Haül ibrahim
Cura ve Esen Akbulut adü 2 özel tim görevlisi hakkında Maraş Ağu Ceza Mah¬
kemesi'nde dava açddı. "Yasanın verdiği yetki ve sınırları aşarak adam

öldürmekle" suçlanan, ancak tutuklanmayan özel tim görevülerinin 5 yddan az

olmamak üzere hapis cezasına mahkum eddmeleri isteniyor.

02)-	

Bitlis'in Güroymak ilçesinin 12 Mayıs gecesi PKK miütanları tarafindan

basdması şuasında öldüğü açıklandı. Bölgedeki güvenlik yetkdderi kimliği

belü olmayan sözkonusu kişinin, "ilçeyi basan militanlardan olduğunu" öne

sürdüler. Ancak daha sonra yapılan resmi açıklamanın aksine, sözkonusu

Idşinin "PKK ile dişkisinin olmadığı ve yanlışlık sonucu vurulduğu" bddüddi.
Bu konuda bü açıklama yapan Soner Dora isimü şahıs, olay gJnü PKK mi-
litanlarınm ilçeyi terk etmelerinin ardından minibüsle Güroymak'a geldiğini ve

ilçe güişinde askerlerin açtığı ateşle karşılaştığını anlatti. Soner Dora,
minibüste bulunanların bunun üzerine camiye kaçtiklanm, bu şuada ismini bil¬

mediği bü yolcunun vurulduğunu ve bu İtişinin daha sonra "PKK mditam" ola¬

rak kamuoyuna açıklandığını söyledi.

03)- Şahmeran Gezer

04)- Asur Kesici

6 Hazüan 1991 tarihinde Adana'mn Akıncılar mahaUesinde "Conolar"

olarak bilinen aşüet üyeleri ile iki poüs arasmda çıkan tartışmanın çatişmaya

dönüşmesi üzerine, polislerin açtığı ateş sonucunda vumlarak öldüler. Açdan

ateş sonucunda üç kişi de yaralandı. Olaya neden olan Suat Turan ve imam
Ekinci adü polisler, mahkeme tarafindan tutuklandı. Tutuklanan polisler, daha

sonra tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest buakılddar. Poüsler hakkında
"ölüme yol açtiklan" iddiasıyla dava açıldı, ölenlerden Şahmeran Gezer'üı
"Cono" aşüetinin lideri olduğu öğrenildi.

05)- Gülizar Yıldırım

Ağrı'nın Diyadin ilçesi yakınlarındaki kusal bölgede arama yapan özel

tim görevülerinin 2 Hazüan gecesi yanüşükla bübülerine açtdclan ateş
su-asında ağu yaralandı ve kalduddığı hastanede 9 Hazüan 1991 tardıinde öldü.

Bübülerini "PKK militanı" zanneden özel tim görevlilerinin neden olduğu olay

suasmda çok sayıda büyük ve küçük baş hayvan da telef oldu.

06)- İsmail Efe
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi yakınlarında yol kontrolü yapan jan¬

darmaların bü otomobde açtıkları ateş sonucunda vumlarak öldü. 20 Hazüan

1991 tarihinde meydana gelen olaydan sonra yapılan resmi açıklamada, Ismad
Efe'nin yapdan "dur" ihtarına uymadığı için arabasına açdan ateş sonucunda vu¬

rulduğu belütildi. Olay Doğubeyazıt'ta tepkilere neden oldu.

07)- Ramazan Durmaz

Mardin'in Dargeçü ilçesine bağü Zarp kö3âinde hayvanlan otlatuken

kaybolan oğlunu aramak için köy dışına çıkmak isterken, çevrede pusu kuran

özel tim görevlilerinin açtığı ateş sonucunda 30 Hazüan 1991 tarihinde vu¬
rularak öldü. Olay şuasında Ramazan Durmaz'ın yanında bulunan Mehmet

Aydm (ya da Ramazan Çelik) ise ağu- yaralandı.
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08)- Ali Haydar Alpdoğan

09)- Kemal Karatay

istanbul'un Avcılar semtindeki bü içldü lokantada Kürtçe şarkı
söylemesme sinülenen Ilyas Kaya adlı komiser tarafindan 3 Temmuz 1991 ta¬
rdıinde tabancayla vurularak öldürüldüler. Olayda Kubilay Yavuz adü bü kişi

de yaralandı. Komiser Ilyas Kaya olaydan sonra "Kürtçe konuşup, şarkı
söylemeye başladılar. Ben de susmalarını söyledim. Bana salduddar, bunun

üzerine ateş etmek zomnda kaldım" dedi. Aü Haydar Alkan ile Kemal Ka-

ratay'ın yakınları ise düzenledikleri basın toplantısında, polisin olayın üstünü

kapatabilmek için çaba sarf ettiğini ve olay tanıklarına baskı yapıldığını bd¬
düdder. Kemal Karatay'ın ağabeyi Zeki Karatay, "Komiser Ilyas Kaya'mn lo¬
kantaya gümeden önce tabancasına mermi sürdüğünü görenler olmuş. Bu
öldürmenin planlanmış olduğunu gösterü" dedi. Komiser Ilyas Kaya, olaydan
sonra tutuklandı ve hakkında "adam öldürmek" suçundan dava açıldı.

10)- Ahmet Kalamer
istanbul'un Aksaray semtinde, 15 Temmuz 1991 tarihinde künldc kont¬

rolü yaptığı şuada bıçakla salduarak yaraladığı Faik Ahmet Türk adh poüs
tarafindan vurularak öldürüldü. "Husızük" suçlamasıyla bü süre cezaevinde
kalan Ahmet Kalamer'in olay suasmda alkollü olduğu bddüddi. Bıçakla hafif
yaralanan polis Faik Ahmet Türk ise ayakta tedavi edddi.

1 1)- Agit Altürk
31 Temmuz 1991 tarihinde Şunak'ın Uludere ilçesini basan PKK mi¬

litanları ile güvenlik kuvveüeri arasında çıkan çatişmada öldü. Bölgedeki kay¬
naklar, ölüm olayının PKK militanlarının ilçeyi terk etmesinden sonra özel tim
görevülerüıüı evlere doğm rastgele ateş açmaları sonucunda meydana
geldiğini bddüdder.

12)- Hediye Dicle
Şunak'm Cizre ilçesinde 2 Ağustos akşamı, PKK militanları ile güvenlik

güçleri arasında çıkan çatışmadan sonra, çevreye rastgele ateş açan özel tim
görevlileri tarafindan vurularak öldürüldü. 17 yaşındaki Hediye Dicle'nin evinin
çatısında uyuduğu bü şuada vumlduğu ortaya çıktı. Olayda bü kişi de ağu- ya¬

ralandı.

13)- Hasan Hüseyin Yılmaz

12 Ağustos 1991 tarihinde Izmü'de imam Durmaz adü arkadaşım ya-
rafadıktan sonra, kaçmaya çalışu-ken polis tarafından vumldu ve kalduddığı
hastanede öldü. Olay şuasında "alkollü" ofan Hasan Hüseyin Ydmaz'm yapılan

"dur" ihtanna uymadığı için vumlduğu anlaşddı.

14)- Ali Hikmet Kerkük

Ankara'nın OSTlM sanayi bölgesinde 17 Eylül 1991 tardıinde tartiştığı
poüsler tarafindan öldürüldü. Görgü tanıklarının anlattiğma göre, saat 16.00

şualarında işyerinden ayrılarak arabasına binen Ali Hikmet Kerkük, hataü ola¬
rak hareket edince "06 AA 141" plakalı polis aracıyla çarpışma tehükesi aüatti.
Bunun üzerine .araçtan inen polisler Ali Hikmet Kerkük'ün araba anahtarı ile
ehliyet ve mhsatım zorla aldılar. Anahtarlarının alınmasına itüaz eden Ali Hik-
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met Kerkük'ün üzerine daha sonra sözkonusu polis aracı sürüldü. Bu şuada
dengesini kaybederek arabanın tamponuna takılan Ali Hikmet Kerkük, 50
metre sürüklenerek ağu yaralandı ve kalduddığı hastanede öldü. Olayla dgiü
olarak Hilmi Meraki adlı bü polis tutiıklandı.

15)- Talip Kuçlu

Kars'ın Akdere köyünde, tartıştığı köylülere sinülenen Osman Adsız adü
komcunun açtığı ateş sonucunda 19 Eylül 1991 tarihinde vumlarak öldü. Olay¬
da Reis Kuçlu ve Şahin Kızdaslan adü iki köylü de ağır yaralandı. Talip Kuçlu,
olaydan sonra tutuklandı.

16)-ŞemsettmTek

23 Eylül 1991 tarihinde meyva satmak için gittiği Nusaybin'de hal binası
yakınlarında açılan ateş sonucunda öldürüldü. Yapdan otopside 8 kurşunla vu¬
mlduğu anlaşıldı. Yakınları, ölümle sonuçlanan olaydan güvenlik Itoıvvetlerini
sommlu tuttular.

17)- Maşallah Kardeş
Bitiis'in Muüd ilçesine bağlı Uran köyünde 19 Ekim 1991 tarihinde jan¬

darmaların açtığı ateş sonucunda vumlarak öldü. Olayla ilgili olarak yapdan
resmi açıklamada, elindeki silahfa köyde dolaşan MaşaUah Kaı-deş'e Jan¬
darmaların yaptığı "dur" ihtanna uymaması üzerine ateş açıldığı beürtddi. ölen
kişinin babası Aziz Kardeş ise "Köyde silahla gezmek yasak değil. Silahlan
hükümete karşı değil, terör için taşıyomz" dedi.

18)- Sait Saran

19)- Cevat Hakeri

20)- Fazıl Bahar (polis)

21)- Kasım Dönek (polis)

Diyarbaku-'ın Mardinkapı bölgesinde 21 Ekim gecesi yol kontrolü yapan
poüslerüı durdurduğu bü araca çevredeki başka bü polis ekibinüı açtığı ateş
sonucunda yaşamlarını yitüdder. TlHVnin elindeki bilgilere göre olay şöyle
geüşti: "Diyarbaku-'m Meükahmet caddesinde devriye gezen bü poüs aracına
21 Ekim gecesi açdan ateş sonucunda Mustafa öztürk adü polis yaralandı.
Olaydan sonra Mardinkapı'da güvenlik önlemi alan polisler tarafindan yoldan
geçen bü otomobd durduruldu. Otomobilde bulunanların kimlikleri kontrol
ediürken çevreden ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda otomobdde bulunan Saü
Saran ve Cevat Hakeri ile kimide konti-olü yapan Fazıl Bahar ve Kasun Dönek
adh polisler öldü. Mehmet Atçı ve Cemal Atçı da yaralandı. Tedavi gördüğü
hastanede yaşadığı olayı gazetecdere anlatan Cemal Atçı içinde bulunduklan
arabaya ateş edenlerin polis olduğunu ve Sait Saran ve Cevat Hakeri'nin
ölümüne yol açan bü komiser ile iki poüsi gördüğü taktirde muüaka teşhis
edeceğini kaydetti. Diyarbaku- DGM Savcılığı tarafindan yapılan somşturma
sonucunda 4 kişinin olay günü bölgede arama yapan poüslerin açtığı ateş so¬
nucunda öldükleri ortaya çıktı. Yapılan otopsi sonucunda ölen kişilerin
vücuüarmdan çıkartilan kurşunlarm polisler tarafindan kuüamlan 9 nü-
ümeti-elik tabancalardan çıktığı belülendi. Diyarbaku- DGM Savcdığı, bu
geüşme üzerine görevsizlik kararı vererek dosyayı Cumhuriyet Savcıüğı'na
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gönderdi. Smt Saran ve Cevat Hakeri'nin avukaüan da savcılığa suç du¬
yurusunda bulunarak olaya karışan polislerin yargdanmasım istediler.

22)- Hasan Bölüktekm

23)- Ersm Bölüktekin

24)- AbduUah Akbudak

Diyarbaku-'m Dicle ilçesine bağü Urak köyünde komcu olarak görev

yapan Mehmet Bölüktekin'in 4 Kasım günü açtığı ateş sonucunda öldüler.

Mehmet Bölüktekm olaydan sonra güvenlik kuvveüerine teslim oldu. Olayın
Mehmet Bölüktekin'in İcomculuk görevine son verdmesi üzerine çıktığı bd¬
düddi.

25)- Şerafettin Okaslan
Bitiis'e bagl' Aşağı Karaboy köyünde 17 Kasun 1991 tarihinde jan¬

darmaların açtığı ateş sonucunda vurularak öldü. Şerafettin Okaslan'ın köy
meydanında elindeki silahla dolaşuken jandarmaların yaptığı "dur" ihtarına

uymadığı gerekçesiyle vumlduğu bddüddi.

26)- Faysal Aydm

Şunak'm Cizre ilçesinde 6 Kasım 1991 tarihinde güvenlik kuvveüeri
tarafindan "PKK miütanı olduğu" zannedilerek vumlarak öldürüldü.

Çevresinde "alkolik" olarak tanınan Faysal Aydın'ın vumlduğu şuada da aşın
derecede alkollü olduğu yapılan otopsi sonucunda anlaşıldı. Olay, Sunak Md¬
letvekiü Orhan Doğan'ın Meclis Başkanlığı'na verdiği som önergesiyle ortaya
çıktı. Orhan Doğan, önergede içişleri Bakanı ismet Sezgin'e "Faysal Aydın'ın
öldürüldüğü şuada elinde büa kutusu bulunduğu doğru mudur? Şündiye değüı
alkollü kaç terörist öldürülmüştür? Ofay hakkında soruşturma açmayı

düşünüyor musunuz?" şeklinde sorular yöneltti.

27)- İsmet Mirzaoğlu
Bülis'in Ahlat ilçesine bağlı Serinbayu köyünde devriye gezen askerlerin

26 Kasun gecesi açtığı ateş sonucunda vumlarak öldü. ismet Müzaoğlu'nun
olayın geçtiği köyün muhtan Halis Müzaoğlu'nun çobanlık yapan 15 yaşındaki
oğlu olduğu ve tuvalete gitmek için evüıden çıktığı şuada vumlduğu öğrenddi.
Haüs Müzaoglu, yaptığı açıklamada, olaydan sonra götürüldüğü Ahlat Cum¬
huriyet Savcdığı'nda kendisine zorla "köyde çıkan çatişmada bü PKK mi¬
ütanmm öldüğüne" diskin bü belge imzalattudmak istendiğini söyledi. Belgeyi
imzalamadığını belüten Haüs Müzaoglu, "Hem oğlumu öldürdüler, hem de
ölüm fermanım bana ünzalatmak istediler" dedi.

28)- Üzeyir Çandar
Diyarbaku-'ın Silvan ilçesinde 19 Aralık günü içinde bulunduğu oto¬

mobile güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucunda öldü. Olayda otomobilde
bulunan ihsan Bdü adlı bü kişi de ağu yaralandı. Üzeyü Çandar ve ihsan
Bdü'in Kozluk Belediyesi'nde çaüştıklan ve olay günü görevli olarak Sdvan'a

geldikleri öğrenddi.
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G)- Güvenlik görevlilerinin gereksiz yere şiddet kullandığı, ölümle
sonuçlanmayan ofaylar

istanbul Bahçelievler'de duvara tiıttiıkları futbol takımının bayrağım
asmak isteyen üç gencin üzerine "yasadışı bü örgüte aü pankaırt astiklarmı"
sanan polisler tarafindan 29 Mayıs 1991 tarihinde ateş açddı. Açılan ateş so¬
nucunda Hakan Polat adlı genç başından, Nihat Sağfam adü genç ise ayağından
kurşunla yaralandı. Polis yetkilileri olayla ilgili olarak yaptdcfan açıklamada,
"Gençlere pankart astiklarmı zannederek "dur" ihtarında bulunduk. Kaçmak is¬
tediklerini görünce de ateş açtik" dediler.

iHD Diyarbaku- Şubesi 25 Hazüan gece yarısı bombalandı. Patfama so¬
nucunda şubenin duvan yıkıldı ve içindeki eşyalar büyük ölçüde tahrip oldu.
Bu arada dernekte bulunan üyelere ait fotoğraflar ile telefon fihristi kayboldu.
Patlamada iHD Şubesi de aynı işhanmda bulunan Medya Güneşi ve özgür
Halk isimli dergilerin büroları da hasar gördü. IHD Genel Başkanı Nevzat Hel¬
vacı yaptığı açıklamada salduganlarm bü an önce yakalanmasmı isteyerek, "Bu
yapılmadığı taktirde sorumluluk devlete aü olacaktu-. Bu tür baskı ve sindüme
çabalarının bizi işlevimizden aükoymaya yetmeyeceği bdinmeüdü" dedi.

iHD Batman Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Siddık Tan'm ara¬
basına 2 Temmuz 1991 tarihinde kimliği belülenemeyen kişiler tarafindan ko¬
nulan bombanın patlaması sonucunda Hüseyin Sıdddc Tan ve 10 yaşındaki oğlu
Azad Tan ile akrabası Cengiz Tek yaralandı.

istanbul Kumkapı Polis Karakolu'nda komiser olarak görev yapan
dayısını 2 Ağustos gecesi ziyarete giden Abdullah Cem Ceylan admdaki 30
yaşmda bü kişi, karakolun kapısında üzerini aramak isteyen nöbetçiyle
tartişu-ken, Dursun Kara adü polis tarafindan vuruldu. Abdullah Cem Ceylan'm
tartışma suasmda başındaki peruğu düşünce, "silahh eylemci" zannedilerek vu¬
mlduğu öğrenildi. Olayda karnından üç kurşunla vumlarak yaralanan Abduüah
Cem Ceylan, hastaneye kalduddı.

istanbul'un Haznedar semtinde 19 Ekün günü Doğm Yol Partisi'ne aü
bü seçim bürosuna paüayıcı madde attıktan sonra "polis tarafindan vumlarak
yakalandığı" açıklanan Hasan Erdem adlı gencin, "poüsler tarafindan kasten vu¬
mlduğu" bddüddi. Olayfa dgiü olarak insan Haklan Demeği istanbul
Şubesi'nde bü basm toplantısı düzenleyen Neriman Deniz adü kişi Hasan
Erdem'in hiç bü uyan yapmadan ateş açan poüsler tarafindan vumlduğunu an¬
latarak, "Açdan ateşle gencin vumlduğunu gördüm. Daha sonra gencin yanına
gelen polisler ona yeniden ateş ettiler" dedi.

Diyarbaku-'m Silvan ilçesine bağlı Yolaçti köyü yakınlanndaki ka¬
rayolunda seyreden bü araca özel tim görevlileri tarafindan "dur" ihtanna
uymadığı gerekçesiyle ateş açıldı. 10 Aralık 1991 tarihinde akşam saaüerinde
meydana gelen olayda araçta bulunan Erikyazı Köyü Muhtan Sig Fu betullah
Eker de eşi Saliha Eker ve kardeşi Mehmet Eker yaralandı.
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4.2. İŞKENCE

1991 ydı boyunca yaşanılan olaylar ve çarpıcı örnekler, Türkiye'de
işkencenin bü numarah insan hakları somnu olarak gündemden çıkmadığım
göstenniştü. TlHV'ye bu yd içinde ulaşan haberlerde 168 ayrı işkence olayı ya
da iddiası yer almıştir. Bu olaylarla dgiü olarak toplanan bilgilere göre 552 kişi
işkence gördüğünü açıklamıştu-. Bu 552 kişiden 218'i gördüğü işkenceleri
resmi sağldc kumluşlarmdan aldıklan doktor raporlanyla kamtfamışlardu.
Aynca 23 kişi, gözaltinda ya da cezaevlerinde şüpheü biçimde yaşamını yi-
tirmiştü. Bu rakamlar, gözetim yerlermin ve cezaevlerinin ne denli yaşama
hakkını yok edici uygulamalara sahne olduğunu ortaya koymaktadu.

Bilindiği gibi poüs ve jandarma karakollarına düşen adli suçlardan ötürü
samk olanlara dayak ve fiaka gibi işkence yöntemleri yaygın olarak uy¬
gulanmasına karşın, bu sanık kesimüıin hakkmı arama yoluna başvurmadığı
içüı yapılan işkenceler ortaya çıkmamaktadu. İşkence ve kötü muamele olay-
lanyla dgdi şikayette bulunanlar ve az sayıda da olsa rapor alabilenlerin büyük
bü çoğunluğu siyasi niteükü suçlardan ötürü gözaltma alınanlardan
oluşmaktadu. Buna bü de istanbul, Ankara, Izmü dışından ve özedikle
Olağanüstü Hal Bölgesi'nden sağlddı haber alma zorluğunu da eklediğimizde,
bü yıllık dönem içinde belülenen işkence mağdurlarmın gerçekte devlet eüyle
msanlarm bedensel ve ruhsal bütünlüğüne yapdan saldudarm sadece küçük
bü bölümünü yansıttığı ortaya çıkmaktadu-.

1991 yıünda polis ya da jandarma tarafindan gözaltina aündıktan sonra
işkenceye mamz kalanlardan 15'i çocuktur, işkence görenler arasında gazeteci
ve avukatlar olduğu gibi, futbolcular, poüsler, eşcinseller ve hatta fran'dan
gelen mültecder de bulunmaktadu. Gösteriler esnasmda gözaltina ahnan tu¬
tuldu yakınları, işçi ve öğrencder işkence görenler arasında çoğunluğu
oluşturmaktadu. Gözaltina iınıp işkence görenlerin 53'ü kadm ve genç kızdu.
işkence gören bayanlardan 9'u gözaltinda tecavüze uğraddclarını ya da cüısel
tacizle karşı karşıya kaldıklarını açddamıştu-.

8-22 Nisan 1991 tarihleri arasmda Gayrettepe'de gözaltmda bulunduğu

şuada çuılçıplak askıya alınan bayan öğrenci lUmur Burgaç, tahliye edüdikten
sonra "elimden, ayak parmaklarımdan ve cinsel organımdan elektrik verdder
ve tecavüz edeceklerine daü tehdk ettiler" diyerek ağu- bü cinsel tacizi gözler
önüne sermektedü. Yine Gayrettepe'de gözaltinda tutulan Esma Polat'm
tecavüze uğradığını açıklaması ve bu doğmltuda savcılığa suç duyumsunda bu¬
lunması çarpıcı örneklerden büisidü. Ydın ikinci yarısında dd çocuk annesi
Hakime Esmeray'ın istanbul'da, Mediha Curabaz adh hemşüenin de Adana'da
gözaltmda dcen tecavüze uğramaları bu konuda verilebilecek diğer ömeklerdü.

15 Mayıs günü insan Haklan Demeği Diyarbaku- Şubesi'ne başvuran,
12-13 yaşlarındaki 3 kız çocuğu da inanılması güç bü olay anlatmışlardu. 8
Mayış gecesi Savur'un dağldc bölgesüıde yolunu kaybeden bu çocuklar, ertesi
sabah "teröristlere katılacaklardı" savıyla Mardüı Jandarma Tugayı'nda sor-
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guya aünmışlardu. 12 yaşındaki H.K.'nın sorguya ilişkin olarak anlattiklan, cin¬

sel tacize yönelik uygulamaların başka bü örneğidü.

1991 yıü içinde yürürlüğü güen Terörle Mücadele Yasası işkence olay-

lannı arttumakla kalmamış, smuü da olsa yargı önüne getüdebilecek bazı

işkence olayları için mahkeme yolunu kapatmıştir.

örneğin, 11 Mayıs 1991 tarihinde gözaltina alınan islam Aysoy ve iki
kardeşi Bitlis'in Güroymak Jandarma Karakolu'nda, "kendilerine işkence

yapddığı ve köpek pisliği yedüddiği" iddiasıyla Bitüs Cumhuriyet Savcıüğı'na
suç duyumsunda bulunmuşlardu. Bitüs Cumhuriyet Savcısı özer Tarhan ise,
bü soruşturma açmadan, haklarmda suç dujaırusunda bulunulan güvenldc
görevlilerinin, belütden suçu görevleriyle dgiü olarak işledikleri sonucuna va¬
rarak, "Terör ile Mücadele Yasası"nın 15. maddesi uyarınca görevsizlik kararı
vermiştü. Böylece işkence somşturması belüsiz bü mecraya sokulmuştur,
öğretmen Siddık Bdgin'in öldürülmesiyle dgiü olarak devam eden davanın
"Terör ile Mücadele Yasası" uyarınca durdumlması, bu konuda verilebilecek

ikinci bü örnektir. (Bu karar daha sonra yapılan itüaz üzerine iptal eddmiştü)

Sonuç olarak, 1991 ydındaki işkence olayları değerlendüddiğinde;
işkencenm sistematik biçimde ve bü sorgulama yöntemi olarak devam ettiği,
azalmak bü yana, tersine artış gösterdiği ve Terörle Mücadele Yasası'nm bazı
komyucu maddelerinden destek alan güvenlik görevlileri aracılığıyla per¬
vasızca uygulandığı ortaya çıkmaktadu. işkence olaylarına kanşcuı görevlder
hakkında. Terörle Mücadele Yasası uyarınca, valilikler veya kaymakamlıklar
bünyesinde oluştumlan disiplin kurulları izin vermediği taktüde somşturma ya
da dava açılamaması başta olmak üzere getüden komyucu hükümler,
işkenceyi sorgulama yöntemi olarak kullanan görevülerin daha rahat dav¬
ranmalarını sağlamaktadu.

Yargı kararlannda, işkence ile alınmış üadeler geniş ölçüde kul-

lamlmaktadu. Bunlar önlenmelidü. Koalisyon programında vaat edden
"hazulık tahkikatında avukat bulundumlması"na diskin yasal düzenlemenin
yürürlüğe konulması ilk acil önlem olarak en kısa zamanda
gerçekleştüdmeüdü. Ayrıca yd sonuna doğru yetkiü ağızlardan sık sık duyulan
"işkence önlenecek ve işkence yapanlar ağu biçimde cezalanduılacak"
şeklindeki açıklamaların yaşama geçmesi için yapılabilecek her türlü

değişikliğe vakit geçüdmeden başvurulmalıdu. Türkiye'de insanlann

yaşama hakkı ve hukuk "devleti ilkelerine uygun olarak sorırulanma ve
yargılanma hakkı 1991 ydı içinde gerçekleştüdememiştü. Bu konuda
TlHVnin eline ulaşan bilgilerin bü bölümünün kronolojik olarak sualaması
şöyledü:

5 Ocak 1991 Cumartesi

(01-023)- Ankara Merkez Cezaevi'nde açık görüş yapdmamasım protesto

ederken 2 Ocak günü gözaltina ahnan 44 tutuklu yalanı, gözaltinda kaldıklan
iki gün boyunca polisler tarafindan dövüldüklerini, kendilerine yemek ve ya¬

tacak yer verilmediğini anlattilar. Serbest bırakılanlardan Gülnaz Türkmen,

Celal Türkmen, Ali Ispü ve Nergiz Yalçm' in vücutlarında dayak sonucunda
oluşan yara ve izler belülendi.
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7 Ocak 1991 Pazartesi

(01-()29)- Adana'da 2 Ocak gecesi siyasi polis tarafindan gözaltina alman
Imer Ekmiş adh 18 yaşındaki kızın annesi Şule Şakakoğlu, "kızma işkence
yapıldığını" bddüerek Cumhuriyet Savcdığı'na başvurdu. Şule Şakakoğlu
yaptiğı başvuruda kızının yaşamından endişe duyduğunu belirtti.

1 2 Ocak. 1 99 1 Cumartesi

(12 Ocak)- Muğla'nın Milas ilçesi Emniyet Amüi Tufan Bozkaya, kah¬
vede oturan bü kişiyi, "ayak ayak üstüne attığı" gerekçesiyle dövdü.

14 Ocak 1991 Pazartesi

(01-065)- Nevşehü E Tipi Cezaevi'nde, Cumali Çopur adlı bü hükümlü
merdiven demülerine bağladığı çarşafla kendisini asarak intihar etti. Nevşehü
Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şükrü Dağlı, intihar ederek yaşamına son veren
hükümlünün "husızük" suçundan tutuklu olduğunu ve somşturmanın
sürdürüldüğünü açıkladı.

(01-066)- SHP tarafindan hazulanan "Savaşa Hayu" afişlerini istanbul
Kartal'daki kahvehanesinin duvarlarma astığı için gözaltına alınan Bekü
öztürk, götürüldüğü Topselvi Karakolu'nda poüsler tarafindan dövüldüğünü ve
hakarete uğradığını söyledi..

16 Ocak 1991 Çarşamba

(01-074)- Cizre'de 5 Ocak günü gözaltina alındıktan sonra ölen Tevfik
Timur adlı kişinin ölümüne gördüğü işkencelerin neden olduğu bddüddi. Sos¬
yalist Parti Genel Sekreteri Yalçm Büylikdağü, cenazesi 14 Ocak günü adesine
tesüm edilen Tevfik Timur ile ilgili olarak yaptığı açddamada, "ölüm
işkenceden olmuştur. Olayın sommlusu da somşturmayı yapan görevlderdü"
dedi.

17 Ocak 1991 Perşembe

(01-083)- "TKP-ML Hareketi adlı örgüte üye olduklan" iddiasıyfa hak¬
lannda dava açılan 17 kişinin yargılanmasına başlandı, istanbul DGM'de
başlayan dumşmada sorgusu yapılan sanıklardan Hüsniye Taşlı, gözaltinda bu¬
lunduğu süre içinde işkence gördüğünü belüterek, "Polisler kadınlığımdan ya¬
rarlanmak istediler ve bana tecavüz etmeye çalıştılar" dedi.

23 Ocak 1991 Çarşamba

(01-107)- Ankara'daki Siyasi Polis Merkezi'nde 15 gündür gözaltında tu¬
tulan Bütan Altunbaş, gördüğü işkenceler sonucunda öldü. Bütan Altunbaş, 10
Ocak günü 3 arkadaşı ile bülikte öğrenim gördüğü Hacettepe
Üniversitesi'nden gözaltına aünmıştı. iHD Ankara Şubesi Başkanı Muzaffer
lUıan Erdost, Bütan Alümbaş'ın kalduddığı Gülhane Hastanesi'nde 16 Ocak
1991 tarihinde öldüğünü, 18 Ocak günü Teküdağ'ın Malkara ilçesinde
gömüldüğünü söyledi. Bu arada geçtiğimiz günlerde gözaltina alınan ve daha
sonra serbest buakılan Murat Böbrek adlı öğrenci ise Bütan Altınbaş'a yapdan
işkencelere tanık olduğunu açddadı. Bütan Altunbaş'a yapdan otopsinin rapom
ise ailesine ve avukatlarına verdmedi. ... (01-130)- Bütan Albnbaş'm ölümüyle d-
giü olarak Cumhuriyet Savcdığı tarafindan soruşturma açıldı. Adalet Bakanı
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Oltan Sungurlu, somşturma sonucunda ölümün işkenceden olup olmadığmın

anlaşılacağım bddüdi.

1 Şubat 1991 Cuma

(02-002)- Ankara'da bü süre gözaltında tutulduktan sonra ttıtuklanarak

gönderddiği cezaevinde 24 Ocak 1991 tarihinde ölen Haydaı- Arman'm

ölümüne gördüğü işkencelerin neden olduğu bddüddi. Haydar Arman'm an¬

nesi Zekiye Arman, oğlunun gözaltına alındığı şuada sağüldı olduğunu

söylerken, eşi Şükran Arman ise "Haydar Arman'm işkence sonucunda

öldüğünü" belüterek, "Cenazesüıi 26 Ocak'ta toprağa verddc. Gömülürken
başmı gördüm. Yüzünün yan tarafı mordu. Alnında larmızıüklar vjırdı. Ayrıca

cenazeyi almaya giden erkekler hayalarının siyah olduğunu görmüşler. Ayak
başparmaklanyla, ellerinin ucundaki eüer de yokmuş" dedi. Olayla dgiü olarak

Bayram Aydemü, Hasan Cahü Selekoğlu, Mecü Turan ve Mustafa Şahüıbaş
adlı 4 polis hakkmda Ankara Ağu Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

5 Şubat 1991 Salı

(02-020)- Gözaltında bulunduğu Siyasi Polis Merkezi'nde çenesi kudan
Gülteldn Akarca adü öğrenciye işkence yapmaktan sanık 6 po¬

üsin yargdanmasma başlandı. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan
davada sorgusu yapdan sanddardan Hayrettin Kahveci, Gültekin Akarca'nın

çenesinin gözaltinda bulunduğu şuada kırıldığını kabul etti.

6 Şubat 1991 Çarşamba

(02-022)- Ankara'da "iki paket sigara çaldığı" iddiasıyla 31 Ocak ge¬

cesi gözaltına alınan İrfan Başbuğa, gözaltmda bulunduğu Anafaı-talar Poüs
Karakolu'nda öldü. Karakol yetkilileri, irfan Başbuğa'nın intihar ettiğini öne
sürdüler, irfan Başbuğa'nın babası Hidayet Başbuğa ise "Oğlum sigjua çalacak
karekterde bü insan değildü. Ayrıca evden çıkarken yanında sigarası vardı.
Morgda cesedini inceledim, intihar belirtileri bulamadım. Kendisim asan bü
insanın diü dışarıda olur. Dudaklan moraru. Spermleri boşalır. Bunların

hiçbüine rastlamadım. Vücudunda darp izleri vardı. Koltuk altlarında, du¬
dakların arkasında, ayaklarında morarmalar olduğunu gördüm" dedi,

7 Şubat 1991 Perşembe

(02-032)- Geçtiğimiz yd Eylül aja içinde Ankara'da gözaltina alman ve
gözaltindayken düşük yapan Nevmz Türkdoğan'a "işkence yapmakfa suçfanan"

üç poüs memumnun yargdanmasma başlandı. Ankara 21. Asüye Ceza Mah¬
kemesi'nde başfayan davaya, haklarmda 3 ayla 3 jal arasında değişen hapis cezası
istenen sandc poüsler Hdcraet Taşdelen, Savaş Demü ve Aü Erşan katilmadı.

8 Şubat 1991 Cuma

(02-035)- Kars'ın Aralık ilçesinde bü süre tutuklu kalan ve tahüye ol¬
duktan sonra koma halinde getüddiği hastanede yaşamını yitüen Kasım

Aras'm ölümüne, cezaevüıde gördüğü işkencelerin neden olduğu bddüddi.

"Kronik hale gelen beyin kanaması nedeniyle öldüğü" belülenen Kasım Aras'm

kardeşi Haüt Araş, "Kardeşimi, Araük ilçe Jandarma Karakolu'nda görevü Ast¬
subaylar ihsan Karacaoğlu ile Salün Taşkeser bu hale soktu" dedi. ölüm ofayı
ile dgiü olarak açdan somşturma daha sonra takipsizlikle sonuçlandı.
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(02-039)- TAYAD ve DEMKAD üyelerine yöneük operasyon şuasında
Ankara'da gözaltina alınan Saadet Toksoy, Can Baücanü ve Gamze Turan,
gözaltinda işkence gördüklerini açıkladılar. Serbest buakıldıktan sonra basın
toplantısı düzenleyen Saadet Toksoy, Can Balıcanü ve Gamze Turan, poüslerin
"Kafanıza kurşun sıkarak hepinizi öldürürüz. Sonunuz Bütan Altınbaş gibi
olur" şeklindeki tehdiüeriyle de karşdaştıklarmı bddüdder.

11 Şubat 1991 Pazartesi

(02-041)- Ankara'da 7 Şubat 1991 tarihinde gözaltina alman Ceyhan Sarı
adlı 49 yaşmdaki bü elektrik mühendisinin beli, götürüldüğü Keçiören Poüs
Karakolu'nda yediği dayak sonucunda kırıldı.

(02-042)- Konya Selçuk Üniversitesi'nde 4 Şubat'ta düzenlenen savaş

karşıti bü gösteriden sonra gözaltma ahnan 7 öğrencinin işkence gördüğü bd¬
düddi. Gözaltında "aç buakıldıklanm ve sürekli dövüldüklerini" belüten
öğrencilerin isimleri şöyle: "Seher özturan, Dilek Izgili, Emin Çahşkan, Cüneyt

Adıgüzel, Ahmet Kara, Yunus Soyertaş ve Yusuf Büyükdağ".

14 Şubat 1991 Perşembe

(02-060)- Van'da bü dıbar sonucunda gözaltına alınan Abdullah Kaya,
Abdülaziz Kaya ve Zeynel Çetin isimü Sosyalist Parti üyelerindi gözaltinda
işkence gördükleri bddüddi. Sosyalist Parti Genel Sekreteri Yalçm Büyükdağü,
"Bu olaym görünürdeki sommlusu Van Emniyet Müdürü Sabri Yakar'du"

dedi.

18 Şubat 1991 Pazartesi

(02-074)- Gözaltinda üıüılduğu istanbul Beyoğlu Emniyet Amüüği'nde
14 Şubat günü komaya güen Aü Rıza Aydoğan, kalduıldığı hastanede (Cu¬
martesi gecesi öldü. Halkm Emek Partisi IstenbuUl Başkam Osman özçeük,
Ali Rıza Aydoğan'ın vücudunda işkence izleri saptadddarmı söylerken,
yakmlan da polis yetkdderinm "ölümün mtihar sonucu olduğu" şekündeki
açıklamalarmm doğm olmadığını bddüdder ve ölüm olayı ile dgdi somşturma
açıünasım istediler. ... (02-080)- Ali Rıza Ağdoğan için hazulanan doktor ra¬
porunda ölen gencin vücudunda işkence izleri bulunduğu belütddi. Sözkonusu
raporda, "Ali Rıza Aydoğan'ın ayak tabanlan de parmak uçlarmda ekünoz ve ya¬
ralar bulunduğu" kaydedddi.

22 Şubat 1991 Cuma

(02-094)- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltinda tutulan Ibrahün
Bmgöl ve Cavidan Kocaacar adü kişdere işkence yapddığı bddüddi. Avukat
Bedü Yarayıcı yaptığı açddamada, gözaltına alınıp serbest buakdan bazı
Idşderden ibrahim Bingöl ve Cavidan Kocaacar'a yapılan işkenceleri
öğrenddderini anlatarak, "Cavidan Kocaacar, çudçıplak soyularak yapdan onur
k^ıcı aramaya karşı çıktiğı içü^ baydtincaya kadar dövüünüştür" dedi.

23 Şubat 1991 Cumartesi

(02-100)- istanbul'un Baku-köy semtinde 20 Şubat akşamı yapdan banş
gösterisinden sonra gözaltına alman insan Hakları Demeği üyeleri Fdiz Ka¬
rakuş ve Yeldağ özcan, gözaltinda ttıtiılduklan Siyasi Poüs Merkezi'nde
işkence gördüklerini bddüdder.
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(02-116)- öğrenim gördüğü Gümüşhane Lisesi'ne "orak-çekiç amblemi
çizdiği" iddiasıyla gözaltina aünan 16 yaşındaki Dinçer Şahin, "gözaltinda bu¬
lunduğu süre içinde işkence gördüğünü" belüterek Cumhuriyet savcdığı'na
suç duyumsunda bulundu. Hastaneye gönderden Dinçer Şahin'e "ayaklarmda
ve kalçasında darp izleri bulunduğuna" diskin rapor verildi. Dinçer Şahüı ser¬
best bu-akıüııadan önce poüsler tarafindan, "bü şdcayette bulunmaması" içüı
tehdü edddigüıi de söyledi. Şikayet üzerine açılan soruşturma takipsizldde
sonuçlandı.

28 Şubat 1991 Perşembe

(02-122)- "Cumhurbaşkam Turgut özal'a hakaret ettiği" iddiasıyfa tiıtiık-
lanan Ferda Civelek adü üniversite öğrencisinin yargılanmasma başlandı.
İstanbul 3. Ağu Ceza Mahkemesi'nde başlayan davada sorgusu yapdan Ferda
Civelek, suçsuz olduğunu belüterek, "Polis okuldaki demokratik faaliyeüere
katildığun içüı beni hedef seçti. 15 gün gözaltinda kaldun ve işkence gördüm
ve işkence gördüğüme daü 10 günlük rapor aldım" dedi.

(7 Mait).- "Hedef adü ayük derginm taraftarlanndan Emel Atici ve Meh¬
met Güneş, bü hafta süreyle gözaltinda tiıtiılduklan istanbul Siyasi Poüs Mer¬
kezi'nde işkence gördüklerini açıkladılar. 15 Şubat 1991'de hıtiıklanarak
Sağmalcdar Cezaevi'ne gönderilen Emel Atici ve Mehmet Güneş'e işkence so¬
nucu ortaya çıkan izleri belgeleyen doktor raporları verildi.

2 Mart 1991 Cumartesi

(03-009)- Ankara'da 31 Ocak 1991 tarihinde gözaltina almddctan sonra
götürüldüğü Anafartalar Poüs Karakolu'nda ölen İrfan Başbuğa'nm ölümü de d-
ğiü olarak yapdan somştiırma sonucunda karakolda görevü Cüneyt Denür ve
Osman Yolcu isünü poüsler hakkmda dava açddı. "Görevlerini dımal ederek
İrfan Başbuğa'nm ölümüne yol açtiklan" suçlamasıyla haklarmda dava açdan
poüslerin üç ayfa bü yd arasmda hapis cezasma mahkum eddmeleri isteniyor.

(03-011)- istanbul'da bü süre önce gözaltina alman ve daha sonra ser¬
best bu-akdan Cumaü Koyun isünü bü genç, gözaltında bulunduğu süre içmde
işkence gördüğünü açıkladı. Gayrettepe'deki Siyasi Poüs Merkezi'nde işkence
ve tehditier sonucunda, poüslerin hazu-ladığı suçlayıcı bü üadeyi ünzalamak zo¬
runda kaldığını anlatan Cumali Koyun, bu üadenüı tehdü unsum olarak kul-
landarak poüs ajanı oünaya zorlandığım söyledi.

4 Mart 1991 Pazartesi

(03-014)- Ankara'da siyasi polisin TDKP adü örgüte yöneük olarak
yakfaşdc bü aydu sürdürdüğü operasyon su-asmda gözaltma aünanlardan
Imran Aydm'm öldüğü açıklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafindan
yapdan açddamada Imran Aydın'ın gözaltina almdıktan sonra götürüldüğü bü
evden "kaçmak isterken düşerek öldüğü" öne sürüldü. Imran Aydm'a yapdan
otopsinüı rapomnda ise "ölümün pankreas kanaması sonucunda olduğu" be¬
ürtddi. Imran Aydm'm ailesi ve avukaüan ise "kuşkulu ölüm olayı" hakkmda
somşturma açılması isteğiyle Cumhuriyet Savcıhğına başvurdular. Açılan
somşturma takipsizükle sonuçlandı.
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5 Mart 1991 Sah

(03-023)- Yargıtay, Mardin'in Cizre ilçesine bağh Yeşilyurt Köyü'nde
1989 ydı Ocak ayı içinde köylülere insan pisliği yedüdiği için yargdanarak üç
ay hapse mahkum olan Binbaşı Cafer Tayyar Çağlayan'a verilen cezayı az bu¬
larak bozdu. Bozma kararında, "Binbaşı Çağlayan'm suç sayılan eylemmden et¬
kilenen 4 ayrı kişi bulunduğu ve bu nedenle 4 kişiye işkence yapmak suçund^
ayn ayrı cezalandudması gerektiği" belütddi.

7 Mart 1991 Perşembe

(03-035)- Ankara'da siyasi poüs tarafindan 13 Iranü gözaltina aündı.
Gözaltındaki h-anülardan Daryüş Lorestani, gördüğü işkenceler sonucu ra¬
hatsızlanarak Numune Hastanesi'ne kalduddı.

(03-037)- insan Haklan Derneği Şanüurfa Şubesi Sekreteri Avukat Ra¬
mazan Ferat, Vüanşehü'de 17 gündür gözaltmda tutiılan 10 kışmm ağu-
işkenceler gördüğünü açıkladı. Ramazan Ferat, işkence gören 10 kişiden Sınan
Büıici'nin gördüğü işkenceler sonucunda rahatsızlandığını ve gönderddiği
sağhk ocağında verilen "hastanede tedavi altina alınnıalı" şekündeki rapora
karşın yeniden Siyasi Polis Merkezi'ne götürüldüğünü bildüdi.

(03-038)- Ankara'da "yasadışı örgüt üyesi oldukları" iddfasıyfa Pazartesi
gecesi gözaltina aünan 4 öğrenciden Ali Koç, rahatsızlanarak Numune Has¬
tanesine kalduddı. Ali Koç, bü süre hastanede kaldıktan sonra yemden Siyası
Poüs Merkezi'ne göttirüldü. Avukat Murat Demü bu konuda yaptiğı
açddamada Ali Koç'un gördüğü işkenceler sonucunda beyin sarsmtisı
geçüdiğini ve sağlık dummunun endişe verici olduğunu bddüdi.

11 Mart 1991 Pazartesi

(03-051)- IHD Ankara Şubesi'nm beürlemelerine göre 1990 ydı içmde
Ankara'da büyük bü çoğunluğu öğrenci olan 746 kişi siyasal nedenlerle
gözaltina almdı. Gözaltına aünanlardan 72'si tiıtiıklamrken, 93'üne de işkence
yapddığı doktor raporlarıyla kanıdandı.

12 Mart 1991 Sah

(03-060)- Ankara'daki bazı silahh salduı eylemleri nedeniyle yakfaşdcbir
aydu gözaltinda tiıtiılan Erol özpolat, Ibrahün Bingöl ve Alp Aslan diln DGM
tarafindan tiıtiıklandı. Aynı somştiuma nedeniyle gözaltina ahnan Cavidan Ko¬
caacar ise serbest buakıldı. Cavidan Kocaacar gözaltinda gördüğü işkenceler
nedeniyle rahatsızlandı ve Numune Hastanesi'ne kalduddı. Tutiıklanmasma
karar verilenlerden Ibrahün Bmgöl, Siyasi Polis Merkezi'nde gazetecdere
"Gerçek dışı bü senaryoya kurban gidiyomz. Ifadelenmız işkence altinüa

aündı.^Bu komplodur, suçsuzuz" dedi.

14 Mart 1991 Perşembe

(03-070)- Yüzyd Dergisi Ankara Bürosu'nun 5 Mart 1991 ta^mde poüs
tarafindan basdması üzerme gözaltina aünan gazetecder düzenleddden basın
topfahtismda gözaltinda işkence gördüklermi bddüdder. Basm toplantisında
konuşan Soner Yalçm, "Bize haya sıkma, soğuk su tiıüna, askıya ahna ve elekt¬
rik verme gibi işkence yöntemleri uygulandı. Sorulan sorularm büyük bölümü
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dergide yer afan haberleri kimlerden öğrendiğimiz konusundaydı. özellikle
Kürtlerle ve poüs teşkilatıyla ilgili olan haberierin kaynakları soruldu" dedi.

20 Mart 1991 Çarşamba

(03-097)- Diyarbaku'ın Silvan dçesinde Nuri Yaşar isünü bü kişi
gözaltında tiıtiılduğu Emniyet Müdürlüğü'nde "gördüğü işkenceler so¬
nucunda" rahatsızlanarak koma halinde hastaneye kalduddı.

21 Mart 1991 Perşembe

(03-104)- Siüt'te bü polis aracına düzenlenen sifahlı salduı sonrasında
başlayan yoğun gözaltdar süriiyor. Bölgedeki iHD üyeleri, gözaltına almanlann
yoğun işkencelere mamz kaldıklanm ve işkence nedeniyle Mücahü Iltem isün-
u bu şahsın kolunun ku-ıldığını bddüdder.

25 Mart 1991 Pazartesi

, . ... (03-122)- Ankara'da Mart ayı başmda bü gmp Iranü mülteci arkadaşı de
öu-Ukte gözaltına aünan ve daha sonra tiıtiıklanan Said Seyit Ahmedi,
gözaltinda bulunduğu süre içinde işkence gördüğünü bildüdi. Seyü Ahmedi,
Ankara Merkez Cezaevi'nden insan Haklan Derneği'ne gönderdiği mektiıpta,
gözaltına alınan ve daha sonra serbest buakılan Daryuş Kurdıtani'nüı ise
gördüğü işkenceler sonucunda üç kez hastaneük olduğunu söyledi.

28 Mart 1991 Perşembe

(28 Mart)- 26 Şubat ile 14 Mart 1991 tarihleri arasında Sürt'te gözaltında
tutiılan insan Hakları Demeği üyesi Ahmet Tekin, gözaltmda bulunduğu süre
içinde işkence gördüğünü açıkladı. Ahmet Tekin'e 11 Mart günü gönderildiği
burt Devlet Hastanesi'nde "15 gün süreyle iş göremeyeceğine" dişldn doktor
raporu verddi. Ancak bu rapor daha sonra poüsler tarafindan yu-tildı ve 14 Mart
gtınu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen bü doktordan "sağfam olduğuna" iüşküı
dcmcı bu- rapor almdı. & ^f

30 Mart 1991 Cumartesi

k- (03-141)- istanbul Marmara Üniversitesi'nde okuyan Zeki Kayıran isimü
bu- öğrenci, siyası poüslerin kendisüıe, "poüs ajanı olması ve okuldaki olaylarfa
Ugılı muhbuük yapması" içüı baskı yaptiğmı açıkladı.

5 Nisan 1991 Cuma

Bingöl'ün Solhan dçesmde "husızük" suçfamasıyla gözaltina aünan
HaşuTi Sincar, kalduddığı hastanede öldü. Polis yetkilileri, "Haşim Sincar'm
^Pl^z]n(ien öldüğünü" ileri sürdüler, insan Hakları Derneği Bingöl Şubesi
bl!r H-î"' ^^"" Sincar'm "işkence sonucu öüne ihtimalinin büyük olduğunu"

(04-021)- istanbul'da 14 Mart 199rde poüs tarafindan gözaltina aünan
Yusuf Enşti isünü gençten bugüne kadar haber ahnamadı. Avukat FeÜıiye
Pekşen, Yusuf Enşti'nüı gözaltina alındığım gören tanddar bulunduğunu be-
ürterel^ Emniyet yetidüleri bu konuda bilgi vermemektedüler. Yusuf
Enşti nm nerede olduğunu ve başına ne geldiğini merak etmekteyiz" dedi. Em¬
niyet yeüalden ise Yusuf Erişti isünü bü şahsın gözaltina aünmadığmı öne
sürdüler. ... (04-089)- Yusuf Erişti'nüı babası Bekü Erişti tarafindan bu konuda



Y»Îİ3tk Eaffl»8;>	 85 l?ketEtcs

çeşidi makamlara yapılan başvurulara bü yanıt verdmedi. Bekü Erişti,

"Çaresizlik içinde ilgililerin yardımını ve açıklama yapmalarım beküyomm"
dedi.

6 Nisan 1991 Cumartesi

(5 Nisan)- Ankara'da 1 Nisan günü poüs tarafindan gözaltına alman Veü

Geleş adlı 17 yaşındaki bü lise öğrencisi öldüğü bddüddi. Emniyet yet¬
kdderi,"Veü Geîeş'in Ddcmen öveçler'deki bü yer gösterme olayı suasmda
kaçmaya teşebbüs etmesi üzerine vurulduğunu" öne sürdüler. Olay uzun bü

sifi-e kamuojoından saklandı. Açılan soruşturma ise takipsizlikle sonuçlandı.

Takipsizlik kararına avukati tarafindan itüaz edildi.

(04-029)- Bayrampaşa Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Esma Polat

adü bayan, istanbul Siyasi Polis Merkezi'nde gözaltinda iken işkence
gördüğünü ve kendisine tecavüz edddiğini açıkladı. Esma Polat, savcdığa
yaptiğı suç duioımsunda kendisine tecavüz eden poüsin 35-40 yaşlarmda,
esmer, sakaüı ve orta boylu olduğunu bddüdi. Tecavüz suasındakı boğuşma

nedeniyle poüsm vücudunda tumık ve ısu-ık izleri meydana geldiğini ve bu ne¬
denle poüsin bulunmasınm kolay olduğunu anlatan Esma Polat, gördüğü
işkenceler nedeniyle kendisine verilen 7 günlük rapom da savcdığa gönderdi.

8 Nisan 1991 Pazartesi

(7 Nisan)- 20 Mart 1991 tardıinde Adana'mn Dağüoğlu mahaüesüıde
yapdan izinsiz gösteri suasmda gözaltına almanlar, serbest buakılddctan sonra

düzenledikleri basm toplantisında gözaltmda bulunduklan süre içinde işkence
gördüklerini açıkladılar. Basm toplantısında, gözaltina alınanlara yapdan
işkencelerin Adli Tıp tarafindan sanıklar arasmda bulunan 4 kişiye verden dok¬
tor raporlarıyla da kanıtlandığı bddüddi. Gözaltına alınanlardan Ahmet Ka-
ratekin yaptiğı açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü'nde bizi şok odası denden bü
yere aldılar. Her yandan darbeler geliyordu. Hayalarımı sıktdar. İki gün bo¬
yunca fiili işkence gördük. Bizi daha sonra diğer insanlardan ayuddar. 13 gün

boyunca işkence seslerüıi ve iniltileri dinledik" dedi.

(04-034)- Yaklaşık dd aydu tutuklu bulunan Yeni Ülke isimü haftaük ga¬
zetenin Hakkari Muhabüi Mecü öztunç, 3 Nisan'da Diyarbaku- DGM'de
yapılan dumşmada tahliye oldu. Dumşmada sorgusu yapdan Mecü öztunç,
"Sekiz yddu gazeteciük yapıyomm. Bölgedeki insan haldan ihlaüerini ka¬
muoyuna duyurduğum içm çeşiüi kereler poüsler tarafindan tehdü edddün.
Tehditier sonuçsuz kalınca bana komplo kurdular ve tutuklandım" dedi.

12 Nisan 1991 Cuma

(12 Nisan)- Teküı Doğan adü bü asteğmen şdcayet içüı gittiği Izmü Bor¬
nova Polis Karakolu'nda "içkdi olduğu" gerekçesiyle 5 poüs tarafindan
dövüldü. Teküı Doğan'a gittiği hastanede 10 günlük iş göremez rapom verddi.

22 Nisan 1991 Pazartesi

(04-064)- istanbul Siyasi Poüs Merkezi'nde bü süredü gözaltmda tutulan
Düzgün Aü Şanü adü öğrencmm gördüğtl işkenceler sonucunda kaburga ke¬
mikleri kırddı. Siyasi Poüs Merkezi'nde bü süre gözaümda tutulduktan sonra
serbest buakılan Mehmet Aü Eser bu konuda yaptiğı açıklamada Düzgün Aü
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Şanlı'nın gördüğü işkenceler sonucunda konuşamaz ve tuvalete gidemez hale

geldiğini ve vücudunun her yanmda darp izleri bulunduğunu söyledi. Izmü'de
de Mehmet Eroğlu adh üniversite öğrencisi 10 Nisan günü gözaltına ahndığım

ve gözaltinda işkence gördüğünü açıkladı. Mehmet Eroğlu'nu muayene eden
Türkiye İnsan Haklan Vakfi Izmü Temsilcisi Prof. Dr. Veü Lök, gence işkence
yapddığmm belülendiğini bddüdi.

23 Nisan 1991 Salı

(04-073)- Tunceü Mdletvekiü Kamer Genç, 25 aydu Tunceli'de görev

yapan ve "sakadı" lakabıyla tanman kimliği belüsiz bü görevlinin halka işkence

ve baskı yaptığını bddüdi. Kamer Genç, sözkonusu kişinin insanları çu-ılçıplak

soyarak İcarlara yatudığmı ve zorla umağa sokarak dövdüğünü söyledi.

24 Nisan 1991 Çarşamba

(04-077)- İHD Izmü Şubesi Başkanı Ahmet Aksüt, Izmü'de 15 Nisan'dan
sonra gözaltina alınan yaklaşık 100 kişiye emniyette işkence yapddığım ve bu

kişderin avukatlarıyla görüşmelerine izin veriünediğini açıkladı. Gözaltma
aünanlar arasında hasta ve yaşldarm da bulunduğunu kaydeden Ahmet Aksüt,
hastalara ilaç verdmesi yolundaki isteklerinin polisler tarafindan kabul edil¬
mediğini söyledi.

26 Nisan 1991 Cuma

(04-083)- ilknur Burgaç adlı bü üniversite öğrencisi, gözaltında tu¬
tulduğu istanbul Siyasi Polis Merkezi'nde kendisine işkence yapddığmı ve
ölümle tehdü edddiğini bildüdi. İlknur Burgaç, 8 Nisan günü gözaüına alınıp,
22 Nisan'da serbest buakıldığını belüterek, "Beni çuılçıplak soyduktan sonra
askıya aldılar. Elimden, ayak parmaklarımdan ve cinsel organımdan elektrik
verdder. Tecavüz edeceklerme daü tehdü ettder" dedi.

29 Nisan 1991 Pazartesi

(04-096)- istanbul'da tutuldanan Yeni Demokrasi Dergisi Yazıişleri
Müdürü Tuncer Ddaveroğlu, gözaltinda tutulduğu şuada elektrik verme,
askıya alma,dayak atma ve sulu hücrede bekletme gibi yöntemlerle işkence
gördüğünü bddüdi. Tuncer Difaveroğlu gördüğü işkenceler nedeniyle 3
günlük rapor aldı.

5 Mayıs 1991 Pazar

(5 Mayıs)- Siüt'in Eruh ilçesine bağh Aydoğmuş köyünde yaşayan Ab¬
durrahman Beştan, 20 Nisan 1991 tarihinde götürüldüğü jandarma ka¬

rakolunda "Sedat" ve "Muhsüı" adlı iki subay tarafindan dövüldüğünü bddüdi.
Karakolda kendisiyle bülikte 6 köylünün de dayak yediğini anlatan Abdur¬
rahman Beştan, "Dayak sonucunda bü dişim kırıldı. Beni döven ko¬
mutanlardan şikayetçiyim" dedi.

6 Mayıs 1991 Pazartesi

(05-019)- Ankara'da siyasi polis tarafindan 1 Mayıs günü gözaltma aünan
Hatun özçeük adü üse öğrencisi, gözaltında tutulduğu 4 gün bo:>njnca ken¬
disine elektrik verddiğini, cinsel tacizde bulunulduğunu ve ölümle tehdü edd¬
diğini söyledi. Yine Ankara'da gözaltina alınan Orhangazi Ertekin isimü
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üniversite öğrencisi de götürüldüğü boş bü arsada kendisine işkence
yapddığım ve kolunda sigara söndürüldüğünü açıkladı. Bursa'da ise "1 Mayıs
günü yapılan izinsiz gösteriye katddıklan" iddiasıyla gözaltına aünan üniversite
öğrencileri. Siyasi Polis Merkezi'nde görüştükleri avukatlanna "işkence
gördüklerini" bddüdder. istanbul'da 1 Mayıs öncesi gözaltma alınan Cuma Dat
isünü genç de gözaltinda bulunduğu 8 gün içmde işkence gördüğünü be¬
ürterek, vücudundaki işkence izlerinin belülenmesi için Adli Tıp'a başvurdu.

10 Mayıs 1991 Cuma

(05O35)- Halkın Emek Partisi'nin istanbul Ümraniye ilçe Başkam Hasan
Bulut'un eşi Gülsüm Bulut, 1 Mayıs günü gözaltina aünarak götiirüldüğü
istanbul Siyasi Poüs Merkezi'nde poüslerin kendisini dövdüğünü ve sarkıntildc
ettiğüıi beürterek, "Dayaktan vücudumun çeşitü yerlerinde morluk ve şişldder
oluştu" dedi. Gülsüm Bulut, kendisiyle bülikte gözaltına aünan çok sayıda
üısanm da poüsler tarafindan dövüldüğünü sözlerine ekledi.

13 Mayıs 1991 Pazartesi

(05-040)- 1 Mayıs günü istanbul Taksim Meydanı'nda üzerinde "Yaşasm
1 Mayıs" yazısı bulunan pankartla gösteri yaparken gözaltina alınan Candan
Çömlekçi adü öğrenci, "Siyasi Polis Merkezi'nde elbiselerimi çdcarttiktan sonra
beni askıya aldılar. Üzerime tazyikli soğuk su sıktılar, falakaya yatirddar.
ölümle ve copla tecavüz etmekle tehdü ettiler. Yasadışı örgüt üyesi olduğumu
kabul ettümek istediler" dedi. Candan Çömlekçi, poüslerin kendisüıe, "Sem
Yusuf Erişti gibi öldürürüz. Kimsenüı haberi oünaz" dediklerini de sözlerine

ekledi.

14 Mayıs 1991 Sah

(05-050)- Güvenük Kuvveüerinm Mart ayı sonunda İrak topraklarmdaki
bü PKK kampma düzenlediği baskm şuasında "yaralı olarak yakalandığı" bd¬
düden Haydar Altun'un öldüğü açıklandı. Hürriyet gazetesinin bu konudaki ha-
berüıde "Haydar Altun'un baskın su-asında çdcan çatişmada vumlarak öldüğü"
öne sürüldü. Haydar Altiın'un annesi Hatice Altim, bü süre önce Olağanüstti
Hal Bölge Valdiği ve Uluslararası Af örgütti başta olmak üzere bü çok ku;
ruluşa başvurarSc 'Yaralı olarak yakalandığını duyduğu oğlunun akibetmi
öğrenmek istediğini" bddümişti. Hatice Alttın, daha sonra ise yeüdü ma¬
kamlardan hiçbü bilgi alamadığım ve kendisine "oğlunun işkence de öldüğüne
iüşldn" haberler detddiğini açddamışti.

15 Mayıs 1991 Çarşamba

(05-056)- "Polisin kendilerim dövdüğünü ve özgürlüklerüıi kısıüadığım"
belüten 6 eşcüısel, Beyoğlu Enmiyet Amüliği'ni, İstanbul Cumhuriyet
Savcdığı'na şikayet etti. Şikayet ddekçelerüıde, "Cinsel tercihlerinden ötiüti
Beyoğlu Emniyet Amüüği'nde insanük dışı uygulamalarla karşdaştiklannı bü-
düen eşcüıseller, "Son olarak geçen hafla bazı poüsler tarafindan dövüldük. Ev¬
lerimizin kapdarı kuddı" dediler.

16 Mayıs 1991 Perşembe

(05-059)- Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içinde tiıüıklu bulunduğu Sürt Ce-
zae\i'nde karşılaştığı insanlık dışı uygulamalar sonucunda bunaüm geçüen ve
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daha sonra kaldu-ddığı hastanede ölen Necmettin Çoban'm ölümü de dgdi
açılan soruştiırma sonuçlandı. Soruştiırma sonucunda, kuşkulu ölüm olayı de
dgdi olarak suçlanan cezaevi yöneticderi ve bazı doktorlar "suçsuz bulunarak"
haklarında takipsizlik kararı verddi.

18 Mayıs 1991 Cumartesi

(17 Mayıs)- Diyarbaku'da 26 Nisan de 1 Mayıs 1991 tarihleri arasmda
polis tarafindan gözaltina alınan 15 öğrenciye sorgulandıkları Çevdc Kuvvet
Binası nda işkence yapıldığı bddüddi. Öğrencder, serbest buakıldıktan sonra
gözaltinda bulundukları süre içinde polislerce dövüldüklerini anlattılar. Bu
arada gözakma aünan öğrencderden Sedat Esmer ise kendisine elektiik ve¬
rddiğini, hayalarının sıkıldığmı, askıya alındığını ve basınçlı su ile ısfatildığını
söyledi.

ıonn (05|066)- IHD Ankara Şubesi tarafindan hazufanan "işkence Rapom
1990-1991 kitap haüne getüilerek yayınlandı. iHD Ankara Şubesi Yönetim Ku¬
mlu Uyesı Avukat Hüsnü öndül'ün derlediği bilgilerden oluşan kitapta, 26
Araldc 1989 de 31 Ocak 1991 tarihleri arasmda Ankara'da yaşanan bazı işkence
olayları rapor, ttıtanak, anlatım ve iddianamelerle belgeleniyor. Kitapta işkence
gördüklerim doktor raporlarıyfa kamüayan toplam 77 kişiye dişHn belgelere
de yer veriüyor.

(05-067)- Bitüs'te büyük bü bölümü Güroymak ilçesinden olmak üzere
180 e yakm msan gözaüına almdı. SHP Biüis 11 Başkanı Kemal Coşar, bölgede
yoğun baskı uygulandığmı belüterek, suçsuz insanların gözaltma almdığım
söylerken, HEP Bitüs II Başkanı Hüsamettin Zenderüoğlu da "Suçsuz ve
günahsız kişilerin köy meydanlarında baskı ve işkenceye mamz
buakıünalarmı, gözaltma alınmalarını şiddetie kınıyoruz" dedi.

21 Mayıs 1991 Sah

(05O75)- TBKP liderleri Nihat Sargm ve Haydar KuÜu'nun büeysel
başvumlannı sonuçfanduan Avmpa İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye'yi
işkence, gözalti süresi ve gözalti koşuUarı yönünden "suçlu" buldu. Nihat
Sarçn ve Haydar KuÜu'nun başvurusunu yaklaşık 3 yıldu inceleyen komisyon
tarafindan hazu-lanan raporda, "Türkiye'nin Avmpa insan Haklan
Sözleşmesı'nüı 3.ve 5. maddelerine ayku-ı davrandığı" belütildi.

25 Mayıs 1991 Cumartesi

(05094)- Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Alaaddin Kürekçi adü
şahsm, gözaltında tiıtiılduğu Şişü Emniyet Amüüği'nde gördüğü işkenceler so¬
nucunda öldüğü bddüddi. Alaaddin Kürekçi 16 Mayıs akşamı, "husızük"
suçlamasıyfa gözaltma aündı ve Şişü Emniyet Amüüği'ne göttirüldü. Geceyi
emmyet amuüğmde geçüen Alaaddin Kürekçi, 17 Mayıs günü rahatsızlanarak
hastaneye kalduddı. "Beyin kanaması" teşhisi konulan Alaaddin Kürekçi 20
Mayıs gecesi yaşamını yitirdi. Kürekçi'nin akrabalarmdan Cevat Gebedek,
Alaaddm 16 Mayıs günü akşama kadar eve gelmeyince eşi bize haber verdi.
Ertesi gün Şişü Emniyet Amüüği'ne gittiğimizde Alaaddin'üı hastaneye
kalduddığını söylediler. Hastanede uzaktan görmeme izm verdiler. Yarı ölü du¬
rumunda yatiyordu. Kulaklarının çevresinde morluklar ve darp İ2;leri vardı"
dedi.
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(0&O95)- "Gözaltina alındıktan sonra götürüldüğü istanbul Siyasi Poüs
Merkezi'nde işkence gördüğünü" belüterek Savcılığa suç duyumsunda bu¬
lunan Esma Polat, sevk edildiği hastanede "Doktomn kendisini muayene et¬

meyi reddettiğini ve tehditte bulunduğunu" bddüdi. Esma Polat, yaptığı açıkla^
mada, olayın suç duyurusuyla dgiü olarak sevk edüdiği Çapa Tıp Fakültesi
Kadm Doğum Hastalıkları Bölümü'nde meydana geldiğini beürtti.

28 Mayıs 1991 Sah

(05-106)- Siüt'te Baykanspor ile Poüsgücü takımları arasında oynanan
futbol maçından sonra Baykanspor'un kaptanı Ural Yddız, koluna taktığı "yeşd,
kumızı ve sarı" renklerden oluşan kaptanlık bandı nedeniyle gözaüına aündı.
Gözaltına alma olaymm tanığı Baykanspor futbolcularmdan Ali Aydm, iHD Siüt
Şubesi'ne başvurarak, maç suasmda ve maçtan sonra polisler tarafindan
dövüldüklerini ve hakarete ugradıklannı anlattı.

29 Mayıs 1991 Çarşamba

(05-111)- Yargıtay 9. Ceza Daüesi'nde tetkik hakimi olarak görev yapan
Abdurrahim özen'i Ankara'daki bü belediye otobüsünde tartaklayan ve ha¬
karet eden Tayfun Erdemü isimü komiser tutuklandı.

30 Mayıs 1991 Perşembe

(05-119)- Bitüs'in Güroymak dçesinde 11 Mayıs 1991'de gözaltına alınan
islam Aysoy adü bü kişi, gözaltmda tutulduğu jandarma karakolunda ken¬
disine işkence yapıldığım ve köpek pisliği yedüddiğmi bddüdi. islam Aysoy, tu¬
tuklu bulunduğu cezaevinden avukati aracdığıyla yaptığı açıklamada kendisiyle
büükte gözaüma alman "İsmet" ve "lUıan" adü kardeşlerinin de işkence
gördüğünü söyledi. Aysoy kardeşler, sommlularm ortaya çıkartilarak
suçluların cezalandudması isteğiyle Biüis Cumhuriyet Savcdığı'na suç du¬
yumsunda bulundular. ... (06-032)- Biüis Cumhuriyet Savcılığı ise Aysoy
kardeşlerin suç duyumlarım, "Terörle Mücadele Yasası" uyarınca somşturma

açmadan vaüliğe gönderdi. Başvumlan inceleyen Bitüs Cumhuriyet Savcısı
özer Tarhan, haklarında suç duyumsunda bulunulan güvenlik görevlilerinin,
"beürtilen suçu görevleriyle dgiü olarak işledikleri sonucuna vararak"
görevsizlik karan verdi.

(05-120)- "izinsiz gösterilere katddığı" iddiasıyla Ocak aymda gözaltina
aünan Mücadele Dergisi Muhabüi Figen Baran'a işkence yapmaktan sanık beş
poüsin yargılanmasına başlandı. Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açdan
davanın iUc dumşmasında sanık polislerden Şaban Ürek, Alpaslan Baz ve Mus¬
tafa Muğlu'nun sorgulamaları yapddı. Ardından dinlenen Figen Baran ise
gözaltında bulunduğu süre içinde işkence gördüğünü ve dummu Adü Tıp'dan
aldığı rapor de kanıtladığını belüterek, "Ali Erşan ve Savaş Demü adü poüsler,
bana bizzat işkence yapan kişderdü" dedi.

(05-121)- Mecüs insan Hakları Komisyonu üyelerinin Ankara Siyasi Poüs
Merkezi'nde (DAL) yaptiğı inceleme ve araştumalar sonucunda hazulanan ra¬
porda, "Herhangi bü işkence aletine rasüanmadığı, ancak gözaltmdaki
sanddara işkence yapddığmm kesin olarak tespü edddiği" beürtddi. Raporda,
araştuma su-asmda görüşülen Hacı Yddız ve Sadık Ulupınar adü iki gencin, po¬
üslerin yanında milletvekillerine "işkence gördüklerini anlattdcfarı" kaydedddi.
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31 Mayıs 1991 Cuma

(05-125)- öğretmen Siddık Bdgin'in Büıgöl'de 1985 yıü içmde işkence de
öldürülmesi üzerme Yüzbaşı Ali Şahin, Teğmen Ümü Eriş, astsubaylar Meh¬
met Acar ve İbrahim Yıldız Görür ile Er Suat Akova hakkında açılan dava.
Terörle Mücadele Yasası uyarmca durdumldu. Ankara 2. Ağu Ceza Mah¬
kemesi, dün sonuçlandudığı dava ile dgdi dosyanın "sanıklar hakkında yeniden
dava açılıp açdmayacağınm belülenmesi" amacıyla Bingöl il idare Kumlu'na
gönderdmesini kararlaştudı.

3 Haziran 1991 Pazartesi

(0&O06)- Mardm'in Savur dçesine bağlı Pınardere köyünde yaşayan
Hüsne Kızdkaya (12), Meryem Oral (13) ve Münevver Oral (13) adü üç
küçük çocuk, "götiirüldükleri Savur Jandarma Bölük Komutanüğı'nda
işkence gördüklerini" bddüdder Çocukların "PKK'ya katilmak için evlerini terk
ettıklen" şeklindeki bü ihbar sonucunda gözaltma alındıkları öğrenddi.
Çocuklar, serbest buakıldıktan sonra iHD'ye yaptiklan başvumda karakolda
sopayla dövüldüklerini ve cinsel tacizle karşılaştıklarım anlattılar.

(06-008)- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, "husızlık yaptiğı iddiasıyla"
polis tarafindan gözaltina aünan Tuncay Bostancı adlı genç, gözaltinda işkence
gördüğünü açıkladı. Tuncay Bostancı, gözaltında kaldığı 18 saatük süre içmde
gördüğü işkenceleri, hastaneden aldığı "15 gün iş göremez ve 30 günde
lydeşu" şeklindeki raporla kanıtladı.

4 Haziran 1991 Sah

(O&Oll)- istanbul Hasanpaşa'da bü eve 19 Mayıs 1991 tarihmde poüs
tarafindan düzenlenen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan baskından sonra
başlatılan operasyon suasmda gözaltına aünan Fatma Büşat Alcyazıü ve
Coşkun Yılmaz ile isviçre uyruklu Barbara Anna Kistier, 'Yasadışı örgüt üyesi
olduklan" iddfasıyfa tutiıklandı. Anna Kistler'in avukati Marcel Bossonet, Siyasi
Poüs Merkezi'nde görüşme olanağı bulduğu Kistler'in kendisüıe "işkence
gördüğünü" anlattığını söyledi. Avukat Marcel Bossonet, "Kistler'üı yüzünde
morluklar, el bdeklerinde de izler vardı" dedi.

6 Haziran 1991 Perşembe

(6 Hazüan)- Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağü Yaylak köyü, 20 Mayıs
1991 tarihinde güvenlik kuvvetleri tarafindan basddı ve 20 kişi gözaltina almdı.
Gözaltina almanlar üç gün dağda yürütüldükten sonra Kulp Jandarma Ka-
rakolu'na getirddi. Gözaltina aünanlardan 6'sı daha sonra Diyarbaku'a
gönderddi. Diyarbaku- Çevdc Kuvvet Müdürlüğü'nde sorgulanan 6 kişi arasında
bulunan Faysal Eren ve Kerem Eren adlı iki kardeş, gözaltinda bulunduklan
süre içinde işkence gördüklerini açıkladılar.

7 Haziran 1991 Cuma

(06-028)- Şarüı tahüye uygulamasma getirilen sınulamalan protesto için
Mecüs insan Haklan Komisyonu Başkam Eyüp Aşık de görüşmek isteyen tiı-
tuklu ve hükümlü yakudan, Mecüs önünde poüs tarafmdan dövüldü. Olaylar
su-asında Muhammet Varh isimü bü genç 5 meti-elik alt geçite düşerek ya¬
rafandı, 110 tiıtiıklu yakmı ise gözaltına aündı. Gözaltma almanlar bü hafta
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sonra serbest buakddı. Ayrıca, olayları engellemeye çabalayan mdletveldüeri
Mahmut Almak, Adnan Ekmen ve Ekin Dikmen de polis tarafindan tartaklandı.

(06-031)- Mardin'in Nusaybin ilçesinde "PKK'ya yardım ve yataklık
yaptıkları" iddfasıyfa haklarında dava açdan 13 kişinin yargılanmasına başlandı.
Diyarbaku- DGM'deki duruşmada tiıtuklu 9 sanığın tahhyelenne kar^ verddi.
Tahüyelerine karar verilenler arasmda insan Hakları Derneği Nusaybin Tem¬
silcisi Doktor Cemal Kahraman de Gazeteciler Mecü Akgün ve Süleyman
Balan da bulunuyor. Duruşmada dadeleri alman sanıklar, 17 Mart de 12 Nı^n
1991 tarihleri arasmda gözaüında tiıtiılduklan Mardm Jandarma Alay Ko¬

mutanüğı'nda işkence gördüklermi anlattilar.

8 Haziran 1991 Cumartesi

(06O33)- Türk-Iş'in 2 Hazüan günü Bursa'da düzenlediği mitingden
sonra gözaüma alınan 177 kişi arasmda bulunan Mesut Tetik, Mehmet Göktaş
ve Mehmet Ural adlı öğrencder, gözaltmda işkence gördüklerim bddırdıler.

Öğrenciler, gözaltında kendilerine basınçh su, cop ve sopayfa işkence
yapddığmı anlattdar. Gönderddikleri adliye binasında savcının gozu onunde po¬
üsler tarafindan dövüldüklerini de belüten öğrencder, vücutlarmda işkence iz¬
leri bulunmasına karşın doktorların kayıtsız davranmaları sonucunda rapor ala¬

madıklarını söylediler.

(06^37)- Malatya DGM'de 4 Hazüan Saü günü ölüm cezasına mahkum
olan Suriye uyruklu PKK militanı Muhammed Kemal karann açıklandığı
dumşmadan sonra askerler tarafindan dövüldü. Muhammed Kemal e Malatya
E Tipi Cezaevi'nde doktor tarafindan "dayak sonucunda oluşan izlen bel¬

geleyen rapor verddi.

10 Haziran 1991 Pazartesi

(06-042)- Halkın Emek Partisi Ağrı il Örgütü, Ağn'nm Tutak ve Hamur
ilçelerinde can güvenliğinin kalmadığını vurgulayarak gözaltına aünanlarm ajan
ya da komcu oünalan için zorlandddarım ve işkence gördüklerim açddadı.

12 Haziran 1991 Çarşamba

(06-054)- izmit'te bü süre önce polis tarafindan gözaltina alınan Murat
Iskenderoğlu, Şecaattin Şekerci, Cem Tat ve Oktay Kahraman adh şahıslar,
gözaltinda bulundukları süre içinde fiziki ve psikolojik işkence gordüklenm

açddaddar.

15 Haziran 1991 Cumartesi

(06^68)- insan Hakları Derneği Urfa Şubesi Sekreteri Avukat Ramazan
Ferat, polis tarafindan dövüldü. Ofay sonucunda burnu ku-dan Ramazan herat a

gittiği hastanede 10 günlük rapor verildi.

17 Haziran 1991 Pazartesi

(06-074)- Güesun'un Keşap ilçesine bağlı Düzköy'de bü husızlık ofaymı
somştiıran jandarmalar tarafindan 19 Mayıs 1991 tarihinde gözaltına alınan
Ömer Teker adü 9 yaşmdaki bü çocuğa işkence yapıldı Goturüduğu ka¬
rakolda jandarmalar tarafindan dövülen ve bu nedenle vücudunda izler oluşan
Ömer Teker'e "10 günde iydeşebdeceğine" daü rapor verddi. 5 saat gözaltinda
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tiıtiılan ve suçsuz olduğu anlaşılınca serbest buakıfan Ömer Teker'e, başmdan
geçenlen kamuoyuna anlatmaması için jandarma komutanı tarafindan bisiklet
İtİV^A T^ îfkence olayma adı karışan Mustafa Soran adü astsubay
hakkmda Keşap Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açddı.

18 Haziran 1991 Salı

ahn.nSİl'T^'f'^-'^ ?'^-^" ^^} t^'^^'^^^ P°"s tarafindan gözaltina
alınan Muzaffer Taşdemu- adlı sağ görüşlü bü işçi, işkence gördüğünü açıkladı.
L^-;«?-°f^'"t ^^'^'î Muzaffer Taşdemü, serbest buakıldıktan sonra
gördüğü işkenceler nedeniyle rahatsızlandı ve hastanede tedavi altina almdı.

20 Haziran 1991 Perşembe

n S^?^R' ^"^ f'^f'^^ Ankara'da gözaltmda ttıtiıfan ve aralaraıda gazeteci
Uenız T^tel de avukatlar Murat Demü ve Bedii Yarayıcı'nm da bulunduğu 12
S"/-?" g^^™<^* Sol örgülü adına bazı sdahü eylemlere karışüklan" öne
suruldu. Basın mensuplarma gösterden sanddardan Murat Demü gazetecilere
işkence gördüğünü ve bu nedenle ederinin üıtmadığmı bddüüken, Cavidan Ko¬
nt^ T.P°¥^''V>?PÎ}^"^'^ işkenceleri, kurduğunuz komploları anlatm" diye
Bağırdı. Lutfi Topal ısunü sanık ise Siyasi Poüs Merkezi'nde 2 gün gözaltmda tiı-
tulduktan sonra serbest buakılan bü kişi aracdığıyfa dışarıya, "gördüğü
işkenceler nedenıy e sağük dummunun bozulduğu ve ölüm tehldcesiyle karşı
karşıya bulunduğu" haberini gönderdi. Bu arada gözaltmdaki samklar de
gomşmek için avukaüarm yaptığı başvumlara olumsuz yamt verddi.

1 Temmuz 1991 Pazartesi

;io o f^!i^°?; ^^a'da bü süredü gözaltinda tiıtiılan Gazeteci Deniz Teztel
de avukatiar Murat Demu ve Bedü Yarayıcı 28 Hazüan 1991 tarihmde Ankara
UüM farından tiıtiıklandı. Aym operasyon kapsamında gözaltma alınanlardan
İ;^,^" Kocaacar ve Şükrü Gürsel ise serbest buakıldı. Cavidan Kocaacar,
yaptığı açddamada gözaltmda bulundukları süre içinde kendderme ağu^
işkenceler yapıldığını söyledi.

ı«n . (07-004)- Trabzon'a bağü Arsin ilçesinde devlet tarafindan istimlak edi¬
len arazı erindeki fındık ağaçlarmm sökülmesini engellemek isteyen ikisi ba¬
tin!.?^ J'^u jandarmalar tarafindan dövüldü. Adü Tıp'a gönderilen hamde
kadınlardan Hanıfe Akbu ut'a 5 gün süreH, Perihan Akbulut'a ise 2 ijün süreü
"iş göremez" rapom verddi.

,,.f.n ı^'^S?'S!'?" ^^}"^ ^^Ç^^'"^ ^^^^ Bozkuş köyünde "PKK'ya yardım ye
yatakldc ettıklen" iddiasıyfa 13 kişi gözaltına aündı. Gözaltma almanlaı- arasmda
Mehmet (Jengız adlı 70 yaşmdaki bü ihtiyar ile 9 yaşmdaki tomnu Taner Cen-
f^J^ "te°'- ^% Mdletvekiü Mahmut Almak, Mehmet Cenjîiz ile to¬
rununun PKK mdıtanfarı de bülikte çay içtiklermin öğreniünesi üzerine
gözaltina aündıklannı bddüdi.

2 Temmuz 1991 Sah

(07-019)- Sosyaüst Parti Van II örgütti yöneticderüıden Ömer Kapfan,
Ahmet Kaya ve Hacer Kaya polis tarafindan gözaltina alındı. Sosyaüst Parti
pw , teS^S'^^Vyü^^^^^^' ^"^ h^du gözaltmda tiıtiılan 3 SP üyesüıe
Emniyet Müdürlüğü'nde işkence yapddığım bddüdi
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4 Temmuz 1991 Perşembe

(07-030)- Izmü Buca Cezaevi'nde kalan bazı siyasi tutuldular gar-
diyanlarca dövüldü. Dövülen tutuklulardan Ümü Ilter, Nevzat Kalaycı, Mu¬
harrem Eryaşar, Hald İbrahim Yılmaz, Ahmet Zencüci ve Vedat Savaş ya¬
rafandı.

8 Temmuz 1991 Pazartesi

(07-045)- Meclis bünyesüıde faaüyet gösteren insan Haldan Komisyonu,

Ankara Siyasi Polis Merkezi'nde bü süre gözaltinda tutulduktan sonra tu¬
tuklanan avukatlar Bedii Yarayıcı ve Murat Demü'e işkence yapddığım be-
lüledi. Tutuklu avukatlar de cezaevinde görüşen insan Hakları Komisyonu
üyesi 4 milletvekili tarafmdan hazu-lanan raporda, "Bedü Yarayıcı ve Murat
Demü'in vücutlarında, işkence sonucunda oluşan izlerin saptandığı" belirtildi.

9 Temmuz 1991 Sah

(07-059)- Salih Çetin adlı bü seyyar satıcı, istanbul Sultanahmet'deki
Alemdar Karakolu'nda görevli polisler tarafindan dövüldü. Tekme ve sopalarla
dövülen Salih Çetin, kol ve bacaklarından yaralandı. Saüh Çetin'in üzerinde

taşıdığı kimliğine de poüslerce el konuldu.

15 Temmuz 1991 Pazartesi

(07-088)- istanbul'da 6 Temmuz günü gözaltina alınan Halkevleri
istanbul Bölge Temsilcisi Hüseyin özkahraman, kaldığı Yeldeğümeni Polis
Karakolu'nda işkence gördüğünü bildüdi. işkence sonucunda kulak zan
yutılan Hüseyin özkahraman, işkence gördüğünü aldığı 15 günlük doktor ra-
pomyla kanıtladı. Izmü'de de polis tarafindan iki gün gözaltinda tutulan Güneş
Ardıç adü bü kişi, işkence gördüğünü açıkladı. Güneş Ardıç'a gönderildiği Adli

Tıp Kummu'nda, "10 gün süreyle iş göremeyeceğine" daü rapor verddi.

18 Temmuz 1991 Perşembe

(07-106)- 3 Temmuz 1991 tarihinde gözaltina alınan Avukat Fethiye

Pekşen, serbest buakıldıktan sonra gözaltinda tutulduğu Ankara Siyasi Polis
Merkezi'nde kendisine elektrik verildiğini, dövüldüğünü, tazydcü suya tu¬
tulduğunu ve askıya alındığmı açıkladı. Fethiye Pekşen'e gördüğü işkenceler
nedeniyle bü gün süreü "iş göremez" raporu verddi.

(07-107)- Behçet Dinlerer adh bü kişinin 1980 yılı Araldc ayı içinde An¬

kara'da işkence sonucunda öldürülmesi üzerme 12 emniyet görevlisi hakkında
açdan davaya devam edddi. Ankara 1. Ağu Ceza Mahkemesi'nde yıUardu

devam eden davanın dün yapdan dumşmasında Behçet Dinlerer'in avu¬

kaüanndan ibrahim Açan, davanın bü an önce sonuçlanduılmasını ve

suçlularm cezalandudmasını istedi.

19 Temmuz 1991 Cuma

(07-116)- Mardin'in Cizre ilçesine bağü Yeşilyurt köjoinde, köylülere
insan pisliği yedüdiği ve işkence yaptığı iddiasıyla yargılanan Binbaşı Cafer

Tayyar Çağlayan, 1 yd hapis cezasına mahkum edddi. Ankara 3. Ağu Ceza
Mahkemesi'nde sonuçlanan davada Cafer Tayyar Çağlayan'a verilen hapis
cezası paraya çevrildi, sonra da ertelendi. Cafer Tayyar Çağlayan'a daha önce
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aynı mahkemede verilen 3 aylık hapis cezası Yargıtay tarafindan "az bu¬
lunarak" bozulmuştu.

(07-117)- içişleri eski Bakanı Abdülkadü Aksu, son 10 yıl içinde,
"işkence" suçlamasıyla haklannda soruşturma açdan 382 güvenlik
görevüsinden 30'unun mahkum olduğunu, 170'inin beraat ettiğini, 95'i
hakkmda ise takipsizlik karan verildiğini bddüdi.

24 Temmuz 1991 Çarşamba

(07-144)- Şunak'a bağlı Güneyce köyünde çobanlık yapan Osman Ekmci
adü bir kişinin, 20 Temmuz 1991 sabahı Görendoruk Jandarma Karakolu'nda
görevü askerler tarafindan dövülerek öldürüldüğü bddüddi. 27 yaşmda olan ve
6 çocuğu bulunan Osman Ekinci'nüı ölümü üzerme Güneyce Köyü Muhtan
ibrahim Işık, Cumhuriyet Savcdığı'na suç duyumsunda bulundu. Suç du¬
yumsunda olay suasmda Osman Ekinci'nin yanında bulunan diğer üç
çobandan Hasan Ekinci'nin atılan dayak sonucunda yaralandığı, Agit Çeker ve
Ramazan Geçgel'in de askerlerce bilinmeyen bü yere götürüldüğü belütildi.

25 Temmuz 1991 Perşembe

(07-145)- Sıdddc Bdgin adlı öğretmenin 1985 ydı içinde işkenceyle
öldürüünesi olayımn faiü olarak yargdanuken, "Terörle Mücadele Yasası"
uyannca yargılanmalan durdumlan Yüzbaşı Ali Şahüı ile 5 güvenldc görevüsi

hakkındaki karar" bozuldu ve sanıklann "kasten adam öldürmek suçundan
yargılanmalarına devam edilmesi" kararlaştuddı.

26 Temmuz 1991 Cuma

(07-150)- "Yasadışı örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla istanbul'da 15 gün

süreyle gözaltinda tutiılan Doktor Ali Erol Tezel, işkence gördüğünü açıkladı.
Gülseren Havacı adü 19 yaşındaki bü üniversite öğrencisi de gözaltinda tu¬
tulduğu Bursa Siyasi Poüs Merkezi'nde işkence gördüğünü ve polise ajam
olması için zorlandığını bddüdi.

29 Temmuz 1991 Pazartesi

(07-160)- Türkiye Barolar Büliği Başkanı önder Sav, avukatiara yöneldc
baskı ve salduılarm son günlerde yoğunlaştığını belüterek, avukaüara yapdan
saldmlar konusunda şu örnekleri verdi: "Urfa Barosu'ndan Ramazan Ferat, po¬
üsler tarafindan karakolda ve sokakta dövüldü. Rize Barosu'ndan Osman Yet-
küıer, haciz içüı gittiği köyde dövüldü. Ordu Barosu üyesi Ersoy Sağlam,
müvekkiü de görüşmek için gittiği Ordu Cezaevi'nde tartaklandı. Kars Barosu
avukatlarından Abdurrahman Alaca ve Yaşar Ertaş, Kars Adliyesi'ıün önünde
jandarmalarm salduısına uğraddar. "

(07-161)- Antalya'da karpuz satarak geçimini sağlayan Ahmet Ağarman
adh bü seyyar satıcı, kimldderi öğrenilemeyen iki poüs tarafindan dövüldü. An¬
talya Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altma aünan Ahmet
Ağarman'ın karaciğeri de böbreklerinin zedelendiği bddüddi.

(07-162)- Abdülkadü Muzaffer Onat adlı bü şoför, 23 Temmuz 1991 ta¬
rdımde "şüphe" üzerine gözaltina almıp götürüldüğü istanbul Alemdar Ka¬
rakolu'nda işkence gördüğünü açıkladı. Gördüğü işkenceleri, Adü Tıp Ku-
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mmu'ndan aldığı raporla kamüayan Abdülkadü Muzaffer Onat, Cumhuriyet

Savcdığı'na suç duyurusunda bulundu. Ankara'da da Erdal Bektaş adh bü
üniversite öğrencisi gözaltında tutulduğu Siyasi Polis Merkezi'nde işkence
gördüğünü ve "poüs ajanı olması için zorlandığım" bddüdi.

30 Temmuz 1991 Salı

(07-169)- Halkın Emek Partisi Mersin il Başkanı Fahri Gül, Mersüı'de
bü süre önce gözaltina aünan 17 kişiye işkence yapddığım söyledi. Fahri Gül,
gözaltında tutulanların tümünün suçsuz bulunarak serbest buakıldıklanm da

sözlerine ekledi.

1 Ağustos 1991 Perşembe

(08O05)- Diyarbaku- Mardin karayolu üzerindeki çöp dökme alanma,
çöp kamyonlarını boşaltmaya giden 8 belediye işçisi özel harekat timi

görevülerüıce dövüldü.

5 Ağustos 1991 Pazartesi

(08^10)- Diyarbaku- Siyasi Polis Merkezi'nde 3 gün gözaltında tiı-
tulduktan sonra 28 Temmuz günü serbest buakılan Almanya'da yayınlanan
"Frankfurter Rundschau'' adlı gazetenin muhabülerinden Lizzy Schnüdt, Al¬
manya'ya döndü. Lizzy Schmidt, Türldye'den ayrılmadan önce yaptığı
açddamada, "Gözaltmda beni tekmeledder, başımı duvara vurdular. Saçlanmı

çektder" dedi.

(08-012)- Ahmet Kardaş ve Add Can adh Diyarbaku- doğumlu dd kişi
"şüphe" üzerine gözaltina alınarak götürüldükleri istanbul Beyoğlu Emniyet
Amüüği'nde işkence gördüklerini açıkladdar. Ahmet I^daş ve Add Çan'a ser¬
best buakıldıktan sonra gittikleri Adü Tıp Kummu'ndan "7 gün süreyle iş
göremez" rapom verildi.

(08-017)- Türkiye'ye sığınan Kürtlerin barmduddığı Diyarbaku-'daki
kampta yaşayan ve seyyar saticıük yaparak geçimlerini sağlayan, yaşları 14 ile
16 arasmda değişen üç çocuk Temmuz ayı içinde gözaltma alındı. Kürt
bayrağım simgeleyen "yeşd, ku-mızı ve sarı" renklerden oluşan tesbüıleri
sattıkları şuada gözaltina alman çocuklar, serbest buakdddctan sonra
gözaltinda poüsler tarafindan dövüldüklerini açıkladılar.

6 Ağustos 1991 Salı

(08-030)- "Devrünci Sol adlı yasadışı örgüte üye oldukları ve örgüt adma
Adana'da bazı eylemlerde bulunduklan" iddiasıyla haklarında dava açdan 18'i
tiıtiıklu 30 sanığm yargdanmasma başlandı. Malatya DGM'de yapdan
dumşmada sanddardan Doktor Nilay Şen, poüs üadesüıin işkence altinda
aündığım belüterek, "Devrimci Sol adü örgütle iüşkün bulunmamaktadu-. Ha-
mdeyim. Gözaltinda bebeğimi düşürmemek için hazu-lanan ifadelere üriza
attjm" dedi. Sanddardan ilker Alcan da kendisine yapdan işkencelerin doktor
raporlanyla kamüandığmı söyledi.

8 Ağustos 1991 Perşembe

(08-041)- istanbul '5. Bölge idare Mahkemesi, Ibrahün Türk adü
öğretmene işkence yapddığı iddfasıyfa açılan davada, içişleri Bakanhğı'm 5 md-
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yon Türk Lüası manevi tazminat ödemeye mahkum etti. 9 Ağustos de 21
Ağustos 1989 tarihleri arasında istanbul'da Siyasi Polis tarafindan sorgulanan
ibrahim Türk, serbest buakıldıktan sonra Adli Tıp Kummu'ndan "2 gün
süreyle iş göremeyeceğini" belüleyen sağlık rapom almışti.

12 Ağustos 1991 Pazartesi

(08-057)- "Bazı öldürme olaylarmm faili olduğu" iddiasıyla tutuklanarak
Diyarbaku- E Tipi Cezaevi'ne konulan Nurettin Adamış'ın annesi Fahriye
Adamış, oğluna itüafçdann koğuşundan ayrılmaması için baskı yapddığmı be¬
ürterek, "Tutuklandığı zaman oğlumla görüşmüştüm. Bana günlerce işkence
gördüğünü söyledi. Normal konuşmuyordu. Aşuı şekilde zayıflamışti ve
sürekli titriyordu" dedi.

(08-058)- "Devrimci Sol adü yasadışı örgüte üye olduklan ve çeşiÜi ey¬
lemlere kanştıkları" iddiasıyla haklarında dava açılan 13'ü tiıtiıklu 18 sanığın
yargılanmasına istanbul DGM'de başfandı. Dumşmada söz afan tiıtiıklu
sanıklardan Esma Polat, istanbul Siyasi Poüs Merkezi'nde işkence gördüğünü
ve 35-40 yaşlarındaki bü polis tarafindan kendisine tecavüz edildiğini söyledi.
Esma Polat'ın "muayene için hastaneye gönderilmesi" yolundaki isteği ise
mahkeme heyeti tarafindan kabul edilmedi.

13 Ağustos 1991 Sah

(08-061)- Gaziantep'de "husızlık yaptiğı" iddiasıyfa 11 Ağustos günü
gözaltina alman Hanefi Gollü adındaki 18 yaşmdaki bü genç. Emniyet
Müdürlüğü'nde sorgulanuken öldü. Polis yetkilileri, Hanefi GöUü'nün 11
Ağustos gecesi sorgusu yapduken Emniyet Müdürlüğü'nün 4. katindan
aşağıya atlayarak mtihar ettiğini ve kalduddığı hastanede öldüğünü açddaddar.
... (08-075)- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde ölen Hanefi Güllü adü gence
ikinci bü otopsi yapılması istendi. Hanefi Güllü'nün babası Ali Güllü, bu ko¬
nuda yaptığı başvumda, oğlunun intdıar edecek yapıda bü insan oünadığmı be¬
ürterek, "Son günlerde çok mutluydu. Çünkü yakında sevdiği kızla ev¬
lenecekti" dedi.

14 Ağustos 1991 Çarşamba

(08O69)- Kars'm Digor ilçesinde gözaltina aünan Süleyman Dalga adü 17
yaşındaki bü genç, götiirüldüğü Dağpmar Jandarma Karakolu'nda öldü.
Süleyman Dalga'mn karakolda üade vermek içüı beklerken Muharrem Deniz
adh bü askerin tüfeğinden çıkan kurşunla vumlduğu bddüddi. Kaı-akol yet¬
kdileri, Süleyman Dalga'mn kaza sonucunda öldüğünü, olayla dgiü somşturma
açddığım ve olaya neden olan Muharrem Deniz'in tiıtiıklandığını bddüdder. ...
(08-079)- Kars Mdletvekdi Mahmut Almak, Başbakan Mesut Ydmaz'm
yamüaması isteğiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği som önergesinde, Süleyman
Dalga'mn gözaltina almddctan sonra nezarethanede kafasına kurşun sıhlarak
öldürüldüğünü öne sürdü.

(08-073)- istanbul'un Hasanpaşa semtinde 19 Mayıs 1991 tardıinde Ha¬
tice Dilek ve Ismad Oral adü iki kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan ev baskını
sonrasmda gözaltina alınan 4 kişinin yargılanmasına başlandı, istanbul
DGM'de yapılan dumşmada söz alan tiıtiıklu sanık Fatma Büşat ilhan, Ismad
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Oral ve Hatice Ddek'in sağ olarak yakalandıktan sonra kurşuna dizilerek
öldürüldüklerini anlatti. Sanıklardan Coşkun Ydmaz ve Süleyman önder de
emniyet ifadelerinin işkence zomyla alındığım savundular.

17 Ağustos 1991 Cumartesi

(08O85)- Şunak'ın Dargeçü dçesine bağlı Çelik köyünün muhtarı Ata

Aktürk, jandarmaların dövdüğü iki köylünün akibetini öğrenmek için gittiği

jandarma karakolunda işkence gördüğünü bddüdi. Ata Aktürk, gördüğü
işkenceleri Dargeçit Sağlık Ocağı'ndan aldığı doktor rapomyla kanıtladı.

Siüt'te ise Kürtçe türkü söylerken özel tim görevlileri tarafindan gözaltma
alman özcan özer öner, önce dövüldüğünü, daha sonra da falakaya
yatirddığmı ve falaka nedeniyle iki gün yürüyemediğini anlatti.

(08-086)- İstanbul'da poüs tarafindan gözaltma alman 6 ti-avesti, serbest
bu-akıldı. Travestderden iHD istanbul Şubesi Üyesi Ramazan (Demet) Demü,
gözaltinda bulunduklan süre içinde karakol karakol dolaştuddıklanm ve

götürüldükleri her polis karakolunda dövüldüklermi açıkladı. "5 gün iş
göremez" şeklinde doktor raporu alan Ramazan Demü, Beyoğlu Ekipler Anüri
Süleyman Demü hakkında suç duyumsunda bulunacağını bildüdi.

19 Ağustos 1991 Pazartesi

(08^89)- Kuklareü'nde 12 Ağustos Pazartesi günü "husızhk yaptiğı"
suçlamasıyla gözaltina alınan Berkan Toker adlı genç bü gün sonra yaralı ola¬
rak hastaneye kalduddı. Hastanede gazetecilere bü açıklama yapan Berkan
Toker, "Poüslerüı beni gözaltina aldddan gece lunaparkta geziyordum. Lu¬
naparktan bü yılan çalınmış. Husızlık suçundan sabıkam olduğu için beni ya¬

kaladılar. Yılanı çalmadığımı söyleyince beni uzun süre dövdüler. Daha sonra
bü odaya kapatildım. Kabul etmemem halinde yine dayak atacaklardı. Dayağa
dayanamayacağımı düşündüm. Pencereden aşağıya atladun. iki kolum ve bü
bacağım lorddı" dedi.

(08-092)- Nusaybin'de gözaltina aünan Yeni Üüce gazetesinm Nusaybüı
Muhabüi Vahap Aslan, poüsler tarafmdan dövüldükten ve "gazetecddc yap¬
maması" için tehdü eddddcten sonra serbest buakıldı. Vahap Aslan, "5 gün
süreyle iş göremeyeceğine" iüşldn doktor rapom aldı.

23 Ağustos 1991 Cuma

(08-112)- istanbul DGM'de yargılanan Murat Toprak ve Sevgi Toprak
adlı iki kardeş. Alevi olduklanmn anlaşılması üzerme gözaltmda bulunduklan
süre içinde işkence gördüklerini ve hakarete uğradddarmı söyledder. iki
kardeşin babası Hüseyin Toprak ise dumşmada tandc olarak dinlenüken,
çocuklarıyla bülikte kendisinin de gözaltma alındığmı ve çocuklarına gözünün

önünde işkence yapddığmı anlattı.

28 Ağustos 1991 Çarşamba

(08-136)- Yeni Ülke gazetesinin Mazıdağı (Mardin) Muhabüi ve HEP
Mazıdağı ilçe örgütü yöneticilerinden ibrahim Yersiz, 15 kadar poüs tarafindan
dövüldü. Mazıdağı'nda meydana gelen olayda ibrahim Yersiz'i döven poüslerüı
Diyarbakırkapı Poüs Karakolu'nda görev yaptıkları beürlendi.
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29 Ağustos 1991 Perşembe

(08-138)- "Ankara'daki bazı suikastierin failleri olduklan" iddiasıyla tu¬
tuklanan Erol özbolat, ibrahim Bingöl, Aüşan Turan ve Mp Aslan'ın
yargılanmalarına başlandı. Ankara DGM'de başlayan davada sorgusu yapdan
sanddardan Aüşan Turan, gözaltında işkence gördüğünü bddüerek, "Dava,
işkencelere de katılan savcı Talat Şalk'ıp hazuladığı bü komplodur. Talat Şalk,
üademi işkenceci polislerin denetiminde aünıştu" dedi.

3 Eylül 1991 Sah

(2 Eylül)- Karaman'da bakkallık yapan Zafer Işleker adü bü Sosyalist
Parti üyesi, dükkanında jandarmalar tarafindan dövüldü. Zafer Işleker'e olay¬
dan sonra gittiği hastanede "14 gün süreyle iş göremeyeceğine" ilişkin doktor
rapom_verddi. Cumhuriyet Savcdığı'na suç duyumsunda bulunan Zafer Işleker,
kendisini döven jandarmalar hakkında dava açılmasını beklerken, "güvenlik
kuvvetlerme karşı geldiği" iddiasıyla tutuklandı.

(09-007)- Urfa'nm Vuanşehü ilçesinde Halkın Emek Partisi İlçe Başkanı
Hasan Ağaç'ın 60 yaşındaki annesi Enzelha Ağaç, polis tarafindan gözaltina
alındı. Enzelha Ağaç'ın kalp hastası olduğu ve oğlu Hasan Ağaç'ın evde bu¬
lunamaması üzerine onun yerine gözaltina alındığı bddüddi.

9 Eylül 1991 Pazartesi

(09O31)- "Otomobil çaldığı" iddiasıyla gözaltma alınan Şerafettin Çelik
adü 31 yaşındaki bü kişi, gözaümda tutiılduğu Gaziantep Emniyet
Müdürlüğü'nde öldü. Polis yetkdderi, Şerafettin Çelik'in kendisini Enmiyet
Müdürlüğü'nün dördüncü katmdan aşağıya atarak intihar ettiğini ve
kalduddığı hastanede yaşamını yitüdiğini öne sürdüler.

(09O32)- Mersüı'de geçtiğimiz hafta içinde siyasi poüsin bastığı bü evde
gözaüma alman 6 kişiden Mustafa Çütçi, rahatsızlanarak hastaneye kalduddı.
Mustafa Çütçi'nin babası Halil Çütçi, oğluna gözaltinda ağu işkenceler
yapddığmı bddüdi.

14 Eylül 1991 Cumartesi

(09-058)- Adana'mn Saünbeyü ilçesine bağü Çatik köyünde kahvehane
işleten Durmuş Kocaman adü 51 yaşındaki bü kişi, "kahvehanesim gece geç
vakitlere kadar açık tuttiığu" gerekçesiyle Jandarma Astsubay ismet Erydmaz
tarafindan dövüldü. Dayak sonucunda beyin sarsmtisı geçüen Durmuş Ko¬
caman hastaneye kalduddı.

17 Eylül 1991 Salı

(09-066)- Büıgöl'e bağü Yeniköy'de arama yapan jandarmafara komuta
eden bü astsubayın, Hüsniye Çürükkaya adü kadma tecavüz etmeye yeltendiği
bddüddi. Olayla dgiü olaralc bü açddama yapan Hüsniye Çürükkaya, "Ast¬
subay, kapıyı kapatti ve bana sahip oünaya çahşti. Karşı koydum ve bağu-dun.
EUnden zor kurtuldum" dedi.

20 Eylül 1991 Cuma

(0&081)- Ağrı'nın Patnos ilçesinde 7 Eylül 1991 tarihinde gözaltina
alman Osman Keleş, götürüldüğü Ağn Emniyet Müdürlüğü'nde öldü. Osman
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Keleş'in cenazesi 18 Eylül günü adesine tesüm edddi. Osman Keleş'm yakudan

ölüme yapılan işkencelerin yol açtığmı bddüdder. Güvenlik görevlileri ise
Osman Keleş'in gözaltında tutulduğu hücresinde aüetiyle kendisini asarak üı-
tihar ettiğini öne sürdüler. ... (09-087)- Osman Keleş'in ölümündeki şüpheü
noktalar Meclis gündemine getüddi. Diyarbaku- Milletvekili Fuat Atalay,

Başbakan Mesut Ydmaz'm yamüaması isteğiyle Mecüs Başkanlığı'na verdiği
som önergesinde, "Osman Keleş ile bülikte gözaltına aünan 6 kardeşinin
verdiği üadelerle resmi çevrelerin yaptiklan açddamalar çeüşmektedü. Bu ko¬

nuda hükümetinizce açdan bü somşturma var mıdu?" dedi.

27 Eylül 1991 Cuma

(09-108)- Zonguldak'ta siyasi poüs tarafindan son günlerde düzenlenen
operasyonlar sonucunda, "yasadışı örgüt üyesi olduklan" öne sürülen yaklaşdc
20 kişi gözaltina alındı. Gözaüma almanlar arasmda Şemsettin Küçük adü
bacağından yaraü bü genç de yer alıyor.

30 Eylül 1991 Pazartesi

(09-116)- Van'da siyasi polis tarafmdan evleri basılan 6 Sosyaüst Parti
üyesi gözaltma aündı. SP Genel Sekreter Yardımcısı Yalçm Büyükdağü,
gözaltına aünanlarm giyinmelerine bile izin verilmediğini ve evden çıkartiluken
poüsler tarafindan dövüldüklerini bddüddi.

2 Ekim 1991 Çarşamba

(10-001)- Doğm Yol Partisi'nin Diyarbaku- mdletvekdi adayı Nizametiin
Karadeniz ile Sdvan ilçe Başkanı Mehmet Karadeniz Hazro yalanlarmda yol-
lanm kesen jandarmalar tarafindan dövüldü. Nizamettin Karadeniz, yaptığı
açddamada 28 Eylül Cumartesi günü meydana gelen ofayda atdan dayak so¬
nucunda ortaya çıkan yaraların doktor rapomyla kamüandığım ve savcdığa suç
duyumsunda bulunduklarını söyledi. Aynı bölgede durdumlan başka araçlarda
bulunan Tarık Harman, Mehmet BaUcaş, Abdülkadü Güzel, Hasan Fidantek,
Abdullah Karakoyun ve Allahverdi Hanzay adlı kişder de askerler tarafindan
dövülerek yaralandı. Dövülen kişilerin Büıgöl'ün Genç ilçesi yakmlarmda pıkan
bü çatışmada ölen Habib Beyaztaş adü PKK'ümn cenaze törenmden
döndükleri öğrenddi.

(10O02)- Tokat'ın Turhal dçesine bağh Kuzualan köyünün muhtarı Idıan
Günay, köy yakınlarındaki ormanük alanda kaçak ağaç kesen askerlere engel
olmak istemesi üzerine Soner Balkoca adü bü jandarma astsubayı tarafindan
dövüldü. Astsubay Balkoca, olay su-asında belindeki tabancayı çdcartarak Muh¬
tar lUıan Günay'ı ölümle de tehdü etti.

4 Ekim 1991 Cımıa

(10016)- Dayısmı ziyaret içüı Izmü'e giden 16 yaşmdaki genç bü laza,
kaldığı evin poüs tarafından basdması sonrasmda götiirüldüğü Emniyet
Müdürlüğü'nde işkence yapddığı bddüddi. Adı açddanmayan genç kızm, poüs
tarafindan aranan dayısımn bulunduğu evi söylemediği içüı gözaltima aündığı
öğrenildi. Serbest buakıldıktan sonra Izmü Cumhuriyet Savcdığı tarafindan
Adü Tabibüğe gönderilen genç kızın sutında 8 adet sigara yanığı saptandı.
Genç kız, olayla dgiü olarak yaptiğı açddamada "Poüsler kolumdan tutarak.
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beni bü binaya soktular. Bü odaya alıp tokatlamaya başladılar. Dayımın yerini
bdmediğimi söylediğim halde yere yatirıp sopayla ayak alüanma vurdular. El
ve ayaklanma elektrik verdiler. Ellerimden tavana astdar ve sutımda sigara
söndürdüler" dedi.

9 Ekim 1991 Çarşamba

(10-039)- "Mücadele" adlı derginin muhabülerinden Figen Baran'a
"işkence yaptddan" suçlamasıyla haklarında dava açılan 5 poüsm
yargılanmasına başlandı. Aıdcara 8. Ağu- Ceza Mahkemesi'nde başlayan davada
iddianamesini okuyan Cumhuriyet Savcısı, sanık polisler Şaban Ürek, Alpaslan
Baz, Mustafa Muğlu, Ali Erşan ve Savaş Demü'in 5'er yıl hapis cezasma mah-

Icum edilmesini istedi. Dumşmada söz alan Figen Baran da bu ydın Ocak ayı
içmde gözaltma alındıktan sonra götürüldüğü Ankara Siyasi Polis Merkezi'nde
işkence gördüğünü anlatti. Figen Baran adü öğrenciye işkence yaptiklan id¬
diasıyfa yargılanan 5 polis hakkındald dava 7 KaSım 1991 tarihmde 'Terörle
Mücadele Yasası" uyarınca durduruldu ve daya dosyası, "yargılamanm devam
edip etmeyeceğinin" belülenebdmesi amacıyla Ankara İl idare Kumlu'na
gönderddi.

12 Ekim 1991 Cumartesi

(10O53)-. Van'da tutuldanan "Siyabed-u Xeco" adh Kürt destamyla dgdi
fihnin yapımcısı Senar Turgut'un avukati Şenay Gün, müvekkiline gözaltinda
bulunduğu süre içinde işkence yapddığım açddadı. Şenay Gün Senar Turgut de
gözaltinda bulunduğu süre içüıde 2 kez görüştüğünü belüterek, "edindiğim iz¬
lenme müvekkdimüı çok ağu işkenceler gördüğüydü. Çünkü bu dd
görüşmemde de kendismi bitkin ve solgun gördüm" dedi.

14 Ekim 1991 Pazartesi

(1CK)60)- Batman'a bağü Kozluk dçesiyle bu ilçeye bağü köylerde son
günlerde gerçekleştirilen operasyonlar suasmda çok sayıda insanm gözaltma
almdığı bddüddi. Gözaltına alınananlann yakmlan tarafindan iHD Batman
şubesme yapdan başvumlarda "gözalündakderin yoğun işkence gördükleri" be¬
ürtildi.

16 Ekim 1991 Çarşamba

(10070)- Adana Emniyet Müdürlüğü'nde 15 Ağustos ile 20 Ağustos
günleri arasmda gözaltinda tutulan Meddıa Curabaz'a gözaltinda İcaldığı süre
içmde işkence yapıldığı ve tecavüz edddiği bddüddi. Mediha Curabaz'a yapdan
msanük dışı uygulamalar, aünan doktor raporlanyla kanıdandı. Mediha Cu-
rabaz'm avukaüan daha sonra Adana Cumhuriyet Savcdığı'na başvurarak
Adana Siyasi Polis Merkezi'nde görevü bazı polisler hakkında dava açdmasmı
istedder. 14 Ekim günü yapdan suç duyumsunda, "Müvekkdüniz, gözaltında
kaldığı toplam alti gün boyunca yoğun işkencelere tabii tutulmuştur. Uy¬
gulanan işkencelere karşm ikrarda bulunmayan müvekülünfae karşı sürekü
artan dozda işkence yöntemleri uygulanmış ve elektrikli copla tecavliz edderek
bekareti bozuünuştitf" denddi. "Yasadışı TlKB (Türkiye Ihtifalci Komünisüer
Büügi) adma Adana'da çeşiüi eylemler yaptiğı" öne sürülerek hakkmda Ma¬
latya DGM'de dava açılan Mediha Curabaz, 14 Kasun 1991 tardımde beraat etti
ve serbest bırakddı.
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(10-071)- Faruk Tuna adlı üniversite öğrencisinin 11 yd kadar önce
gözaltinda tutulduğu istanbul Siyasi Poüs Merkezi'nde işkenceyle öldürülmesi
üzerine açılan dava sonuçlandı, istanbul 5. Ağu Ceza Mahkemesi'nde
sonuçlanan davada yargılanan Sinan Yalçın adh polis önce 10 yd 8 ay ağır hapis
cezasına mahkum edildi. Ancak bu ceza daha sonra "çeşitü hafifletici nedenler

ve sanığın mahkemedeki iyi davranışları" gözönüne ahnarak 4 yd 5 ay 10 gün

hapis cezasına çevrildi. Poüs Sinan Yalçın, "Terörle Mücadele Yasası"nm şarth
tahliye uygulamasından yararlanarak aldığı hapis cezasının 10 ay 20 günlük
bölümünü cezaevinde geçüecek.

17 Ekim 1991 Perşembe

(10-075)- "Devrimci Sol adlı örgüte üye olduklan ve çeşiÜi eylemlere

kanştddan" iddiasıyla haklarında dava açılan 18 sanığın yargdanmasma devam
edddi. istanbul DGM'deki dumşmada 6 aydu tutuldu olan samklardan Esma
Pofat ve Ejolphan Polat tahüye edildi. Tahliyesine karar verden Esma Polat,

gözaltinda bulunduğu süre içinde işkence görmüş ve tecavüze uğramışti. Esma
Pofat, tahliye olmadan önce yaptığı konuşmada, "işkenceci poüsm tecavüzüne
uğradım. İnsanlan yıkamayan şeyler bazen insana güç katar. Bu olayın etkisi
de bende öyle oldu. Bu, benim utanmam gereken bü ayıp değil, işkenceci po¬
üsin ayıbıdu" dedi.

19 Ekim 1991 Cumartesi

(10-085)- "Atatürk'e hakaret ettiği" iddiasıyla tutuklanan Demet (Ra¬
mazan) Demü adü eşcinselin yargılanmasına başlandı, istanbul Beyoğlu 2. As¬
üye Ceza Mahkemesi'nde yapdan dumşmada Demet Demü tahüye edddi.
Demet Demü, 10 Ağustos 1991'de istanbul'da 4 eşcüısel arkadaşı de büükte
gözaltina alınmış ve 5 gün sonra serbest buakdmıştı. Serbest buakılddctan
sonra gözaltinda işkence gördüğünü açdcfayarak savcılığa suç duyumsunda bu¬

lunan Demet Demü, tekrar gözaltma alınmış ve tutuklanmışti.

24 Ekim 1991 Perşembe

(10-108)- insan Hakları Derneği Ankara Şubesi Başkanı Hüsnü öndül,
son bü hafta içinde siyasi polis tarafmdan düzenlenen operasyonlar sonucunda
50'ye yakm insamn gözaltına alındığını açıkladı. Hüsnü öndül, düzenlediği
basın toplantisında gözaltina aünanlarm avukatlan ve adeleriyle görüşmelerine
izüı verilmediğmi söyledi. Hüsnü öndül. Siyasi Poüs Merkezi'nde sorgulanan
kişilere işkence yapddığma daü haberler aldıklarını da belütti.

25 Ekim 1991 Cuma

(10-111)- Muğla'nın Turgutreis kasabasında yaşayan Aü inal adü
balıkçıya "işkence yaptiğı" iddiasıyla hakkmda dava açdan Turgutreis Jan¬
darma Karakolu Komutam Astsubay Hayri Söj^nmez'üı yargdanmasma

başlandı. Muğla'da başlayan davamn ilk dumşmasma Hayri Söyünmez

katilmadı. Sanık astsubay hakkında daha önce de bü cmayet ofaymı
somşturduğu şuada 6 kişiye işkence yaptiğı iddiasıyla dava açdmışti.

(10-113)- "Belediye gelülerini PKK'ya aktardığı" iddiasıyla hakkmda 15
yd hapis cezası isteğiyle dava açılan Mardin'üı Dargeçü ilçesi Belediye Başkam
Süleyman Anık'm yargılanmasına başlandı. Diyarbaku- DGM'deki dumşmada
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SÖZ alan Süleyman Anık, gözaltinda bulunduğu süre içinde işkence gördüğünü
bddüdi.

26 Ekim 1991 Cumartesi

(10-120)- istanbul'daki Galatasaray Lisesi'nde öğrenim gören bü gmp
öğrenci, poüs tarafindan dövüldüklerini açıkladılar. Dövülen öğrencilerden
Murat Sağman'ın başı yarıldı. Devrim özgürtaş'ın ise dişi kuddı ve dudaklan
patladı. Söz konusu iki öğrenciye başvurdukları Adli Tıp Kummu'nda "5 gün
süreyle iş göremeyeceklerine" ilişkin doktor rapom verddi.

27 Ekim 1991 Pazar

istanbul'da polis ile güdiği silahlı çatişmada ölen Hayri Koç adh Dev¬
rimci Sol miütanı için Tunceli'nin Çeraişgezek ilçesinde düzenlenen cenaze
törenine giden Mehmet Ali öztürk ile Hülya Güden, Elazığ'm Keban ilçesine
bağh Cip köyü yakınlarında gözaltina alındılar. Mehmet Ali öztürk ve Hülya
Güden, serbest buakıldıktan sonra sorgulandddan Elazığ Siyasi Poüs Mer¬
kezi'nde işkence gördüklerini açıkladdar.

"Sahneledikleri bü tiyatro oyununda bölücülük propagandası yaptiklan"
iddiasıyfa tutuklanan ve haklarında Diyarbaku- DGM'de dava açdan Vasfiye
Sancar, Sait Kaya ve Tevfik Güçlü adü üç kişi, polis üadelerinin işkenceyle
almdığım söylediler, iki ay süreyle tutuklu kalan söz konusu üç kişi,
çıkanldddan dk duruşmada serbest buakılddar.

30 Ekim 1991 Çarşamba

(10-128)- 2000'e Doğru Dergisi'nin Belçika Bürosu'nda görev yapan Aziz
Koçak ve Gürsel Kutiu adü iki gazeteci tatiüerini geçümek üzere geldikleri
Türkiye'den ayrduken 23 Ekim günü gözaltına alındılar. Edüne'deki Kapıkule
Gümrük Kapısı'ndan çıkarken gözaltina alınan gazetecilere götürüldükleri
Edüne Siyasi Polis Merkezi'nde işkence yapddığı bddüddi. iki gazeteci 26
Ekün 1991 tarihinde serbest bu-akıldı.

(10-129)- "Hırsızlık yaptiğı" iddiasıyla 5 Ekün 1990 tarihüıde gözaltma
alman Efioımiye Çoban adü kadına, gözaümda tutulduğu istanbul Emniyet
Müdürlüğü'nde "işkence yapmakla" suçlanan Rıza Kayan ve Habib Seyyar adü
poüslerin yargdanmalarma devam edddi. istanbul 6. Asüye Ceza Mah¬
kemesi'nde yapılan duruşmada söz alan Efi-umiye Çoban, "Beni laranhk bü
odaya soktular. İple kollarımı bağladdar. Araba lastiğinin içine sokup sopalarla
dövdüler. Ayaklarıyla sutimı ezdiler. Daha sonra da tecavüz etmeye kalktilar.
Gittiğim hastanede bana 7 günlük rapor verddi" dedi.

2 Kasım 1991 Cumartesi

(11-008) "Bazı sdahü eylemlere kanştiklan" iddiasıyla tutuklanan
Ibrahün Bingöl ve Lütfü Topal'ın Ankara Merkez Kapaü Cezaevi'nden
kaçmasından sonra cezaevüıde operasyon düzenlendiği ve firari sanıklarla aym
koğuşta kalan 21 tutuklunun gardiyanlar ile jandarmalar tarafindan dövüldüğü
bddüddi. 31 Ekim sabahı yaşanan dayak olayı sonucunda tutuklulardan Sinan
Koca, Feridun Ydmaz, Erol özbolat, izzet Avşar ve Hasan özbolat y<ualandı.
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4 Kasım 1991 Pazartesi

(11-013)- Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ndeki firar olayından sonra ce¬
zaevindeki sol görüşlü tutuklulardan 38'i 2 Kasım günü tek kişiük hücreler

esasına göre yapılan Eskişehü özel Tip Cezaevi'ne gönderddi. Bunun ardmdan
diğer cezaevlerindeki sol görüşlü siyasi tutuldu ve hükümlülerden 168'i de
zorla Eskişehü Cezaevi'ne götürüldü. Eskişehü Cezaevi'ne gönderilen tutuklu
ve hükümlüler, msanük dışı uygulamalarla karşı karşıya kaldılar. Tutuklu ve
hükümlüler cezaevine güerken gardiyanlar ve polisler tarafindan dövüldü.
Dayak sonucunda Mustafa Karasu, Halil Kaya, Rıza Altun, Celalettin Can, Fe¬
ridun Ydmaz, Coşkun Ali Şan, Fevzi Işık ve Haldun Karyol (kaburgaları kuddı)

yaralandı. Tutuklu ve hükümlülerin saçları zorla kesildi ve yanlarında bulunan
eşyaların bü3aik bü bölümüne el konuldu. Bakanlar Kumlu 24 Kasun 1991 ta¬

rihinde yaptığı toplantida Eskişehü Cezaevi'nin kapatdmasmı kararlaştu-dı.

(11-014)- Yeni Ülke gazetesinin Diyarbaku Bürosu'nda idari hizmetü ola¬
rak çalışan Siddık Baz adlı 14 yaşındaki bü çocuk, iki sivil polis tarafindan
dövüldü. Başından geçenleri gazetecilere anlatan Siddık Baz, Yeni Ülke ga¬
zetesinin son sayısını abonelere dağıtuken kendisini durduran iki poüs

tarafindan dövüldüğünü ve elinde sigara söndürüldüğünü söyledi.

8 Kasım 1991 Cuma

(11-038)- Yüksek öğrenim Kumlu (YÖK) 'ün 10. kuruluş yddönümü ne¬
deniyle istanbul Üniversitesi'nin bahçesinde yapılan protesto gösterişindi polis
tarafindan dağıtilması şuasında dövülen öğrenciler, Cundıuriyet Savcıüğı'na
suç duyumsunda bulundular. Savcdığı başvuran öğrencilerden Nuriye Kütük
ve Nuri Çintay'a Adü Tıp Kummu tarafindan vücutlarındaki yaralar ile darp iz¬

lerini belgeleyen doktor raporları verddi.

11 Kasım 1991 Pazartesi

(11-052) Yakınlarıyla bülikte Bismd'den Diyarbaku'a düğüne giden
Gülsipan Kara adü 10 yaşmdaki bü çocuk, poüsler tarafindan dövüldü. 3 Kasım
günü meydana gelen olayda Gülsipan Kara'nın üzerindeki "san-kumızı-yeşd"
renkli elbise nedeniyle dövüldüğü öğrenddi. Gülsipan Kara, olayı şöyle anlattı:
"Elbiselerimi çıkarmak istemeyince, kollarımdan tutarak çıkarmak istedder.
Ben de büinin eüni ısudım. Bunun üzerine kafama telsizle vurdular ve

küfrettiler. Beni dövdüler, elbiselerimi zorla aldılar".

12 Kasım 1991 Salı

(11-063)- Diyarbaku-'m Lice dçesme bağlı Yolaçti köyünde 31 Ekün günü
güvenük kuvveüeri tarafindan gerçekleştüilen ve dd PKK miütanmm ölümüyle
sonuçlanan ev baskım sonrasında gözaltma alman evüı sahibi Mecbure
Akdoğan'ın dövülerek öldürüldüğü bddüddi. Baskın şuasında kendisi de ya¬
ralanan Mecbure ./^doğan'm eşi izzet Akdoğan, tedavi gördüğü hastanede
şunları anfatti: "Olay günü evime bükaç gerilfa geldi. Onlara yemek yedüdün. Ye¬
mekten sonra gitmek istediler. Kendilerini yolcu etmek için kapıyı açtun. Kapımn

önünde askerler beküyordu. Çatışma çıktı. Daha sonra içeri güen askerler bana
ve eşime saldırddar. Bizi döverek bü ambulansa bindüdüer. Diyarbaku'a varana
kadar bizi dövmeye devam ettiler". Ofaya tamk olan köylüler ise çatışmadan
sonra evden çdcartilanlarm askerler tarafindan dövüldüklerini doğmladdar.
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14 Kasım 1991 Perşembe

(11-075)- istanbul'da 12 Kasım 1991 tarihinde "husızlık" suçlamasıyla
gözaltina alınan ve Beyoğlu Emniyet Amüüği'nde sorgulanan Yücel özen adü
genç gördüğü işkenceler sonucunda komaya güdi. Yücel özen, 14 Kasım günü
hastaneye kalduddı. Yücel Özen'üı ağabeyi Dursun Özen, "Kardeşim sor-
gulamrken iç kanama geçümiş. Bunun üzerine hastaneye kaldumışlar ve ame-
fiyat etmişler. Bü insan dump dumken iç kanama geçüü mi? Kardeşüne po¬
lisler tarafindan işkence yapdmıştu-" dedi. Sorgulandığı Beyoğlu Emniyet
Amüüği'nde komaya güen Yücel Özen, tedavi gördüğü Taksim icardım Has¬
tanesi'nde 24 Kasun Pazar gecesi yaşammı yitüdi.

15 Kasım 1991 Cuma

(11-078)- Haydar Aı-man adü şahsı gözaltinda tutulduğu Ankara Etlik
Poüs Karakolu'nda "işkence yaparak öldürmekle" suçlanan 4 poüsm
yargılanmasma devam edddi. Ankara 1. Ağu Ceza Mahkemesi'nde görülen da¬
vada yargılanan Bayram Aydemü, Hasan Cahü Selekoğlu, Mecü Turan ve
Mustafa Şahinbaş adlı 4 poüsm 8 yılla 12 yd arasmda hapis cezasına mahkum
eddmesi isteniyor.

16 Kasım 1991 Cumartesi

(11-085)- istanbul'un Kocamustafapaşa semtindeki evinin önünde 27
Ekün günü sivil poüslerce gözaltına alınan ve kendisinden bü daha haber
ahnamayan 25 yaşındaki Hüseyin Toraman, ortadan kayboldu. Hüseym To¬
raman'm işkence sonucunda öldürüldüğü ve cesedinin bdinmeyen bü yere
gömüldüğü sanılıyor. Ortadan kaybolan gencin eşi Gülay Toraman 15 Kasım
günü yaptığı açddamada geçen yıl içüıde oturdukları evi basan poüslerin
yanlışükla bübülerine ateş açtiklanm ve bu nedenle bü poüsin öldüğünü be¬
ürterek, "Hüseyin bu olay nedeniyle aramyordu. intikam aünak isteyen polisler
onu, öldürmüş olabdüler" dedi. Hüseyin Toraman'm annesi Hatice Toraman da
oğlunun büçok tanığm gözü önünde "34 ATZ 56" plakaü bü araca konularak
gözaltma aündığım anlatarak, "Başvurduğumuz yerlerden doyumcu bü yamt
alamaddc. Herhalde hiçbü yere kaydetmeden öldürüp buaktilaı-" dedi. (11-
062)- istanbul Sağmalcılar Cezaevi'ndeki sol görüşlü tutuklular tarafindan
yapdan açıklamada ise Hüseyin Toraman'm en son 30 Ekim günü Gebze Siyasi
Poüs Merkezi'nde bitkin bü halde görüldüğü belütderek, 'Yeni bü gözaltmda
kaybolma olayı de karşı karşıya bulunuyoruz. Emniyet yetkilileri kendilerine
yöneltilen somlara (Biz böyle büini gözaltına almadık) yanıtim vermekle ye-
tüüyor. Oysa Hüseyin Toraman'm işine giderken gözaltına alındığım gören
tanıklar bulunuyor" denddi.

17 Kasun 1991 Pazar

(17 Kasım)- Mdletvekiü seçimlerinin ardından Muş de Muş'a bağü
yerleşim merkezlerinde gözaltina alma olaylarmm yoğunlaştığı bddüddi.
Gözaltina alman kişder serbest bu-akıldıktan sonra, götürüldükleri jandarma
karakoüarmda insanük dışı baskılarla karşdaştiklannı ve işkence gördüklerim
açdcfadılar. Serbest buakılddctan sonra bü açıklama yapan özcan Elçi ve Puan
AUıyürek adü Halkın Emek Partisi (HEP) üyesi iki kişi, gözaltinda bu¬
lundukları süre içinde asdsız suçlamalarla karşı karşıya kaldıklanm, çu-dçıpldc
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soyularak yağmur altinda bekletddiklerini ve dövüldüklerini anlattılar. Bu

arada bü süre gözaltinda tutulan HEP Hasköy ilçe Başkanı Hamdullah
Kanşu-ay'dan uzun bü süre haber ahnamadı.

18 Kasım 1991 Pazartesi

(11-091)- Eskişehü özel Tip Cezaevi'ne gönderilen 200 kadar siyasi tu¬
tuklu ve hükümlünün gördüğü işkenceler, cezaevüıde inceleme yapan 14
kişdik bü doktor heyeti tarafindan doğrulandı. TürkTabibler Büliği'nüı bu ko¬
nuda yaptiğı açıklamada muayene edilen 198 tiıtiıklu ve hükümlüden 119'unda
dayak ve işkence sonucunda oluşan ekimoz ve sıjTnklar saptandığı kay¬
dedildi. (11-115)- Açıklamada 119 tiıtiıklu ve hükümlüden 60'ınm "acd tibİ3İ
balama" gereksinimi bulunduğu, 44'ünde ciddi "travma somnu" olduğu, 15'inm
ise açldc grevi nedeniyle zor dummda kaldığı belütildi. Sözkonusu 119 tutuklu
ve hükümlünün adları şöyle.

Acd tibbi bakıma gereksinimi bulunanlar: "Memli Güngör, Saldı Kubat,
Bedrettin Kavak, Beşü Bumin, Hasan Hüseyin Kaner, ibrahim Aykut,
Süleyman Günyeü, Fetiıi Lale, Serhat Uğuriu, Hald Kaya, Cemal Şerik, Mustafa
Isbert, Mazlum İşçi, Yaşar Ayaşlı, Mustafa Çepdc, Neşet Coşkun, Erdal Nayu,

Feyzullah Sunar, Ahmet Karaver, Cevdet inak, ibrahim Ulutaş, Fuat Kav, Tes¬
lim Koç, Ahmet Kaya, Enver Toğaç, Kutay Meriç, Ibrahün Bingöl, irfan Men-
geneoğlu, Aü özbey, Abdurrahim Gümüştekin, Sultan Dağ, Müslüm Yeşilağaç,
Ekrem Kılıç, Hasan Karakuş, Mahmut Kardeş, Kazım Tepeli, Raü Yaman, Hal¬
dun Karyol, Mehmet Emin Gökdemü, Zaip Boğml, Hamü Kankıüç, Kemal
Coşkun, İbrahim Gürüz, Ömer Tiz, Hasan Karaoglan, irfan Güler, Yusuf Onat,
Mete Tetik, Fevzi Işık, Levent Akttlrkoglu, Şükrü Göktaş, Haül Güçlü, Ab¬
dullah Doğan, Yahsan Çatal, Abdülkerim Bayram, Ahmet İnci, Selehattin
Şimşek, Ümmet Suna, Maşuk Sami ve Hayri Yeşd"

Ciddi travma somnu olanlar: "Salih Kubat, Deniz Teztel, Orhan özpolat.
Aziz Erinç, Hüseyin TaÜıdd, Aziz Belet, Mehmet Carok, Sinan Koca, Mehmet
Emüı Kıüç, Celal Selmut, Hıdu Polat, lüıan Karataş, Ferhat Gümüşbaş, Kemal
Topraklı, Kemal Artiış, Menderes Tutuş, Fevzi Köz, Zülfü Türker, Oğuz
Gündüz, Cemalettin Cinkıhç, Mahmut Güvenç, Selim Gülcan, ibrahim inalı.
Dursun Ali Küçük, Bişar Hezer, Haşmet Kuş, Mehmet ör, Hıdu Kumtzıçiçek,
Çetin Güleç, Serhat Kesemen, Cemil Gündoğan, Ali Gün, Muzaf-fer Ayata,
İsmet Hara, Ydmaz Dağlım, Erol Atasoy, Saadet Güncekti, Celalettin Can, Meh¬
met Can Yüce, Nedim Baran, Pervd Keçeli ve Keleş Karaca"

Açük grevi nedeniyle zor dummda kalanlar: "Hatice Suna, Kemal Toprakü,
Mustafa BülentYalçın, Günsel Şahüı, Hatice Temel, Hanefi Sümer, İsmet Hamn".

(11-092)- Yalova'ya bağlı Kılıç köyünde yaşayan Fatina Kum adü bü yaşü
kadın de oğlu Mehmet Kum'yu yaÛaşık bü yıl önce gözaltinda tutulduklan jan¬
darma karakolunda döven Astsubay Aziz özdemü 6 ay hapis cezasına mahkum
oldu. Yalova Asliye Ceza Mahkemesi'nde 15 Kasım 1991 tarihinde sonuçlanan
davada Aziz özdemü'e hapis cezasının yanı sua "6 ay süreyle memuriyet ya¬

pamama" cezası da verddi.

20 Kasım 1991 Çarşajnba

(11-106)- Murat Aslandoğan adh bü genç, Kasun ayı başmda tiı-
tuklanarak konulduğu Ankara Merkez Kapaü Cezaevi'nde işkence gördüğünü
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ve bu nedenle bü ayağının lonldığını bildüdi. Tahliye olduktan sonra Türkiye
insan Hakları Vakfi'na başvuran Murat Aslandoğan'm gördüğü işkenceler ne¬
deniyle sağ ayağının lorddığı anlaşıldı ve dumm doktor rapomyla belgelendi.
Adli Tıp Kummu'ndan "15 gün süreyle iş göremeyeceğüıe" ilişkin rapor alan
Murat Aslandoğan, Cumhuriyet Savcdığı'na başvurarak "kendisine işkence
yapan cezaevi görevlileri hakkmda dava açılmasını" istedi.

22 Kasım 1991 Cuma

(11-121)- Adalet Bakanı Seyfi Oktay, göreve başladıktan sonrald ilk
açıklamasında işkenceye ve her türlü eziyete son verecek kapsamlı bü yasal
değişiklik yapacaklarını bddüerek, yargıç kararı olmaksızın insanlann
gözaltina alınmasına karşı olduğunu söyledi.

25 Kasım 1991 Pazartesi

(11-129)- Siüt'in Eruh ilçesine bağlı Ekindüzü köyü 22 Kasım Cuma
günü bü gmp asker tarafindan basıldı. Baskın şuasında askerierin rastgele
açtığı ateş sonucunda Lale Özalp ve Feciye Bahçeci adlı iki genç kız vumlarak
yaralandı. Yaralı genç kızlar, köy baskınını şöyle anlattilar: "Baggözen Jan¬
darma Tabur Komutanı bü bölük askerle bülikte köyümüze geldi. Köyde ne
kadar genç kız ve kadm varsa zoria topladdar. Daha sonra getüdikleri askeri
araca binmemizi istediler. Karşı koyduk. Bu karşı koyma üzerine ikimiz, ko¬
mutanın emriyle topluluktan çıkartildık. Biz kurşunlanuken, diğer kadınlar da
feci şekilde dövüldü".

(11-130)- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne gözaltinda tutulan bazı
kişilerin vekaletlerini almak için giden Şıh Mehmet Kurtoğlu, Ömer Kantin ve
Günay Polat adlı üç avukat. Siyasi Şube Müdürü Reşat Altay tarafindan tar¬
taklandıklarını bddüerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

5 Arahk 1991 Perşembe

(12-018)- Ekim ayı sonunda istanbul'da gözaltma alınan Hakime Es¬
meray adü kadına gözdtinda bulunduğu süre içinde işkence yapıldığı ve 4
Kasım günü de kimliği belüsiz bü poüs tarafindan tecavüz edddiği bddüddi.
İstanbul Cumhuriyet Savcdığı'na 20 Kasım 1991 tarihinde suç duyumsunda bu¬
lunan Hakime Esmeray'ın avukatı Ferda Çetin, işkence ve tecavüz olayına
karışan polislerin bulunarak cezalanduılmasım istedi. Ferda Çetin, evli ve iki
çocuk annesi olan Hakime Esmeray'a tecavüz eden polisin "1.70-1.75 boy-
lannda, yanakları dolgun, pala bıyıklı, saçlan kestane rengüıde, beyaz tenü ve
30-35 yaşlarında" olduğunu belütti.

(12-019)- Bingöl'ün Soüıan ilçesme bağü Mutiuca köyünde 18 Kasım ge¬
cesi meydana gelen ve bü askerüı ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra bazı
köylülerin askerler tarafindan dövüldükleri, gözaüma alındıkları ve işkence
gördükleri bddüddi. iHD Bingöl Şubesi'ne başvuran köylülerin anlattıklanna
göre insanlık dışı uygulamalara mamz kafadarın adlan ve yaşlan şöyle: "Selim
Bükmez (67), Abdunahman Kılınç (63), Mahmut Işık (53), Alaattm Işık, Emin
Tunç, Abdurrahman Küsmez (72), Hüseyin Demü (65), Abdunahman Kıhç
(71), Emin Kıhç, Nurettin Gürbüz ve Ali Bingöl (47)". Bü süre gözaltmda tu¬
tiılan ve işkence gören köylülerden Abdurrahman Kılıç'a beş gün, Nurettin
Gürbüz'e ise üç gün süreyle "iş göremez" rapom verildi.
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6 Arahk 1991 Cuma

(12-023)- Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Sanerik köyünde yaşayan

ibrahim Gündem'den gözaltina alındıktan sonra bü haber kınamadığı bd¬
düddi. 25 Eylül 1991 tarihinde gözaltina alınan ibrahim Gündem'in yakınları
olaydan Hazro ilçe Jandarma Karakolu'nda görevli Kenan Şahüı adü üsteğmeni
sommlu tutarken, Hazro Kaymakamı Adnan Kandemü ise Ibrahün Gündem'in
gözaüına alınmadığını öne sürdü, ibrahim Gündem'üı kardeşi Hüseyin
Gündem, "Kardeşim, beraberinde sivd giyimü kişiler olan Üsteğmen Kenan
Şahin tarafindan evi basılarak gözaltina alındı. Yaptığımız güişimler sonucunda
nereye götürüldüğünü öğrenemedik. Kardeşimin öldürüldüğünü sanıyoruz"

dedi.

9 Arahk 1991 Pazartesi

(12-034)- Gaziantep'de 23 Kasım 1991 tarihinde ortadan kaybolan ve
"poüs tarafindan gözaltina alındığı" bddüden Murat Özsat adü öğrencinin ce¬
sedi bulundu. iHD Gaziantep Şubesi tarafından yapılan araştumalar sonucunda
Murat özsat'ın tamamen yanmış cesedinin "sahipsiz" kaydı düşülerek Ga¬
ziantep Şehü Mezarüğı'na gömüldüğü belülendi. 7 Aralık günü gömüldüğü
mezardan çıkartılan Murat özsat, Diyarbaku-'da yeniden toprağa verddi. Murat

özsat'ın amcası Veysi özsat, yeğeninin "polis ajanı olması" için yapılan tek¬
lifleri kabul etmediği için işkenceyle öldürüldüğünü söyledi,

(12-035)- Diyarbaku'daki Anıt Park'ta dolaşuken giydiği "san-kumızı-
yeşd" renkli kazak nedeniyle gözaltma alman Mahü Güneri adü üse öğrencisi,
gözaltinda işkence gördüğünü açıkladı. Mahir Güneri, gördüğü işkenceleri ser¬

best buakıldıktan sonra gittiği Adli Tıp'dan aldığı "5 gün süreyle iş

göremeyeceğine" iüşldn doktor raporuyla kanıtiadı.

17 Aralık 1991 Salı

(12-067)- Mardin Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli Mehmet
Göçmen adh yüzbaşının Akbağ köyünde yaşayanlara işkence yaptığı ve zorla
saman yedü-meye çaüştıgı bddüddi. Köylüler, yüzbaşı ile ilgili şücayeüerini
bölgede bulunan SHP milletvekilleri Uluç Gürkan, Salman Kaya ve Seüm
Sadak'a aktardılar. Mardin Jandarma Alay Komutanı Albay Enver Uysal ise
söylenenlerin doğm olmadığını savunarak, yüzbaşının asdsız iddialarla
yıpratılmak istendiğini belütti.

19 Aralık 1991 Perşembe

(12-078)- istanbul'da bazı haraç isteme ve tehditle para alma olaylanna
adı kansan 3'ü poüs 5 kişinin yargdanmasma başlandı. İstanbul Kadıköy 1. Ağu-
Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanık poüsler Kadü Kafabak, Resul özdemü ve
Taner Tarun, emniyet ifadelerinin işkence altında alındığını bddüerek,

"işkence yapdarak alman üadelerimiz, bizlere okuttumlmadan zorla imzalatddı.
Aym ifadeyi korktuğumuz için savcdıkda da tekrarladık" dediler.

20 Aralık 1991 Cuma

(12-083)- Ali Rıza Ağdoğan adlı genci gözaltında tiıtiılduğu istanbul
Beyoğlu Emniyet Amüüği'nde "işkence yaparak" öldürdükleri öne sürülen 5
polisin yargılanmasına devam edildi, istanbul Beyoğlu Ağu Ceza Mah-
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kemesi'nde yapılan dumşmada ifadeleri alman sanık polisler Şeydi Yapıcı ve
Mustafa Şahinoğlu, Ali Rıza Ağdoğan'm Beyoğlu Emniyet Amüügi'nin 8.
katindan atlayıp intihar ettiğini savundular.

23 Arahk 1991 Pazartesi

(12-097)- Şu-nak'ın Idd ilçesi 20 Aralık gecesi PKK mditanlan tarafmdan
basddı. Baskından sonra ilçede ve çevresinde geniş bü operasyon yapddı. Ope¬
rasyon şuasında çok sayıda insanın gözaltına aündığı, basılan evlerde eşyalann
tahrip edildiği, insanların dövüldüğü ve tartaklandığı bddirildi.

31 Aralık 1991 Salı

(12-127)- Adana Çukurova Üniversitesi'nde Maraş olaylarının yddönümü
nedeniyle yapılan protesto gösterisinden sonra gözaltina alman 34 öğrenci,
gözaltinda işkence gördüklerini açıkladılar. iHD Adana Şubesi'nde basm top¬
lantisı düzenleyen öğrencder, "Emniyette gözlerimiz bağlandı. Sürekü hakaret
ve tehdü gördük. Kız öğrencder cinsel tacize uğradı. Bazı arkadaşlarumz ajan
olmaya zorlandı. Serbest buakılmadan önce gittiğimiz hastanede ise bizlere
gerçek dışı raporlar verddi" dediler.

(5 Ocak 92)- Siüt'e bağlı Koçpmar köyünü 20 Aralık akşamı basan özel
tim görevldermin Ali Keklik, Ekrem Demü ve Hüsamettüı Demü adlı üç Idşi
de adları öğrenilemeyen iki çocuğa işkence yaptiklan bddüddi. işkence gören
5 kişi daha sonra sorgulanmak üzere Siüt'e götürüldü.

(5 Ocak 92)- Hakkari'nin Şemdinli dçesi Oğlaklı köyünde 31 :Kasım günü
jandarmalar tarafindan gözaltina alınan Abdülkadü Yıünaz ve Siddık Yücel adü
iki kişi, gözaltmda olduklan 17 gün süresince işkence gördüklerini açıkladdar.
Sıdddc Yücel serbest buakıldıktan sonra "ilk önce betona yatirdarak saaüerce
dövüldük. Ardından soğuk su dolu ofan havuzlara atildık. işkence izlerinin kay¬
bolması için bü askeri doktor bizi 5 gün süreyle tedavi etti" dedi. Abdülkadü
Ydmaz ise gözaltında kendisine elektrdc verildiğini ve hayalarmda sigara
söndürüldüğünü söyledi.

(5 Ocak 92)- Batman'daki evüıden 16 Araldc 1991 tardımde gözaltina
aünan Rıza Tan adü bü gence götiirüldüğü Biüis Emniyet Emniyet
Müdürlüğü'nde üç gün süreyle işkence yapıldı, insan Hakları Demeği Batman
Şubesi Yönetim Kumlu Üyesi SıdddcTan'm oğlu olan Rıza Tan, daha sonra Bit¬
üs yakmlanna götürülerek kurşunfandı. Bu olayda Rıza Tan'm kalça ve ba-
caklanna 5 kurşun isabet etti.

(5 Ocak 92)- Mardm'm Midyat ilçesine bağlı Esdd köyünde meydana
gelen bü cmayet olayı nedeniyle 25 Eylül 1991 tarihinde 2 ayhk çocuğu ile bü¬
ükte gözaltına alınan Asiye Çetiner adlı bü kadın gözaltmda işkence
gördüğünü açddadı. Mardin Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde 45 gün süreyle
gözaltında tutulduğunu bildüen Asiye Çetiner, 2 ayük çocuğunun da kendisüıe
karşı işkence aracı olarak kullanıldığını söyledi. Asiye Çetiner şunlan anlatia:
"Gözaltinda işlemediğim bü suçu kabul etmem için sürekli işkence gördüm.
Çocuğumu ağlatıp sesini bana düdettiler. Suçlamalan kabul etmezsem
çocuğumu öldürmekle tehdü ettder. Emzümek için çocuğumu istediğünde
ise (Onu geberinceye kadar aç bu-akacağız) dediler. Çocuğum gözaltinda
kemik erimesi, sindüim bozukluğu ve bronşite yakalandı".
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4.3. CEZAEVLERİ

1991 yıü içinde insan haklarını yalandan dgdendüen ve Türkiye'de

ydlardu kanayan yara olan cezaevi somnu ile dgiü dd önemli olay yaşandı. Bun¬
lardan büincisi 12 Nisan 1991 tarihinde yürürlüğe güen 3713 saydı 'Terörle
Mücadele Yasası"nın getüdigi şartü tahliye uygulaması oldu. ikinci önemli
konu ise Kasım ayında 206 siyasi tutuldu ve hükümlünün tek kişilik
hücrelerden oluşan Eskişehü özel Tip Cezaevi'ne sevkeddmeleri idi. Ko¬
aüsyon hükümeti 24 Kasım 1991 tarihinde aldığı bü kararla Esldşehü özel Tip
Cezaevi'ni kapatarak, insanükdışı bü uygulamaya son verdi.

Ne varld ilk bakışta olumlu bü geüşme olarak görünen bu iki olay ce¬

zaevi koşullarına msanük onumna yakışan bü düzen getüemedi. 'Terörle

Mücadele Yasası" ile getüden şarüı tahüye uygulamasından cezaevlerinde bu¬

lunan yaklaşık 46 bin tutuklu ve hükümlüden 19 bm 774'ü yararlanabildi. Ada¬
let Bakanlığı'mn elindeki verilere göre. Nisan ayı sonuna kadar "şarüı tahliye"

uygulamasmdan yararlanarak serbest bırakdanlann 708'ini siyasi, 19 bm 66'sını

ise siyasi olmayan suçlardan ötürü cezaevlerinde bulunan hükümlü ya da tu¬
tuklular oluşturdu.

3713 saydı yasa yürürlüğe gümeden önce cezaevlerinde yaklaşık 3500

siyasi tutuldu ve hükümlü bulunuyordu, ilk aşamada bunlardan sadece 708'i

şarth tahliye uygulamasından yararlanabddi. 708 tutuklu ve hükümlünün
büyük bü bölümünü ise sağ eğilimliler oluşturdu. Anayasa Mahkemesi 22
Temmuz 1991 tardıinde şartü tahüye uygulamasındaki smufamalarm bü

bölümünü iptal etti. Bu karardan yaralanan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 146/
1 maddesi nedeniyle cezaevinde bulunan lOOO'den fazla tutuldu ve hükümlü
serbest buakıldı. Anayasa Mahkemesi kararı, Kürdistan işçi Partisi (PKK) ve
diğer Kürt gmplanyla dgiü TCK'mn 125. maddesi uyannca açılan davalan kap¬

sam dışında tuttu. Adalet Bakanüğı'nm 27 Kasım 1991 tarihinde verdiği ra¬
kamlara göre cezaevlerinde 1488 siyasi tutuldu ve hükümlü bulunuyor.

Aym açddamada cezaevlerinde tutulan toplam 26.705 kişi arasında
16.394 kişi tutuklu olduğu belütiüyordu, yani "içeride" tutulan insanlann %

60'ından fazlasını davaları devam eden, daha doğrusu yasalar önünde "suçsuz'|

sayılan kişder oluştumyor. Türkiye'de davaların, özellikle de çok sanıklı siyasi
davalarm, uzun sürmesi, bu davalarm uluslararası "add yargılama" koşuüanna

uygun düşmediği konusunda şüpheleri artuabdecek niteüktedü.

Cezaevlerinde siyasi tutuldu ve hükümlü sayısınm geçmiş yıüara göre

azalmış olmasmdan ötürü cezaevi somnu 1991 yılmda daha öncekderin aksine
kamuoyunu daha az meşgul etti. Buna rağmen "içeride" ve "dışanda" yaşanan
bazı olayları protesto için yapılan açlık grevlerine tamk olundu. Ydlardu ce¬

zaevinde tutulan yakmlan de aym sıkıntdan yaşayan tutuklu aileleri zaman
zaman paralel olarak cezaevleri veya Mecüs önünde protesto eylemleri
düzenledder. Bu tür eylemlerden ötürü yd içinde yaklaşdc 200 kişi gözaltma
almdı. Gazetelerde yer alan haberlere göre bunlardan 13'ü tutuklandı ve 163

kişi hakkında da dava açıldı.
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1991 yıl} içinde Ankara, Erzincan, İzmü-Buca ve Malatya cezaevlerinde
insanlık dışı uygulamalara, dayak ve işkence olaylarına tanık olundu.

Nisan ayı içinde Türkiye'deki 13 cezaevinde kronik hasta olan toplam
237 tutuklu ve hükümlü bulunduğu belülendi. Cezaevlerindeld hastalarla dgiü

araştu-ma Türk Tabibler Büliği yöneticilerinden Ata Soyer ile Türkiye insan
Haklan Vakfi Yönetim Kumlu Üyesi Okhan Akhan tarafindan yapddı.
Araştirma için Türkiye'deki yaklaşık 650 cezaevinden 13'ünde kalan tutiıklu ve
hükümlülerin sağlık durumları incelendi. Araştumaya göre kromk hastalığı
olan hükümlü ve tiıtukluların 103'ü Ceyhan, 56'sı Gaziantep, 24'ü Çanakkale,
19'u Nazidi, lO'u da Aydın cezaevlerinde bulunuyordu. Geriye kalan hastalar
ise Konya, Malatya, Bartin, İsparta, Bayrampaşa, Sakarya, Tavşanh ve Tarsus
Cezaevlerinde kalıyordu.

Kısıtü olanaklar de hazulanan bu araştuma cezaevlerindeki "sağük so¬
rununun" vahim boyutuna ışık tutabdü. Bu konuda Muharrem Eıyaşar isimü
siyasi mahkumun öyküsü de bü küçük örnek olabdü.

TlHV tarafindan hazırlanan günlük insan haklan rapomnun 24 Ağustos
1991 tarihli bölümünde şöyle bü haber yer aldı: "Yaklaşık üç yddu- siyasi
•hükümlü olarak cezaevinde bulunan Muharrem Eryaşar, konulan "gutlak kan¬
seri" teşhisine karşın, "mahkum koğuşu bulunmadığı" gerekçesiyle Ege Tıp
Fakültesi Hastanesi'ne gönderdmiyor. Tedavisine uzun bü süre cezaevinden
hastaneye götürülerek devam edilen Muharrem Eryaşar, avukatlannm
güişimleri sonucunda Izmü Devlet Hastanesi'ne yatuıldı. Muharrem
Eryaşar'm yatirddığı hastanede sağlıksız koşullar içinde bulunduğunu bddüen
insan Hakları Derneği Izmü Şubesi Başkanı Ahmet Aksüt, devlet hastanesi ile
fakülte hastanesi arasmdaki gidiş gelişlerin de sağlık dummuna olumsuz etki
yaptiğmı söyledi."

Muharrem Eryaşar, Uluslararası Af örgütü'nün de katddığı uzun
uğraşlar sonucunda ancak Kasım ayının başında tahliye olabildi: "Cezaevinde
kanser ve behçet hastalıklarına yakalanan Muharrem Eryaşar adlı hükümlü,
"cezaevi koşullarında iyileşemeyeceğinin" doktor raporuyla belülenmesi
üzerine serbest buakıldı. Muharrem Eryaşar, rapomnun istanbul Adü Tıp Ku¬
mmu tarafindan onaylanmasından sonra NaziUi Cumhuriyet Savcdığı'nm
kararıyla tiıtuklu bulunduğu Izmü Buca Cezaevi'nden tahliye edddi. Türkiye
insan Hakları Vakfi Izmü Temsilcisi Veli Lök, başvurduğu taktüde Muharrem
Eryaşar'm tedavisini üstlenebileceklerini söyledi." CTlHV Günlük İnsan Haklan
Rapom - 4 Kasım 1991)

CEZAEVLERİ İLE İLGİLİ TİHV'NA YANSIYAN BİLGİLER

Cezaevlerinde yılbaşı nedeniyle yapdması gereken açık görüşler ko¬
nulan kısıtiamalar nedeniyle gerçekleşemedi. Tutuklu ve hükümlülerin eski
koşullar için israrh olmalan üzerine Izmü Buca, Bursa, Ceyhan, Bartin, Aydm,
Ankara Merkez, Mafatya ve Çanakkale cezaevlerinde açık görüş yapılamadı.
Açdc görüşlerin yapılamadığı cezaevlerinin önünde ise, tutuklu ve hükümlü
yabnları tarafindan protesto gösterileri düzenlendi. Protesto gösterileri ne-
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deniyle Ankara'da 44, Ceyhan'da 9, Aydın'da 4, Çanakkale'de de 3 kişi
gözaltına almdı. Ceyhan'da gözaüma alınanlardan Şerife Akbaş, Davut Oral,
Salih Çevik, Gıyasettin Ulucan, ibrahim Saygılı, Ahmet Bayhan, Yılmaz Zaman,
Ramazan Kambur ve Abduüah Benek tutuklandı. Çanakkale ve Aydın'da
gözaüma alınanlar ise serbest buakıldı. istanbul'daki Bayrampaşa, Metris ve
Paşakapısı cezaevleri ile Nazilli ve Amasya cezaevlerindeki açık görüş her¬
hangi bü engel çıkartilmaması üzerine sakin geçti.

2 Ocak günü Ankara'da gözaltma alınan 44 tutuldu yakını 4 Ocak günü
serbest buakıldı. Tutuldu yakınları gözaltmda tutulduklan iki gün boyunca po¬
lisler tarafindan dövüldüklerini, kendilerine yemek ve yatacak yer ve-
rdmediğini bddüdder. Serbest buakılan tutuklu yakınlanndan Gülnaz
Türkmen, Celal Türkmen, Ali Ispü ve Nergiz Yalçm'ın vücuüarmda yedikleri
dayak sonucunda oluşan yara ve izler belülendi.

Ankara Merkez Kapalı Cezaevi önünde gösteri yapan 44 tutuklu yakım
hakkında 15 Şubat günü dava açıldı, "izinsiz gösteri yaptıkları" öne sürülen tu¬
tuklu yakınlarının bü yıUa üç yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum
edilmeleri isteniyor. Haklarında dava açılan tutuklu yakınlarının isimleri şöyle:

"Yusuf Alkan, Sultan Ateş, Duma Işık, Fatoş Şatuoğlu, Saadet Türkay, Sadık
Atila Hürmüz, Haydar Aytekin, Seyran Buluş, Yusuf Buluş, Ali Ispü, Gühıaz
Türkmen, Kahim Kurt, Saime Ağacık, Medine Çelik, Yosma Akalın, Fatma
Bülbül, Medriye Yıünaz, Hüseyin Ateş, Hilmi Sürüm, Fatma Büşat ilhan,
Gülperi Pınar, Hüseyin Hüsnü Aktaş, Sadık Akın, Devrim Türkmen, Yusuf

Çalar, Güüer Akalın, Serap Erbasan, Zöhre Yüksel, Ülbey Akalın, Begüm
Çetinbaş, Alper Akyazılı, Selman Çelik, Emine Bülbül, Mevlüde Turan, Haydar
Çaku-oğlu, Durmuş Yüceşan, Türkan Yüceşan, Berna Kalkan, Celal Türkmen,
Serpd Ispü, Nergiz Yddız, Dilek Güler, Hacı Yusuf Sankaya ve Hasan Ali Keş¬
kül"

Malatya E Tipi Cezaevi'nde kalan sol görüşlü tutuklu ve hükümlülerin

bü bölümü 11 Mart 1991 tarihinde açlık grevine başladı. Tutuklu ve
hükümlüler tarafindan yapdan açıklamada açlık grevinin "cezaevüıdeki yaşam
koşullarmm düzeltümesi, baskılara ve başka cezaevlerine sürgün uy¬
gulamasına son verilmesi" gibi isteklerle başladığı belütddi. Malatya E Tipi Ce¬
zaevi'ndeki açük grevi tutuklu ve hükümlülerin isteklerinin büyük bü
bölümünün kabul edilmesi üzerine 23 Mart günü sona erdi. iHD Malatya
Şubesi Başkam Mustafa Ydmaz, 175 tiıtiıklu ve hükümlünün sürdürdüğü açlık
grevinin cezaevi yönetimi ile yapdan anlaşma sonucunda sona erdiğini söyledi.

Şarth tahliye uygulaması ile dgiü yasa tasarısında bazı siyasal suçlarm
kapsam dışı buakılmasını protesto amacıyla ve tasan kapsamınm
genişletümesi isteğiyle 9 Nisan'da Mecüs İnsan Hakları Komisyonu Başkanı
Eyüp Aşık ile görüşmek isteyen 50 kadar tutuldu yakını poüs tarafindan tar-

takfandı. Olay suasmda iki kişi fenalaşarak hastaneye kalduıldı, başına telsizle
vumlan yaşh bü kadın ise yaralandı. Ofaylar suasmda Gökhan Çeldc, Metin
Kazan ve Murat Ergenekon adh üç kişi de gözaltina ahndı. Gözaltina
ahnanlardan Gökhan Çelüc'in yaraü olduğu bddüddi.

istanbul Sağmalcdar Cezaevi'nde bulunan yaklaşık 300 kadar sol görüşlü
tutuklu, 'Terörle Mücadele Yasası"nı protesto amacıyla 21 Mayıs günü açldc
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grevine başladı. "Uyan" amacıyfa yapıldığı bddüden açlık grevi 7 gün sürdü,

istanbul Bayrampaşa Cezaevi'nde "Terörle Mücadele Yasası"nı protesto

amacıyla açlık grevine başlayan yakınlannı desteklemek için cezaevi kapısmda

oturma eylemi yapan 10 kişi, 27 Mayıs günü gözaltina alındı. Gözaltma alınan

10 kişiden Fatma Alcan, Hüseyin Kaşlar, Akın Çapın ve Hasan Tunç, 28 Mayıs

günü çıkartddıklan Eyüp Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafindan tu¬

tuklandı. Diğer alti kişi ise tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest buakıldı.
Sözkonusu 10 kişi, "izinsiz gösteri yaparak Toplanti ve Gösteri Yürüyüşleri

Yasasına ayku-ı davrandıkları" iddiasıyla yargılandılar.

Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde bulunan yaklaşık 450 tutuldu ve hükümlü
"Terörle Mücadele Yasası de şarüı tahliye uygulamasmdaki sınulamalan pro¬
testo etmek" için 28 Mayıs günü açlık grevine başladı. Açlık grevi de dgdi ola¬

rak yapıfan açıklamada 'Terörle Mücadele Yasası'nm cezaevlerine köleci bü

yaşam getüdigi" belütildi. Diyarbaku ve Malatya cezaevlerinde 700 kadar tu¬
tuklu ve hükümlünün 'Terörle Mücadele Yasası"nı protesto amacıyla 28 Mayıs
günü başlattıklan açlık grevleri 3 Hazüan'da sona erdi. Her iki cezaevindeki

açlık grevlerinin bümesiyle bülikte Urfa, Malatya, Diyarbaku- ve Batman'daki
Halkın Emek Partisi (HEP) binalarında sürdürülen destek açük grevlerine de
son verildi. Gaziantep özel Tip Cezaevi'nde kalan siyasi tutuldu ve
hükümlülerden 76'sı ise 'Terörle Mücadele Yasası"nı protesto için 3 Ha¬
züan'da açlık grevine başladı.

Şarüı tahliye uygulamasma getirilen sınulamalan protesto için Meclis
insan Hakları Komisyonu Başkanı Eyüp Aşık ile görüşmek isteyen tutuklu ve
hükümlü yakınları, 7 Hazüan'da HEP Ankara Tl Merkezi ile iHD Ankara
Şubesi'nde büaraya gelerek topluca Mecüs'e gittder. Yaklaşık 150 kişdik gm-
bun önü. Meclis yakmlannda polis tarafindan kesildi. Ankara Valisi SaJEfet
Anlcan Bedük'ün verdiği telsiz emri sonrasında topluluk polis tarafindan cop ve

tekmelerle dövülerek dağıtildı. Olaylar şuasında Muhammet Va-ü isimü bü
genç 5 metrelik aü geçite düşerek ağu yaralandı. 110 tutuklu yakmı ise
gözaltina alındı. Aynca, polisleri engedemeye çabalayan milletvekilleri Mah¬
mut Aünak, Adnan Ekmen ve Ekin Dikmen polis tarafindan dövüldü. Mahmut
Alınak'ın beUndeki mhsaüı tabanca da polis tarafindan zorla alındı.

110 tutuklu yakını 12 Hazüan günü Ankara DGM'de dadeleri alındıktan

sonra serbest buakıldı. Serbest buakılan tutuklu yakmlan, gözaltinda bu¬
lundukları süre içinde herhangi bü kötü davranışla karşıfaşmadıklanm bil¬
dirdiler. Tutuldu yakınları hakkında daha sonra "izinsiz gösteri yaptiklan" id¬
diasıyla dava açıldı. 110 tutuklu yakınının yargılanmasına 14 I<fasım günü
başlandı. Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk
dumşmasına sanıklardan 30 kadan katddı. Dumşmada dadeleri ahnan
sanıklar, şikayetlerini dile getümek üzere Mecüs'e giderken poüsler tarafindan
dövülerek gözaltina alındıklarını anlattılar ve suçsuz olduklarını bddüdder. Da¬

vada tümü tutuksuz olarak yargılanan 110 tutuklu yakınının "izinsiz gösteri
yaptiklan" iddiasıyla 1 yıUa 3 yıl arasında hapis cezasına mahkum eddmeleri is¬
tendi.

Hazüan ayının sonunda Kurban Bayramı nedeniyle cezaevlerinde
yapdan açık görüşlerden siyasi tutuklu ve hükümlüler 'Terör ile Mücadele
Yasası"nın 16. maddesi nedeniyle yararlanamadı. Bdindiği gibi 'Terörle
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Mücadele Yasası"nın 16. maddesi siyasi tutuldu ve hükümlülerin açık görüşme

hakkından yararlanmasmı olanak tanımıyor. Diyarbakır'da kararı protesto için

yürüyüş yapan tutuldu yakınlarından 3'ü gözaltına alındı.

Temmuz ayı başında Izmü Buca Cezaevi'nde kalan bazı siyasi tutuk¬

lular, başka bü cezaevine gönderden Hasan Hüseyin Kaner adlı bü hükümlüyü
uğurlamak isterken gardiyanlar tarafindan dövüldü. Dövülen tutuklulardan

Ümü Ilter, Nevzat Kalaycı, Muharrem Eryaşar, Halil ibrahim Yılmaz, Ahmet
Zencüci ve Vedat Savaş yaralandı.

Kayseri Kapalı Cezaevi'nde kalan 11 siyasi tutuklu, 4 Temmuz günü

süresiz açhk grevine başladı. Açük grevinin, yemeklerin kötü hazırlanması, ce¬

zaevi idaresüdn tutuklulara üısanca davranmaması ve cezaevi koşıdlannm insanca

olmaması nedeniyle başladığı bddüddi. Açük grevi 12 Temmuz'da sona erdi.

Malatya E-tipi Cezaevi'nde kalan Hayri Duman adü tutuklu 28 Ağustos
1991 tarihli bü ddekçeyle TBMM insan Haklan Komisyonu'na başvurdu.
Başvurusunda cezaevinde 2 ve 4 Temmuz günlerinde jandarmalann salduısına

tandc olduğunu söyleyen Hayri Duman, ilk salduıda ismet Haro, Mahmut
Akyol, Salih Can ve Gurbetteü Ersöz adü tutukluların, dcmci salduıda ise Mu¬
hammet Kemal, Gurbetteü Ersöz, Orhan Aydın ve Genco Kartal'ın ya-

rafandığmı bildüdi.

, Izmü Buca Cezaevi'nde kalan sol görüşlü 29 tutiıklu, "yaşam
koşullarının düzeltilmesi ve bazı yasakların kaldudması" isteğiyle 14 Ekim
1991 tarihinde açlık grevine başladı. Açlık grevinin günlük yaşamla dgiü so-
mnlar ortadan kaiduılmcaya değin devam edeceği bddüddi.

ESKİŞEHİR CEZAEVİNE SÜRGÜN

"Bazı silahlı eylemlere kanştddan" iddiasıyla tutuldanan Ibrahün Bmgöl
ve Lütfü Topal'ın Ankara Merkez Kapaü Cezaevi'nden kaçmasından sonra ce¬
zaevüıde kafan sol görüşlü tiıtuklulardan 38'i 2 Kasım'da tek kişiÜk hücre
esasına göre yapdan Eskişehü özel Tip Cezaevi'ne gönderildi. Ankara Merkez
Kapalı Cezaevi'ndeki tutukluların Eskişehü'e gönderilmesiyle bülikte 'Terörle
Mücadele Yasası"nm 16. maddesi ilk kez uygulanmış oldu. "Terörle Mücadele
Yasası"nın 16. maddesi, "silahh eylemlere kanştiklan" iddiasıyla mahkum olan-
lann ya da bu nedenle tutuklananların tek kişdik hücrelerden oluşan ce¬

zaevlerine konulmalarım öngörüyor.

ibrahim Bingöl ve Lütfü Topal'ın Ankara Merkez Kapah Cezaevi'nden
kaçmasından sonra cezaevinde opera^on düzenlendi ve firari sanddarla aym
koğuşta kalan 21 tutuklu gardiyanlar de jandarmalar tarafindan dövüldü. 31
Eldm sabahı yaşanan dayaJc olayı sonucunda tutuklulardan Sinan Koca, Fe¬
ridun Ydmaz, Erol özbolat, izzet Avşar ve Hasan özbolat yaralandı. Dayak
olayı sonrasında cezaevinde kalan 50'yi aşkın sol görüşlü tutuklu süresiz açhk
grevine başladı.

Gaziantep, Amasya, Bursa, Aydm, Ceyhan, Çanakkale, Malatya ve Na-
zilü cezaevlerinde kalan sol görüşlü hükümlülerin büyük bü bölümü de 4
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Kasun günü tek kişdik hücre esasma göre yapıfan Eskişehü özel Tıp Ce¬
zaevi'ne gönderddi. Yapdan şevkler sonucunda 206 siyasi tiıtiıklu ve hükümlü
Eskişehü Cezaevi'ne gönderiüniş oldu. iHD Ankara Şube Başkam Hüsnü
öndül, istanbul Şube Başkanı Ercan Kanar ve Diyarbaku- Şube Başkam Fevzi
Haznedaroğlu yaptddan açddamalarda başlatdan uygulamayı "çağdışı bul¬
duklarını" beürterek, protesto ettiler. Bu arada Eskişehü özel Tıp Cezaevi'ne
gönderilen tutuldu ve hükümlülerin büyük bü bölümü açlık grevine başladı.

Eskişehü Cezaevi'ne gönderden müvekkiüeriyle görüşen avukaüarm
verddderi bilgilere göre, tutuklu ve hükümlüler cezaevine güerken gözleri
kapatdarak poüsler tarafindan ağu- biçünde dövüldü. Dayak sonucunda Mus¬
tafa Karasu, Haül Kaya, Rıza Altiın, Celalettüı Can, Femdun Ydmaz, Coşkun Aü
Şan, Fevzi Işdc ve Haldun Kaıyol (kaburgaları kırıldı) yaralandı. Tutuklu ve
hükümlülerüı saçlan zorfa kesildi ve yanlarında bulunan eşyalann büyük bü
bölümüne el konuldu.

Eskişehü özel Tıp Cezaevi'ne gönderilen 206 siyasi tutuklu ve
hükümlünün karşı karşıya kaldığı üısanlık dışı baskılar tepkilere yol açti.
Çağdaş Hukukçular Demeği Genel Başkam Şenal Sanhan, yapılan şevklerin
savunma hakkını yok saydığım belütti ve "Hükümlü ve tutuklular tek kişiük
hücrelere mahkum edilerek insansızlaştirma ve Idşdiksizleştirme poütdcalan
güdülmektedü" dedi. Uluslararası Af Örgütü de tecrü uygulamasma son ve-
riünesüü sağlamak amacıyla 5 Kasım'da bü kampanya başlattı. Eskişehü'deki
açük grevüu desteklemek amacıyla istanbul Bayrampaşa Cezaevi'nde kalan sol
görüşlü tutuldular 7 Kasım gününde açlık grevine başladdar. ,

Adalet Bakanı Suat Bilge 8 Kasun günü bü açıklama yaparak, "tutuklu
ve hükümlülere işkence yapıldığı" şekündeki haberlerin incelendiğini ve id¬
diaların doğm olduğunun kamüanması haünde gerekenüı yapdacağmı bildüdi.
Kayseri Cezaevi'nde kafan sol görüşlü 13 tutuklu da sevk uygulamasmı pro¬
testo için açldc grevüıe başladı.

Esldşehü Cezaevindeki müvekkiUeriyle görüştükten sonra 9 Kasun
günü istanbul'da basın toplantisı düzenleyen bü gmp avukat, cezaevüıde sivd
poüslerin dolaştığmı ve yapdan işkencelerin büyük olasddda bu kişder
tarafmdan gerçekleştirddiğmüı sanddığmı bddüdder. Avukatlar, cezaevüıdeki
tutuklularm yarı çıplak bü dummda ve yürüyemeyecek halde olduklarmı da
sözlerüıe ekledder. Tutiıklu ve hükümlü yakmlan tarafindan 11 Kasım'da
yapdan açddamada cezaevindeki olumsuz yaşam koşullarına dikkat çekddi ve
Eskişehü C^zaeiKndeld insanük dışı uygulamalardan cezaevi müdürü de Ce¬
zaevi Savcısı Eyüp Ibişoğlu'nun sommlu olduğu beürtildi.

Eskişehü özel Tıp Ozaevi'ne gönderden 206 siyasi tutuklu ve
hükümlünün gördüğü işkenceler cezaevüıde üıceleme yapan 14 kişdik bü dok¬
tor heyeti tarafindan doğmfandı. Türk Tabibler Büüği'nin (ITB) 17 Kasun
günü bu konuda yaptığı açddamada muayene edden 198 tutuklu ve
hükümlüden 119'unda dayak ve işkence sonucunda oluşan ekünoz ve sıyrddar
saptandığı kaydedddi. 119 tutiıklu ve hükümlüdeki bulgularm travma so¬
nucunda oluştuğunun anlatildığı açıklamada raporların Adalet Bakanhğı de
Eskişehü Cumhuriyet Savcdığı'na detddiği belütddi. Açddamada cezaevüıdeki
msanük dışı uygulamalara "bazı doktorlann da yardımcı olduğu" şekündeki
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şikayeüerin incelendiği vurgulanarak, "Böyle bü meslektaşımızın varüğımn

saptanması halüıde büliğimiz organlannca gereği yapdacaktu" denddi. Adalet
Bakanı Suat Bdge ise tutuldu ve hükümlülerdi vücutiannda yara izleri bu¬
lunduğunu ancak bunların işkence nedeniyle oluşmadığını söyledi.

istanbul'un Sultanahmet Meydanında Eskişehü özel Tip Cezaevi'ndeki
insanlık dışı uygulamaları protesto için 12 Kasım günü düzenlenen basın top¬
lantısından sonra gösteri yapmak isteyen kalabalık bü grup poüs tarafindan
dövülerek dağıtildı. Olaylar suasmda 27 kişi gözaltina alındı ve bazı gazetecder
dövüldü. Gözaltına almanlar arasında HEP istanbul il Başkanı Osman özçeük
ile Mehmet Ali Kudök, Hüdai Berber, Hüseyin Cici, Several Demü ve Oğuz
Demü adü avukatlar da yer aldı. Gözaltma alınan diğer kişilerin bazı adları ise
şöyle: "Fatoş Kanar, Füsun Demüalp, Ali Musa Sançimen, Sara Akan, Pakize
Keleş, Ali Kaya öner. Pınar Kürekçi, Tacettin Bozkurt, Cemd Gündoğan,
Teküı Mercangd ve Serdar Kardağ". Gözaltma aünan 27 kişinin tamamı 15

Kasım günü serbest buakıldı.

14 Kasım günü açlık grevini sürdüren tutuklulardan Hatice Temel ra¬

hatsızlanarak hastaneye kalduddı. Hatice Temel tedavi kabul etmemesi
üzerine hastaneden cezaevine geri gönderildi. Aym gün Izmü'deki Buca Kapalı
Cezaevi'nde kalan sol görüşlü 49 tutuklu de Ceyhan özel Tip Cezaevi'ndeki
bazı hükümlüler, Eskişehü'deki eyleme destek oünak amacıyla açük grevüıe

başladı.

Eskişehü özel Tip Cezaevi'nin boşaltdmasım ve yıkılmasım isteyen 200
kadar tutuldu ve hükümlü yakını 21 Kasım günü Meclis' in önünde toplandı. Tu¬

tuklu yakınlarının temsdcderi daha sonra Mecüs'e güerek Adalet Bakanı Seyfi
Oktay ile insan haklanndan sommlu Devlet Bakam Mehmet Kahraman de
görüştüler. Tutuklu ve hükümlü yakınlarının Mecüs'e doğm yapmayı plan-
ladddan )âirüyüşe ise poüs tarafindan izm verilmedi.

TlHV Başkanı Yavuz Önen 22. 11. 1991 tardıinde Başbakan S. De-
ndrel'e yazdığı mektupta Eskişehü özel Tip Cezaevlerindeki uygulamaya der¬
hal son verilmesini istedi. Adalet Bakanı Seyfi Oktay ile insan hakları ko¬
nusundan sommlu Devlet Bakanı Mehmet Kahraman, 22 Kasun günü
Esldşehü özel Tip Cezaevi'nde in-celeme yaptilar. Cezaevüıde mcelemeler
yapan dd bakana IHD Genel Başkanı Nevzat Helvacı, TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri Recep Akdur, TlHV Yönetim Kumlu üyesi Ata Soyer de bazı
milletvekilleri de eşlik etti. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler, heyette bu¬
lunanlara "kendilerine yapılan insanlık dışı uygulamaları ve işkenceleri'' ak¬
tardılar. Bakanlar Kumlu, 24 Kasım akşamı yaptığı toplantida Eskişehü özel
Tip Cezaevi'nin boşaltdarak kapatilmasım kararlaştudı. Kapatma karan. Adalet
Bakam Seyfi.Oktay ile insan haklanndan sommlu Devlet Bakam Mehmet Kah-
raman'ın ortaklaşa hazuladıklan rapor görüşüldükten sonra ahndı. Ahnan
karar uyannca 27 Kasun günü Esldşehü Cezaevi'nde bulunan tutuldu ve
hükümlülerden 34'ü Gaziantep'e, 49'u da Aydm'a gönderddi. Cezevmm
boşaltdması 28 Kasım'da tamamlandı. Eskişehü Cezaevi'nde bulunan tutuklu
ve hükümlülerden 77'si Çankırı ve Amasya cezaevlerine gönderddi.
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ESKİŞEHİR CEZAEVİNİN KAPATILMASINDAN SONRA

ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

Izmü- Buca Bölge Kapaü Cezaevi'nde kalan 46 sol görüşlü tuhıklunun 13
Kasun günü başlattığı açlık grevi, Eskişehü özel Tip Cezaevi'nüı kapatdmasma
karşm sona ermedi. Buca Cezaevi'ndeki açük grevi, insanlık dışı uygufamalara
son veriünesi ve olumsuz yaşam koşullarmm düzeltilmesi ist^yle
başlamışti.Izmü Buca Cezaevi'ndeki açlık grevine destek oünak amacıyla ce-
zaevinüı önünde 30 Kasım günü basm toplantisı yapan 53 kişi poüs tarafindan
tartaklanarak gözaüma aündı. Gözaltına aünanlardan Tahü Eken, ertesi gün
gönderddiği nöbetçi mahkeme tarafindan tutuklandı. Diğer 52 kişi ise serbest
buakıldı.

Açhk grevini sürdüren 62 tutiıkludan 7'si 6 Aralık günü rahatsızlanarak
hastaneye kalduddı. Hastaneye kalduıfan tutuklularm adlan şöyle: "Ndıal Du-
mcak, Hüseyin Altin, Salih özdenür, Mehmet Andiş, Düzgün Bulut, Fatdı
Demü- ve Naciye Demü".' Buca Cezaevi Savcısı ismet Üstel, hastaneye
kaldu-dan 7 tutukludan 3'ünün tedaviyi kabul ederek açldc grevüıi buaktiğım
açıkladı.

Malatya E-Tıpi Cezaevi'nde yaşam koşuUarmm düzeüiünesi, kazanılmış
•haklarm iade edilmesi ve insanlık dışı baskılara son verilmesi isteğiyle
başlatilan açük grevi 12 Araük günü sona erdi. Açlık grevine HEP Malatya il
örgütü ile iHD Malatya Şubesi yöneticilerinin yaptiğı temaslar somasmda son
verildiği bddüddi. Malatya E-Tipi Cezaevi'ndeki açlık grevi 13 Kasım gününde
başlamışti. Açldc grevine 55 tutuklu ve hükümlü katilıyordu.

Izmü Buca Kapaü Cezaevi'ndeki açlık grevi 22 Araük günü sona erdi. 40
gün devam eden açlık grevi, insan haklarından sommlu Devlet Bakam Meh¬
met Kahraman'ın cezaevinde yaptiğı incelemelerden sonra tutuldularm is¬
teklerinin büyük bü bölümünün kabul edilmesi üzerin^ bitti. Cezaevi yönetimi
de tutuldular arasında vardan anlaşmaya göre, gereksiz aramalara son ve¬
rdmesi, koğuşlara daktilo aünması, cezaevine dışandan yiyecek gönderilmesi,
dergi,, kitap ve diğer yaymlann bekletilmeden verilmesi gibi istekler kabul edd¬
di. Buca Cezaevi'ndeki açldc grevini sol görüşlü 22 tutiıklu sürdürüyordu.
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4.4. ÖZGÜRLÜKLER

4.4.1. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ (özellikle Basm Özgürlüğü)

1991, basın özgürlüğü açısından da olumsuz uygulamalarla dolu bü yd

oldu. Basın ve iletişim özgürlüğü Türldye için adeta yabancı bü terim olmaya
devam etti. Bu konudaki sistemli smu-fama ve yasaklamalar sürdürüldü. Ser¬
bestçe haber alma hakkı çoğu zaman hiçe sayddı. Bu nedenle temel hak ve
özgürlüklerle ilgili insan hakları ihlalleri gereği gibi kamuoyuna yansıtdamadı.

Yazarlar tutuklandı. Gazeteciler gözaltina alındı. Dergiler, gazeteler, kitaplar
toplatıldı.

Basın özgürlüğü, Türkiye'de yasalar, idari işlemler ve uygulama açısından
3aUardu hiçe saydmaktadu. 12 Eylül askeri yönetüninin ardmdan gelen "sivd

görünümlü" Anavatan Partisi iktidarı döneminde düşünce ve basın özgürlüğüne
yöneük sınulama ve baskılar yoğunlaştı. Basm ve yaym yaşamı yasal ve eko-

nomdc bü cendereye alındı. Bu konuda istanbul Gazetecder Cemiyeti tarafindan
yapdan bü araştirmada şöyle dendmektedü:

"istanbul Gazeteciler Cemiyeti tarafindan yayınlanan "Bizün Gazete" adü
derginin Elcim ayı içüıde çdcan sayısında Anavatan Partisi'nin dctidarda bu¬

lunduğu 8 ydldc süre içinde basına yöneük toplam 1391 dava açddığı beürtddi.
Dergideki habere göre, 8 yıllık süre içinde basın özgürlüğünü kısıtlayıcı ve en¬

gelleyici niteldcte 26 yasa çıkartildı. Çok sayıda gazete ve dergi toplatddı. Bü yd
içinde "Cumhurbaşkanına hakaret ettdderi" iddiasıyla 18 gazeteci hakkmda
Türk Ceza Yasası'nm 158. maddesi uyarmca dava açddı."

Geçtiğimiz yıllar içinde basm ve yaym yaşamım en çokTCK'nm 140., 142.

ve 163. maddeleri etkiliyordu. Bu maddeler 1991 yıü içinde 12 Nisan günü

yürürlüğe güen 'Terörle Mücadele Yasası" ile kalduddı. Bu maddelerden ötürü
ydlardu cezaevlerinde bulunan gazetecder serbest buakıldı. Açdan yüzlerce
dava düştü. Ancak bu değişildik uygulamada önemü bü yarar sağfayamadı.
Topfatma kararları için en çok başvurulan madde olan ve "bölücülük pro¬

pagandası" konusunu içeren TCK 142/3, "Terörle Mücadele Yasası"mn CTMY)
8. maddesi olarak aynen komndu. Bu yıl içindeki toplatma kararlaruun yakfaşdc
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yüzde 75'i, bu hüküm uyarınca verildi. Aynı yasa uyarınca çok sayıda gazeteci ve

yazar tutuklandı. Ayrıca basm özgürlüğünün önündeki engellerden TCK'mn

158, 159, 311 ve 312. maddeleri ile Muzu Yasası (vs) yürürlükte olduğundan, bu

maddeler uyarınca da toplatma, imha, tutuklama ya da mahkumiyet kararlan

verddi

1991'de 29 kitap toplatddı. 121 gazete ya da dergiye el konuldu, sansür

uygulandı, bazılannm yayını durduruldu, bazdan toplatildı. 17 kitap ile 63 gazete

ve dergi hakkındaki toplatma ya da el koyma kararları TCK'mn 140, 142 ve 163.

maddeleri yürürlükten kalduıldıktan sonra verildi. Toplatma kararları en çok

Yeni Ülke gazetesi ile Emeğin Bayrağı ve Mücadele dergilerine yönelik olarak
uygulandı. Emeğin Bayrağı dergisi 25 (15'i TMY sonrasında) , Yeni Ülke gazetesi
23 (lO'u TMY sonrasında). Mücadele dergisi ise 11 (3'ü TMY sonrasında) kez

toplatıldı.

Gazeteci ve yazarlara yıl içinde toplam olarak 31 yıl bü ay hapis cezası

verildi. 20 gazeteci ya da yazar tutuklandı. Tutuklananlar arasında ilk şuayı Sos¬
yolog Ismad Beşikçi aldı. ismail Beşikçi, yd içinde üç kez tutuklandı ve 121
gününü hapishanede geçüdi. Yazdığı 4 kitap toplatddı. (ismail Beşikçi ile dgdi
aynntdı bilgi bölümün sonunda yer almaktadu)

Yd içinde 12 haftalık ya da aylık dergi bürosu poüs tarafindan basddı.

Aralık ayı içinde Ankara ve istanbul'da Hürriyet gazetesine yönelik iki provakatif
bombaü salduı düzenlendi. 2000'e Doğru dergisi. Güneydoğu Kararnamesi
uyarmca Ocak ayı içinde iki ay süreyle kapatddı. Ayrıca 13 Ağustos 1991 ta¬

rihinde ise yine bu kararname uyarınca "yayın poütikasım değiştümediği tak¬

tüde kapatilacağı" şeklinde uyarddı.

24 ayn olayda toplam 52 gazeteci, resmi görevlilerin tekmeli-tokaüı-coplu

salduısına uğradı. Bu konuda Basın Konseyi tarafindan Eylül ayı içinde yapılan

bü açıklamaTlHVin Günlük insan Hakları Raporu'na şöyle yansıdı:

'Türkiye'de 1989 ydı içinde 24 olayda 48, 1990 yılında 27 olayda 54, 199rin

dk 8 ayında ise 21 olayda 44 gazeteciye salduıda bulunulduğu belülendi.
Açıklamada, "Gazeteciye saldumayı bü hobi haline getüenlerin başında kamu
görevlileri geliyor. Polis ve özel tim bu görevi yerine getümekteki öncülüklerini

hiç kimseye kaptırmıyorlar. Gazetecilere salduanlar arasında kaymakam, savcı,
seçim kumlu görevlileri, adliye görevüleri ve hatta yargıçlar da bulunuyor" de

nildi. Açıklamada, son üç yıl içinde gazetecilere yapılan 72 salduı olayından
58'üdn poüs ve asker gibi devlet görevüleri tarafından gerçekleştirddiği be¬

lütildi."

Basına yönelik baskılar, yabancı gazetecileri de etkiledi. Yazdığı bü haber
büyük tepki uyanduan independent gazetesi muhabülerinden Robert Fisk, 3

Mayıs'ta sınu dışı edildi. Almanya'da yayınlanan "Frankfurter Rundschau"nın

muhabülerinden Lizzy Schmidt ise Vedat Aydın'ın cenaze töreninde polis

tarafindan dövüldü. Lizzy Schmidt, bu olaydan bü ay sonra da gözaltına alınarak
Türkiye'yi terk etmeye zorlandı.

Yazılı basımn yanı sua görsel basın alanında da üısan hak ve

özgürlüklerine aykuı uygulamalara tanık olundu. Devletin radyo ve televizyonu

ydlardu sürdürdüğü "tek yanlı habercilik" anlayışına bu yd da devam etti. Bü
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çok gerçek, TRT tarafmdan tek yanü olarak kamuoyuna yansıtildı. özellikle
Olağanüstü Hal Bölgesi ile dgiü haberler, tek yanh bü anlayışla düzenlendi.
TRTnin yayın anlayışı Demüel-lnönü koalisyon hükümeti döneminde de
değişmedi, özel televizyon kumlusu olan Star 1 de "sansürsüz bü yaym"
anlayışına sahip olduğunu sık sık açıklamasına karşın sıkça eleştirilere muhatap
oldu. Özedikle genel seçimler öncesindeki yayınlar başta olmak üzere bü çok
program kamuoyunda tepki uyandudı. Aynca bu televizyonda yayınlanmak
üzere hazu-lanan ve iHD Genel Başkanı Nevzat Helvacı'nm konuk olarak
katddığı bü program yayından çıkartildı.

1991 ydı içinde basın ve yaym yaşamma yönelik olarak yapılan ihlaüeri,

türlerine göre şöyle sualamak olanaklıdu:

Gazeteci ve yazarlarla dgiü olarak; tutuklama, gözaltina aüna, dava açma,
tartaklama, yaralama, coplama, hakaret, dövme, işkence yapma, hapis cezası

verme, para cezası verme, vatandaşlığa almamakta düenme, Türkiye'yi ter-
ketmesini isteme, yasak olduğu gerekçesiyle yayın topfatma, gazete topfatma,
izinsiz arama yapma, kaset toplatma, film yayınını kesme, muzu- yaym dan etme
ve ceza verme, tiyatro ojoınlarmı ya da film gösterimini engelleme ya da ya¬
saklama, imha kararı verme ve uygulama, açıklama yapılmasım yasaklama,
sansür uygulama, basımevi kapatma, basım aşamasında iken dergi, kitap ya da
gazetenin basımını durdurma.

Basm ve yaym hayatma yönelik baskılardan örnekler ...

Türldye insan Hakları Vakfi 1990'ın, 12 Eylül dönemüıden sonra basm
özgürlüğünün en yoğun olarak ihlal edildiği yd olduğunu açıkladı. TlHVden 3
Ocak günü yapılan açıklamaya göre 1990'da 24 kitap toplatildı. 98 gazete ya da
dergiye el konuldu, sansür uygufandı, bazdannm yaymı durdumldu, bazdan
toplatildı. Gazetecilere yd içinde toplam olarak 126 yd 5 ay hapis cezası verddi.

12 olayda gazetecdere resmi görevlderce tekmeü-tokaüı coplu salduı yapddı. 11

gazeteci ya da yazar tutuklandı, 2 gazeteci öldürüldü. Yd içüıde 1 gazete 10-15

kişdik bü grup tarafindan, 7 dergi ya da gazete bürosu poüs tarafmdan basddı,
1 dergi bürosu yakddı.

Halkevleri Kütahya Şubesi'ne Ocak ayı içinde poüs tarafindan yj^dan
baskmda bulunan dergiler nedeniyle Necati Alkan adü öğrenci tutukfandı.

Yajmı hayatına son veren radikal islamcı Âkdoğuş dergisinm Konya
Temsdcisi Kerim Bozdağ, "izinsiz pankart astiğı" iddiasıyfa yargdandığı Konya
DGM'de Ocak ayı içinde bü yd hapis cezasma mahkum oldu.

Türkiye'de görev yapan yerli ve yabancı gazetecderüı Körfez savaşı de d-

giü yazacakları haberlere Ocak ayı içinde bazı kısıtiamalar getirddi. Getirileff
kısıüamalar uyarmca, askeri büüİc ve askeri tesislerin malzeme dummu, yeri,
konumu ya da ismderi açdc olarak yazdamadı. Hava harekatiarma katdan

uçaklann havalandddan ya da indikleri alanlar hakkmda bilgi verilemedi. Kay¬
bolan ya da düşen uçaklann tip, isün ve numaraları de bu uçaklarm aranması ve

kurtarılması için düzenlenen operasyonlar açıklanamadı.
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Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın küçük oğlu Efe Özal'ın 25 Ocak gecesi
Izmü'de yapdan nişan törenini izlemek isteyen gazeteciler polis tarafindan tar¬
taklandı. Nişanın yapıldığı evin güişinde fotoğraf çekmek isteyen Güneş ga¬
zetesi muhabülerinden Semiha Çağüyangd'e küfür eden komma polisleri Cem

Bulunmaz, Merih Ak ve Nevzat Dönmez isimli gazetecileri de tekmeledi.

Cumhuriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Okay Gönensin hakkmda
öğrenim gördüğü okula astığı savaş karşıtı duvar gazetesi yüzünden tutuldanan
Nermin Alkan ile dgiü yazılan bü haber nedeniyle dava açıldı, istanbul Basm
Savcdığı tarafindan açılan davada "Basın Yasası'na aykuı davranmakla" suçlanan
Okay Gönensin'in 3 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi. Açdan
dava 15 Mart 1991 tarihinde beraaüe sonuçlandı.

içişleri Bakanlığı, 31 Ocak 1991 tarihinde 430 saydı Güneydoğu Ka-
raraamesi'nin verdiği yetkiye dayanarak 2000'e Doğm dergisinin 2 ay süreyle

kapatdmasmı kararlaştudı. Dergi yöneticilerine tebüğ edilen kapatma karannda
"Derginin suç işlemeye devam ettiği" öne sürüldü. Bu arada 2000'e Doğm der¬
gisinm basddığı Serler Matbaası da 10 gün süreyle kapatildı. 2000'e Doğm Der¬
gisi, 1990 yılınm yaz aylarında da yaklaşık 4 ay süreyle kapalı kalmışti.

Şubat ayı başında Hakkari'de gözaltına alman Yeni Ülke Gazetesi Hakkari
Muhabüi Mecü özttınç, 11 Şubat günü Diyarbaku- DGM tarafindan tiıtiıklandı.
Mecü öztunç'un Avukati Hüseyin Ümit, müvekkilinin gözaümda bulunduğu
süre içinde ağır işkence gördüğünü açıkladı.

Kars'ta yayınlanan "Mücadele" isimli yerel gazete. Şubat ayı içinde "artan
baskılar" nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Kapatma kararı gazetenin sahibi
Ahmet Serdar Demütaş tarafindan aündı. Mücadele gazetesi baklanda
yayınlanan yazı ve haberler nedeniyle, 4 ydlık yaym hayati boyunca 132 kez dava
ya da somşturma açılmış, ayrıca gazetede çaüşanlar sık sık poüs tarafmdan
gözaltma almmışti.

özel televizyon Star l'de yayınlanan "Kuroızı Koltuk" isimli programın
insan Haklan Derneği Genel Başkanı Nevzat Helvacı'nm katdımıyla

, gerçekleştirdecek olan 24 Şubat günkü bölümü yayından kalduddı. iHD Genel
Başkanı Nevzat Helvacı, yayından kalduıfan programda başta işkence somnu
oünak üzere Türkiye'deki insan haklan ihlalleri de dgdi önemli açddamalar
yapmışti.

2000'e Doğm Dergisi'nin yerine yayınlanan Yüzyd adü dergmin Ankara
Bürosu 5 Mart akşamı poüs tarafindan basddı. Büroyu Ankara DGM
Savcdığı'nm emriyle basan polisler. Yüzyıl Dergisi Ankara Temsilcisi Hasan
Yalçm'ın da aralannda bulunduğu 11 kişiyi gözaltina aldı. Gözaüma alınanlardan
9'u 13 Mart günü serbest buakıldı. Hasan Yalçın ile idare Müdürü Güner
Tokgöz ise tiıtiıklandı. Tutuklananlar 21 Mart 199rde tiıtiıksuz olarak
yargılanmak üzere serbest buakılddar. Dergide bulunan silahlarla dgiü olarak
açdan dava Aralık ayı içinde bitti. Ankara 12. Asüye Ceza Mahkemesi'nde
sonuçlanan davada "mhsatsız silah bulundurmak" suçundan derginin idare
Müdürü Güner Tokgöz 1 yıl 3 ay, derginm o günlerde Ankara Temsilciüği'ni
yapan Hasan Yalçın 1 yd, muhabülerden Selami inci ise 1 ay hapis cezasına
mahkum oldu.
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Yeryüzü Dergisi Genel Yaym Yönetmeni Burhan Kavuncu, "ülsan hak¬
lan" konulu bü panele katilmak üzere gittiği Konya'da 7 Mart 1991 tarihinde
poüs tarafindan gözaüma almdı. 15 yıllık bü dava nedeniyle yanlışlıkla gözaltina
alman Burhan Kavuncu, 9 Mart günü serbest buakıldı.

Mücadele Dergisi Yazıişleri Müdürü Erdoğan Yaşar Kopan, dergide
yayınlanan bü yazı nedeniyle 7 yd 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. istanbul
DGM'de 13 Mart günü sonuçlanan davada Erdoğan Yaşar Kopan'a verden hapis
cezası 13 milyon 675 bin lüa para cezasına çevrüdi.

Tevhid dergisi yazarlarından Nurettin Şüin, "Laikliğe ayku-ı dini pro¬
paganda yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum
oldu. İzmir DGM'de 14 Mart günü sonuçlanan davada mahkum olan Nurettin
Şüin, Denizli'de yaptığı bü konuşma nedeniyle yargdanıyordu.

2000'e Doğm dergisinin Yazıişleri Müdürü Tunca Arslan, derginin 3

Araük 1989 tarihli sayısındaki PKK de dgiü bü haber nedeniyle yargılandığı
istanbul DGM'de Mart ayı içinde 7 yıl 6 ay hapis cezasma mahkum oldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Can Ydduım isimli bü kişi çantasında bulunan
haftalık Yeni Ülke gazetesi nedeniyle 30 Mart günü poüs tarafindan 18 saat
gözaltinda tutuldu.

Demokrasi Dergisi Yazıişleri Müdürü Tuncer Ddaveroğlu ile derginin
sahibi Ali Eser, Nisan ayı içinde istanbul'da gözaltina almdı. Bu arada derginin
istanbul'daki bürosu da polis tarafindan basılarak arandı. Tuncer Ddaveroğlu
daha sonra çıkartildığı mahkeme tarafindan tutuklandı.

2000'e Doğm dergisinde yaymlanan Mdli istihbarat Teşkdati'na (MlT) aü
bü rapor nedeniyle haklarında dava açılan Gazeteci irfan Taştemur ile derginin
o günlerdeki Yazıişleri Müdürü Fatma Yazıcı Nisan ayı içinde 9'ar ay hapis
cezasına mahkum oldu.

Yalova'da haftalık olarak yayınlanan "Gözlem" adü gazetenin Yazıişleri

Müdürü Avukat Zeki öcal, 3 Ocak'taki işçi eylemlerini desteklemek amacıyla
yazdığı yazı nedeniyle 22 Nisan'da bü yıl hapis cezasına mahkum oldu. Zeki
öcal'ın cezası daha sonra paraya çevrildi ve ertelendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınu bölgesinde 22 Nisan günü meydana
gelen ve Iraklı bü sığınmacının ölümü, beşinin de yaralanmasıyla sonuçlanan

olaylarla ilgili olarak Michel Eulez adh Fransız gazeteci gözaüma ahndı. Fransız
gazeteci. Çukurca Savcısı tarafindan üadesi almddctan sonra 23 Nisan günü ser¬
best buakıldı.

Denizli'nin Sarıgöl ilçesindeki imam Hatip Lisesi'nin Müdürü ibrahim
Oğuz, Nisan ayı içüıde aldığı bü kararla okuldaki öğretmenler odasmda gazete
okunmasını yasakladı. Gugu dergisinin Yazıişleri Müdürü İsmail Pehüvanh,
Cumhurbaşkanı Turgut özal ile Başbakan Ydduım Akbulut'a hakaret ettiği id¬
diasıyfa yargılandığı davada 1 Mayıs günü 1 yd 4 ay hapis ve 2 milyon 856 bin lüa

para cezasına mahkum oldu.

ingiltere'de yayınlanan independent gazetesinin Ortadoğu muhabüi Ro¬
bert Fisk, yazdığı bü haber nedeniyle 2 Mayıs akşamı gözaltina alındı, in¬
dependent gazetesinde 30 Nisan günü yer alan Robert Fisk imzalı haberde, Türk
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askerlerinin Irakü sığınmacılara yardım olarak gönderden malzemelere el ko¬

yarak sattıkları öne sürülmüştü. Robert Fisk'in üadesi alındıktan sonra 3 Mayıs

günü sınu-dışı edddi.

Kurtuluş dergisinin Yazdşleri Müdürü Cemal Turan, Nisan ayı içinde
istanbul DGM tarafindan tutuklandı. Tutuklama kararı, "bölücülük pro¬
pagandası yaptığı" iddiasıyla ve Terörle Mücadele Yasası'nm 8. maddesi
uyarmca verildi.

Urfa'daki Meslek Yüksek Okulu'nda bü süre önce öğrenciler tarafindan
düzenlenen protesto gösterisini izleyen Ali Kaşka, Mehmet Faraç ve Sedat AtiUa
isünü üç gazeteci hakkında Mayıs ayı içinde somşturma açddı. Somşturmamn
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mehmet Ku-bıç'm, "öğrencileri kışkuttdar"
şekündeki ihbarı üzerine açddığı öğrenildi.

Bursa Belediyesi'nin Mayıs ayı içüıde düzenlediği "Bursa 1. Kitap
Fuan'nda" sergilenen kitaplardan ikisine (Lenin'in "Ne Yapmaü" ve Leo Hu-
berman'ın "Sosyaüzmin Alfabesi") siyasi polis tarafindan el konuldu.

İstanbul BajTampaşa Cezaevi'nde 4 aydu tutuklu bulunan Hedef der-
gisüıin Yazıişleri Müdürü Mehmet Güneş, 31 Mayıs Cuma günü tahliye oldu.
Mehmet Güneş, serbest buakıldıktan sonra, siyasi polis tarafindan yeniden
gözaltına alındı. Mehmet Güneş bü gün sonra tekrar serbest buakıldı.

3 Ocak 1991 tarihinde yapılan işçi düenişini desteklemek amacıyla Cum¬
huriyet gazetesine verilen üç ayn ilan nedeniyle haklarında dava açılan 58

kişinin yargılanmasına 10 Hazüan günü başlandı, istanbul 2. Asliye Ceza Mah¬
kemesi'ndeki davada "verdikleri ilan de yasalann suç saydığı bü eylemi
övdükleri" öne sürülen sanıklann 1 ay ile 3 ay arasında hapis cezasına mahkum
eddmeleri istendi.

17 Hazüan günü gözaltina alınan Emeğin Bayrağı Dergisi Yazı işleri
Müdürü Nazım Taban, iki gün sonra istanbul DGM tarafindan tutuklandı.

Uzun bü süredü poütik göçmen olarak yaşadığı Almanya'dan 29 Majas

1991 tarihinde Türkiye'ye dönen ve daha sonra tutuldanan Gazeteci Aydm
Engin, 15 Hazüan günü serbest buakıldı.

Yeni Ülke gazetesinin Malatya Muhabüi Bekü Aslan'ın Arguvan'daki evi
4 Temmuz gecesi kimlikleri belüsiz kişiler tarafindan yakıldı. HEP Diyarbaku-

11 Başkanı Vedat Aydın için düzenlenen cenaze töreninde çıkan olaylar suasmda
olaylan izleyen gazetecilerin bü bölümü güvenlik görevüleri tarafindan dövüldü.
Dövülen gazetecilerden lO'u yaralandı.

"Yeni Ülke" gazetesinin, Diyarbaku- muhabüleri Faysal Dağlı ve Haydar
Geçdmez gazete tarafindan düzenlenen bü toplantıya katılmak üzere gittikleri
istanbul'da 19 Temmuz gecesi gözaltina almddar. Aynı gazetenüı Doğu Beyazıt
Muhabüi Nizamettin Kadan ise Temmuz ayı içüıde Ağrı'da tutukfandı.

Gazeteci-Yazar Ümit Kıvanç hakkında, yayın hayatma son veren
"Nankör" adh mizah dergisinde yer alan bü öyküsü nedeniyle Temmuz ayı
içüıde dava açıldı. "Atatürk'e hakaret etmekle" suçlanan Ümü Kıvanç'm 1 ydla
3 yıl arasında değişen hapis cezasma mahkum eddmesi istendi.
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Almanya'da yayınlanan "Frankfurter Rundschau" adü gazetenin mu¬

habülerinden Lizzy (Eüzabeth) Schmidt, 25 Temmuz günü Diyarbaku-'da siyasi

poüs tarafindan gözaltina alındı. 28 Temmuz 199rde serbest buakılan Lizzy

(Eüzabeth) Schmidt, 31 Temmuz günü Almanya'ya döndü. Lizzy Schmidt,

Türkiye'den ayrılmadan, "Gözaltinda beni tekmelediler ve başımı duvara vur¬
dular. Saçlarımı çektiler" dedi.

"Mücadele" dergisinin bu ydın Ağustos ayma kadar çıkan 24 sayısındaki

yazı ve haberlerle ilgili olarak 18'i halen devam eden 27 dava açddı. Sonuçlanan

bazı davalarda dergi sorumluları hakkında verilen para cezalarının toplamı 23

milyon lüaya (5 bin ABD Doları) ulaşti. Derginin Ankara'daki bürosu 11 kez,
istanbul, Izmü, Bursa ve Malatya'daki büroları ise büer kez polis tarafindan
basıldı. Dergiye gönüllü olarak yardımcı olan muhabülerden 70 kadarı poüs

tarafindan gözaüma alındı. Gözaltina alınanlardan 15'i ise çeşidi nedenlerle tu¬

tuklandı.

31 Temmuz 1991 tarihinde gözaltina alman Yeni Ülke gazetesinin sahibi
Avukat Serhat Bucak, 6 Ağustos Salı günü Diyarbaku DGM Savcdığı'nda üadesi

alındıktan sonra serbest buakıldı.

içişleri Bakanlığı, 2000'e Doğru dergisine Ağustos ayı içinde yazdı bü

uyan göndererek, yapılan yayınlara dikkat edilmesini istedi. Yazıda, yaym po¬

litikası değiştüdmediği taktüde, derginin kapatilabdeceği hatulatddı. Uyarıda,
"Derginin Olağanüstü Hal Bölgesi'ndeki olaylan kasıtlı biçimde yanüş ak-

settüdiği, gerçek dışı haber ve yommlarla bölgedeki kamu düzeninin ciddi bü

biçimde bozulmasına yol açtığı ve Diyarbakır olayları konusunda gerçek dışı
yorumlar yaptığı" öne sürüldü.

"izinsiz gösteri yapılacağı" şeklindeki bü ihbardan sonra Izmü'in Bas-
mane semtinde 15 Ağustos günü düzenlenen operasyonları izleyen Hürriyet

gazetesi muhabüleri Hasan Çömlekçi, Bahri Karataş, Cem Bulunmaz ve Sedat
özer, polis tarafindan dövüldü. Olaya adı karışan Başkomiser İbrahim Etem
Gers ile poüs memurları Kerim Yumuşak, Abdülkadü Kabakçı ve Ali Korkut

hakkmda daha sonra idari somşturma açıldı.

Cumhuriyet gazetesinin Siüt Muhabüi Necati Mumay, 17 Ağustos Cu¬
martesi sabahı özel timde görevli üç polisin salduısına uğradı. Siüt'in mer¬
kezinde meydana gelen olayda Necati Mumay' a salduan özel tün görevlileri.
Belediye Başkam Ekrem Bdek de vatandaşlar tarafindan engellendi.

Akdoguş Dergisi Yazı işleri Müdürü Sinami Orhan'a "Atatiirk'e hakaret
ettiği" iddiasıyla verilen 20 aylık hapis cezası Yargıtay tarafindan onaylandı. Si¬
nami Orhan, bu nedenle Ağustos ayı içinde tutuklanarak cezaevine gönderddi.

Araştumacı-Yazar Fikret Başkaya hakkmda, toplatilan "Batddaşma,

Çağdaşlaşma, KaUcmma ve Paradigmanm iflası" adü kitabı nedeniyle dava açıldı,
istanbul DGM'de yargılanan Fikret Başkaya'nm sözkonusu kitabında
"bölücülük propagandası yaptığı" öne sürüldü.

Güneş Gazetesi Yazıişleri Müdürü Işık Yurtçu hakkında "Ankara'daki
bazı sdahh eylemler nedeniyle tutuklanan 4 kişiyle dgiü hazu-lanan iddianameyi
zamanından önce yayınladığı" için Ekim ayı içinde dava açıldı.
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Yeni Ülke gazetesinin dk 49 sayısından 18'i istanbul DGM tarafindan
toplatildı. Toplatilan gazete sayıları ile dgdi olarak 47'si istanbul DGM, 8'i de
istanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde olmak üzere toplam 55 dava açddı. Açdan
davalardan 26'sıTürk Ceza Yasası'mn 142. maddesi yürürlükten kalduıünca be¬

raatle sonuçlandı. Davalardan 29'u 'Terörle Mücadele Yasası" uyarınca açddı.

Yeni Ülke gazetesinin Nusaybin muhabüi Vahap Aslan, Ekim ayı başmda
gazetenin 48. sayısında yer alan bü PKK militanının cenaze töreni ile dgiü haber
nedeniyle tutuklandı. Vahap Aslan hakkında "bölücülük propagandası yaptığı"
iddiasıyla ve 2 ydla 5 yıl arasmda hapis cezası isteğiyle dava açddı.

Karaman'da günlük olarak yayınlanan "Karaman'ın Sesi" adlı yerel ga¬

zetenin Yazdşleri Müdürü Aübey Akkan 10 Ekim günü tutuklandı. Tutuklama

kararı söz konusu gazetede 7 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bü yazıda "Allah'a

ve semavi dinlere hakaret edildiği" iddiasıyla verildi.

Aralannda Yeni Ülke gazetesi ile bazı sosyalist dergilerin de bulunduğu
çok sayıda yayının dizgisinin yapddığı Diz Basın Yaym Şüketi 23 Eldm günü si¬

yasi poüs tarafindan basddı. İstanbul'da bulunan şüket basıldıktan sonra

mühürlenerek kapatddı.

Cumhuriyet gazetesinin sahibi Berrin Nadi ile yazdşleri müdürü Okay
Gönensin hakkında gazetede yayınlanan PKK lideri Abduüah öcalan ile
yapılmış bü söyleşi nedeniyle, Eldm ayı içinde dava açddı. istanbul DGM
Savcdığı'nm hazuladığı iddianamede 'Terörle Mücadele Yasası" uyarmca

yasadışı örgütlerin açıklama ve bddüderinin yaymlanamayacağı belütderek

Berrin Nadi ve Okay Gönensin'e 50'şer milyon lüa para cezası verilmesi istendi.

Açdan dava Aralık ayı içinde beraatle sonuçlandı.

Alevdere yönelik yayın yapan "Cem" adü derginin 3. sayısında yer alan
"Hacıbektaş'ta Alevi Olmak" başlıklı yazısında "bölücülük propagandası yaptığı"

iddiasıyfa yargılanan Cemal Şener beraat etti. İstanbul DGM'de 23 Ekim günü
sonuçlanan davada Cemal Şener ile bülikte yargılanan derginin sahibi Abidin
özgünay ile yazıişleri müdürü Reha Çamuroğlu'nun da beraatine karar verddi.
Söz konusu dava "Terörle Mücadele Yasası"nın 8. maddesi uyarıncaı açdmışti.

Mehmet Bayrak tarafmdan yazılan "Kürt Halk Türküleri" adh kitap Ekim

ayı içinde Ankara DGM'nin verdiği karar sonucunda toplatddı. Topfatma
kararının ardından kitabın yazarı Mehmet Bayrak hakkında "Terörle Mücadele
Yasası"nın 8. maddesi uyarınca dava açıldı.

İstanbul'da bü hastanede tedavi gören Diyarbaku- Mdletvekdi Leyla
Zana'yı röportaj yapmak amacıyla ziyaret eden Yeni Ülke gazetesi mu¬
habülerinden Gültan Kışanak, gözaltina alındı. Gültan Kışanak 30 Kasun günü

serbest bu-akıldı.

"Şeyh Saü isyanı ve 1925 Kürt Ayaklanması" adh kitabında "güvenlik
kuvveüerini küçük düşürdüğü ve bölücülük propagandası yaptığı" iddiasıyla
hakkında dava açdan Yazar Yılmaz Odabaşı'mn yargılanmasına 5 Aralık günü

istanbul DGM'de başlandı.

Cumhuriyet gazetesinin 21 Ağustos 1991 günlü sayısında yayınlanan
"DGM Savcısı Nusret Demüal Uyarıldı" başlıklı bü haber nedeniyle hakkında
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dava açdan gazetenin yazdşleri müdürü Okay Gönensin beraat etti. İstanbul
DGM'de 11 Aralık günü sonuçlanan dava, "Terörle Mücadele Yasası"nın 6.
maddesi uyarınca açdmışti.

12 Eylül'den sonra "sakıncalı bulunarak" ortadan kalduıfan 25 bin kadar
kitabın bulunduğu depo Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafindan kamuoyuna
tamtddı. Fikri Sağlar, depoda bekletilen kitapların en kısa süre içinde
kütüphanelere gönderileceklerini belüterek, "içeriği ve savunduğu düşünce ne
olursa olsun, hiçbü kitap böyle aşağıfanamaz." dedi. Depoda bekletden kitaplar
arasında Panaü Isti-ati, Maksim Gorki, John Steüıbeck, Nazım Hikmet, Necati
Cumaü, ilhan Selçuk, Aziz Nesin, Çetüı Altan, KemalTahü, Yaşar Kemal ve Fazıl
Hüsnü Dağlarca'ya aü yapıtlar dk şuayı alıyor.

Ankara DGM Savcıüğı gazeteci Deniz Teztel ile avukatiar Bedii Yarayıcı,
Murat Demü ve Fethiye Pekşen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında
dava açti. Sanıkların "Devrimci Sol örgütüne üye oldukları, örgüt adına eylemler
yaptddan ve örgüte yardım ettikleri" öne sürülüyor. Sanıklardan Deniz Teztel'in
Türk Ceza Yasası'nm 168/1. maddesi uyannca 15 yıldan az olmamak üzere hapis
cezasına mahkum edilmesi isteniyor.

Akdoğuş Dergisi Yazdşleri Müdürü Sinami Orhan, "Alpaslan Türkeş'e
hakaret ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada 3 ay hapis ve 2 milyon lüa da para
cezasma mahkum oldu. istanbul 2. Asüye Ceza Mahkemesi'nde 23 Aralık günü
sonuçlanan davada Sinami Orhan'a verilen ceza ertelendi.

Tamamı Kürtçe olarak basılan Rojname (gazete) 29 Aralık Pazar günü
yayınlanmaya başladı. Rojname'nin televizyondan yayınlatmak istediği Kürtçe
reklam filmine TRT yönetimi tarafindan izin verilmedi. TRT Hukuk Müşavüi
Akın Beşüoğlu tarafindan gazete yetldlderine gönderilen yazıda televizyondaki
reklamların Türkçe dışında bü dille yapdamayacağı belütildi.

Gazeteci-Yazar Metin Çiyayi, 24 Aralık 1991 tarihinde toplatilan "Son¬
suzluk Ülkesinden Masallar" adh kitabı nedeniyle 30 Aralık günü Ankara 9. Sulh
Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla tutuklandı. Gönderddiği Ankara Merkez

Cezaevi'nde saçlan kesilen Metin Çiyayi, daha sonra bü hücreye konuldu. Metin
Çiyayi hakkında "Sonsuzluk Ülkesinden Masallar" adü kitabı nedeniyle Ankara
DGM Savcılığı de Cumhuriyet Savcılığı tarafindan iki ayrı somşturma açddı.

İSMAİL BEŞİKÇİ

Almanya'da düzenlenen bü toplantıya gönderdiği mesaj nedeniyle

hakkında somşturma açılan Ismad Beşikçi, 20 Mart sabahı evine gelen poüsler
tarafmdan götürüldüğü Ankara DGM tarafindan tutuklandı. Ismad Beşikçi,
TCK'mn 142. maddesi kalduıünca 14 Nisan 1991 tarihinde serbest buakıldı.

Ismad Beşikçi hakkında 4 ayrı kitap nedeniyle açılan dava, Türk Ceza
Yasası'nm 142. maddesinin kaldudması üzerine düştü, ismail Beşikçi sözkonusu
davada "Biüm, Resmi ideoloji, Devlet-Demokrasi ve Kürt Somnu", "Bü Aydın,
Bü örgüt ve Kürt Somnu", "Devletlerarası Sömürge Kürdistan" ile "Orgeneral
Muğlah Olayı ve 33 Kurşun" adlı kitaplarmda "bölücülük propagandası yaptiğı"
iddiasıyfa yargdanıyordu.
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Ismad Beşikçi tarafindan yazdan "Cumhuriyet Halk Fukası'mn 1931
Programı ve Kürt Somnu" adlı kitap piyasaya çıktiğı 12 Temmuz günü 'Terörle

Mücadele Yasası" uyarmca toplatddı.

Ismad Beşikçi tarafindan yazdan "Ortadoğu'da Devlet Terörü" adh kitap,
'Terörle Mücadele Yasası"nın 8. maddesi uyarınca 31 Temmuz günü toplatildı.
Ismad Beşikçi toplatma kararından bü gün sonra Ankara DGM tarafindan tu¬
tuklandı. Beşikçi hakkında daha sonra "Ortadoğu'da Devlet Terörü" adh kitabı
nedeniyle 5 yd hapis cezası isteğiyle dava açddı. 92 gün tutuldu kalan Ismad
Beşikçi 31 Ekim günü tahliye edildi.

DGM Savcılığı, ismail Beşikçi hakkında. Gazeteci Uğur Mumcu'nun
Cumhuriyet gazetesinde çıkan bazı yazılarına yanıt olmak üzere kaleme aldığı
bü mektup nedeniyle dava açtı. iddianamede sözkonusu mektup de "bölücülük
propagandası yaptığı" öne sürülen Ismad Beşikçi'nin 2-5 yıl arasmda hapis ve

100 milyon üra para cezasına mahkum eddmesi istendi.

Ismad Beşikçi hakkında Toplumsal Kurtuluş dergisinin Temmuz
ajandaki sayısında yer alan yazısı nedeniyle Eldm ayı içinde dava açıldı, istanbul
Cumhuriyet Savcdığı tarafindan hazulanan iddianamede, "yayın yoluyla ya¬
saların suç saydığı fiili övdüğü" öne sürülen ismail Beşikçi'nin Türk Ceza
Yasası'nm 312. maddesi uyarınca 1 yddan 4 yıla kadar hapis cezasına mahkum

edilmesi isteniyor.

ismail Beşikçi tarafmdan yazdan "Bilim Yöntemi, Türldye'deld Uygulama,
Kürtlerin Mecburi Iskanı" adlı kitap, 15 Kasım günü istanbul DGM tarafindan
toplatildı. Toplatma karan, 'Terörle Mücadele Yasası"nın 8. maddesi uyarmca

aündı. Söz konusu kitap, dk kez 1977 yılmda yayınlanmış ve şu anda yürürlükten

kalkmış olan Türk Ceza Yasası'nm 142/3. maddesi uyarınca o zaman da top-
latilmışti. Ismad Beşikçi, toplatilan kitabı nedeniyle 25 Kasım 1991'de Ankara
DGM tarafindan tutuklandı. Tutuklama kararı, yapılan itüazm kabul eddmesi

üzerine üç gün sonra kalduddı.

Ismad Beşikçi hakkında, 31 Temmuz günü toplatılan "Ortadoğu'da Devlet
Terörü" adh kitabı nedeniyle ikinci bü dava açddı. İsmail Beşikçi, Türk Ceza
Yasası'nm 159. maddesi uyarmca açılan yeni davada 'Türklüğe ve Türkiye

Cumhuriyeti'nin manevi laşdiğine hakaret etmekle" suçlandı. Davanın ilk
dumşması 16 Aralık günü Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapddı.

Yeni Ülke gazetesinin 1990 yıü içinde çıkan bü sayısında yer alan "Kürt
Kadınının Geriüaya Katılması" başlıklı yazısı nedeniyle hakkında TCK'mn 312/
1. maddesi uyarınca dava açdan ismail Beşikçi bü yıl hapis cezasma mahkum
oldu. istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Aralık günü sona eren davada
Ismad Beşikçi ile bülikte yargılanan Yeni ÜUce Gazetesi Yazıişleri Müdürü
Özkan Kıüç'a da bü yü hapis cezası verildi.
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4.4.2. TOPLANMA ÖZGÜRLÜĞÜ

12 Eylül 1980'den sonra Türkiye'de topluca görüş belütmek ve tavu
göstermek zorlaşti. 1982 ydmda askeri yönetim tarafindan yürürlüğe konulan
Toplanti ve Gösteri Yürüyüş Yasası'na göre her türlü protesto etkinliği içüı 72
saat önceden izin almak gerekü. Mülki amüler (kaymakam veya vaüler) gösteri
veya mitingleri yasaklayabildikleri gibi 3 aylık bü süre içüı de erteleme karan
alabdüler.

Yasak konulan gösteri ve mitingler arasında Ekün aymda iktidara gelen
Doğm Yol Partisi'nin (DYP) Mayıs ayında Denizli ve Izmü'de düzenlemek is¬
tediği "pahalılığı ve zamları protesto" toplantıları da vardı. Yapılmak istenen
büçok protesto eyleminin yasaklanması çok sayıda izinsiz gösteri ve j^rüj^şün
yapdmasına neden oldu.

Türkiye'de izinü veya izinsiz gösteri ve mitinglere katdmak 1991 yıünda
da çok riskli idi. Dökümü şüphesiz eksik olan bilgilere göre gösterilerde çok
sayıda insan yaralandı veya öldü. Bu gösterilerin hemen hemen hepsüıde çok
yoğun gözaltilar yaşandı. Gözaltina aünanlarm önemli bü bölümü işkenceü sor¬

gudan geçti. Gözaltından sonra tutuldu veya tutuksuz olarak yargılanan in¬
sanların bü bölümü hapis veya para cezasına çarptirddı. Diğerler "muhalif ola¬
rak fişlenmiş oldular.

Topluca gösteri ve yürüyüşlere katılanların jirdiği bu riskler 20 Eldm'de
yapılan genel seçünlerden sonra kaybolmadı. Ancak en yoğun polisiye önlemler,
ydın ilk yansında a) savaşa karşı eylemler, b) Newroz ve c) 1 Mayıs İşçi Bajo-amı
kutiamalannda yaşandı.

Ydın hemen dk aymda patlayan Körfez Savaşı'na tepki gösterenler ve

Türkiye'nin bu savaşta taraf olmasına karşı çıkanlar çok sert önlemlerle
karşdaştilar. Toplumun çoğunluğunun savaşa karşı olması bu dummu en¬
gelleyemedi. Turldsh Dady News gazetesinin Ocak ayında yaptığı bü kamuoyu
araştuması halkın büyük çoğunluğunun Türkiye'nin savaşa gümesine karşı

olduğunu ortaya çıkarmışti. Gazetenin Ankara, istanbul, Izmü ve Antalya'da 4
bm 851 kişi arasında yaptığı araştirmaya katılanların jöizde 67'si Türkiye'nüı
savaşa girmesine karşı olduklarını açıklamışlardı.

Körfez krizinüı paüadığı 2 Ağustos 1990 tarihinden 30 Mart 1991 tarihine

dek düzenlenmek istenen savaş karşıtı ve barış yanhsı eylem ya da gösterilerle
dgiü toplanan haberlerin değerlendüilmesi şöyle bü tabloyu ortaya çıkarmıştir:
TİHV elindeki bilgdere göre bu süre içerisinde yürüyüş, müing ve şenlik gibi 15

etküdiğe izm verilmedi. Aynı dönem içmde 11 kapalı salon toplantisı, 2 serjgi, 4
bddüi ve 3 afiş yasaklandı. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bü kişiye "izinsiz
olarak siyasi amaçü afiş astığı" gerekçesiyle 1 yd 8 ay hapis ve 60 bin TL para
cezası verildi.

Basma yansıyan haberlere göre savaş karşıtı eylemler nedeniyle 997
kişi gözaltma alındı. Gözaltma ahnanlarm büyük bü çoğunluğu hakkında dava

açddı. 76 kişi hakkında da tutuklama karan verildi. Savaşı protesto için yapdan
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İzinsiz gösterilere polis ya da jandarmanlarm müdahale etmesi üzerine çıkan

olaylarda ise iki kişi öldü, 16'sı kurşunla olmak üzere 48 kişi de yaralandı.

1 Mayıs günü ve öncesi sadece 500'den fazlası istanbul'da olmak üzere en
az 1000 kişi gözaltina alındı, içlerinden kaç kişinin tutuklandığı ve kaç kişi
hakkında dava açıldığı ise öğrendemedi. Buna karşı 1 Mayıs 1990 tarihinde

yapılan gösterilere katddddarı gerekçesiyle yargılanlann davalarının bü kısmı

ancak 1991 ydının dk yarısından sonra karara bağlanabildi. Bu tür davalarda

yargılanan 39 kişiden 17'si beraat ederken, 22'si 15 de 28 ay arasında değişen

hapis cezalarına çarptuddı.

TlHVnin elinde bulunan bilgilere göre Nevvroz Bayramı kutiamalannda
1 kişi öldü 3'ü polis 27 kişi yaralandı. Gözaüına alınan 543 kişiden enaz 36'sı tu¬
tuklandı. Sonuçlanan bü davada 4 kişi 3 ile 4 ay arasında değişen hapis ce¬
zalarına mahkum oldu.

Bu yd, 1990 yılında da olduğu gibi Olağanüstü Hal Bölgesi'nde çeşüli ne¬
denlerle öldürülen köylü, militan ve insan hakları savunucuları için düzenlenen

cenaze törenlerinde çok sayıda gözaltı, yaralanma ve ölüm olayı yaşandı. Bu

olayların ayrmtiü bü dökümü burada yapılmadı. Güvenük güçlerinüı

göstericilere açtığı ateş sonucunda bu törenlerde ölenlerle ilgili bdgi 'Yaşam
Hakkı" başlıklı bölümde yer almaktadu.

Yürüytişlerde gözaltına alınan kişiler ve yasaklanan toplantı ve benzer et¬
kinliklerle ilgili bilgiler şöyle özeüenebilü:

A. SAVAŞA KARŞI EYLEMLER

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Erzincan II örgütü'nün "işçi ey¬
lemlerini desteklemek ve savaşa karşı çıkmak" amacıyla hazufadığı bddüderi 1
Ocak günü dağıtan Mehmet Karakaş ile Nuri Şimşek polis tarafindan gözaltina

almdı. 24 saat gözaltmda kalan iki SHP'li 2 Ocak'ta gönderildikleri Erzincan
Cumhuriyet Savcılığı tarafindan serbest buakıldı. Bu kişiler Erzincan Sulh

Hukuk Mahkemesi'nde 20 Mart'ta yapılan dumşmada beraat ettiler.

SHP tarafindan hazulanan "Savaşa Hayu" afişlerini istanbul Kartal'daki
kahvehanesinin duvarlarına asan Bekü Öztürk 12 Ocak'ta gözaüma almdı. Er¬
tesi gün serbest buakılan Bekü öztürk yaptığı açıklamada götürüldüğü Topselvi
Karakolu'nda polisler tarafindan dövüldüğünü ve hakarete uğradığını söyledi.

SHP tarafindan hazulanan ve üzerinde "Savaşa Hayu, Yaşasın Barış"

yazısı bulunan afişlerüı Ocak aymda Uşak'ta asılmasına valilik izin vermedi.

Ankara'daki Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) okuyan sol
görüşlü 300 kadar öğrenci 18 Ocak günü Türkiye'nin Körfez savaşında taraf

olmasını kınayan bü gösteri düzenledi. Gösteriye jandarmalann müdahale et¬

mesi üzerine taş ve sopalarm kudanıldığı kısa süreü bü çatişma çıktı. Çatişma

sonucunda 4'ü jandarma olmak üzere 10 kişi yaralandı, öğrencilerin kullandığı

bü kafeterya tahrip oldu, 17 öğrenci gözaltina alındı. Gözaltına alınan

öğrencilerden Murat Çelik ve Ahmet Büke Ankara DGM tarafindan 26 Ocak'ta

tutuklandı. Diğer 15 öğrenci ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest buakıldı.
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istanbul Süleymaniye Camii'nin önünde 200 kişdik dinci bü grup 18 Ocak
günü Irak'a yöneük başlatılan askeri müdahaleyi kınayan bü gösteri yapti. Israd
ve ABD bayraklarının yakıldığı gösteriden sonra 4 kişi gözaltma alındı. Izmü'de
ise 10 bin kişi tarafindan imzalanan "Barış için Savaşa Dur" başüklı dilekçe

Mecüs Başkanlığı'na gönderildi.

Sakarya'da savaş karşıtı bddüder dağıtan Hasan Kurşun ve Hakan Çiçekli
isimli üniversite öğrencisi iki genç 19 Ocak günü tutuklandı. Adana'mn Ki¬
remithane semtinde de 20 Ocak günü yaklaşık bin kişinin katildığı savaş karşıti
bü izinsiz gösteri düzenlendi. Gösteriye müdahale eden polis 40 kadar
göstericiyi gözaltına aldı.

SHP tarafindan hazulanan "Savaşa Hayu, Yaşasın Barış" yazdı afişleri
Kars'm Igdu ilçesinde duvarlara asan 5 kişi 21 Ocak günü gözaltina alındı. SHP
Iğdu ilçe Başkanı Nihat Agayar'a aü işyerini basan polisler tarafindan gözaltına
alman 5 kişinin isünleri şöyle: "Yanar Yalçın, Haydar Işık, Murat Bayat, Erdem
Çüçi ve Barış Agayar".

22 Ocak günü istanbul ABD Başkonsoloslugu'na "Emperyalist Savaşlara
Son" yazdı bü pankart buakmak isteyen 30 kadar sinema ve tiyati-o sanatçısı

poüs tarafindan engellendi. Sanatçdarm önünü kesen poüs, konsolosluğa
buakıünak istenen pankartı zorla alarak yuttı. istanbul DGM Savcıüğı,
sanatçd^dan bü bölümü hakkında somşturma açti. 'Topfanti ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası'na ayku-ı davranmak" suçlamasıyla başlatilan somşturma
nedeniyle Şubat ayı başında Edip Akbayram, Artaç Arman, Nur Sürer, Ilyas Sal¬
man ve Haül Ergün isimli sanatçılar ile SHP istanbul il Başkanı Ercan Karakaş'm
dadeleri alındı. Soruşturma Mart ayı başında takipsizlikle sonuçlandı.

istanbul'da aynı gün akşam saaüerinde ise 23 değişik yerde savaşı pro¬
testo eden izinsiz gösteriler yapddı. Aynı anda başlayap gösterilerin bazdanna
müdahale eden polisler, yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı.

Nükleer Savaşa Karşı Hekimler Derneği (NÜSHED) Genel Başkanı Pro¬
fesör Dr. Leziz Onaran 22 Ocak sabahı Ankara'daki evine gelen poüsler
tarafindan gözaltina alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sor¬
gulanan Leziz Onaran, 4 saat sonra serbest buakıldı. Leziz Onaran'ın da ara¬
lannda bulunduğu 100 kadar doktor 20 Ocak'ta Ankara'daki Güven Park'ta dikili
bulunan bü barış fidanını sulayarak, savaşa karşı tepkilerini dde getümişlerdi.
NÜSHED'in dört yöneticisi daha sonra yargılandı. Ankara 7. Asliye Ceza Mah¬
kemesi'nde 27 Mart'ta yapılan duruşmada "izinsiz gösteri yapmakla" suçlanan
NÜSHED Genel Başkanı Leziz Onaran, Genel Sekreteri özen Aşut ile yönetim
kumlu üyeleri Hüsnü Çuhadar ve Fatma Bayraktar'ın bü yıUa üç yd arasında
değişen hapis cezalanna mahkum eddmeleri istendi.

Cumhurbaşkanı Turgut özal'a Körfez krizindeki tavrmı protesto
amacıyla, postayla ABD bayrağı göndermek isteyen Sosyalist Parti (SP) üyesi
Mehmet Akkoç, Belma Sabuncu ve Turan özlü adü üç kişi 23 Ocak'ta tiı¬
tiıklandı. Ankara'da da Cumhurbaşkanı özal'ı protesto için Istanbul'dakine ben¬
zer bü eylem yapmak isteyen SP'nin 10 üyesi polis tarafindan gözaltma aündı.
Gözaltina aünanlardan isünleri belülenenler şöyle: "ilknur Kafan (SP Ankara II
Başkanı), Hacer Oğuz, Hasan Yddız, Haldun Solak,"Ayhan Sedef, Erdoğan As-
lanoglu ve Şahin Onus". Basm Savcdığı'mn verdiği kararfa 10 SP üyesi ertesi gün



serbest bırakdddar, ancak SP Ankara II Başkanı ilknur Kalan, "Cumhurbaşkam
Turgut özal'a hakaret ettiği" iddfasıyfa Ankara 12. SuUı Ceza Mahkemesi'nüı
karanyfa 25 Ocak'ta tiıtiıldandı. Bü hafta tiıtiıklu kalan lUoıur Kalan, avu-
kaüarmm yaptddan itüazın kabul edilmesi üzerine 1 Şubat'ta "tutuksuz
yargılanmak üzere" tahliye edddi. "Cumhurbaşkanı özal'a hakaret ettiği" id¬
diasıyla hakkmda dava açılan ilknur Kalan ve 6 arkadaşın yargılanmasına 7 Mart
tarihinde Ankara 2. Ağu- Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 7 SP üyesi hakkındaki
beraat kararı 26 Mart günü yapdan dumşmada verildi.

24 Ocak günü istanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi önünde top¬
lanan bine yakın sağlık personeü, savaşı ve sağlık personelinin zorla Irak sımnna
yakm bölgelere gönderdmesini protesto eden bü gösteri yapti. istanbul'un
Incüü, Cağaloğlu, Zeytinburnu ve Gedikpaşa semtierinde de akşam saatlerinde
trafik kesilerek savaş aleyhtarı izinsiz gösterder düzenlendi. Incüü'deki
gösteriden sonra 5 kişi poüs tarafindan gözaltına alındı.

25 Ocak günü Tatvan'da savaşı ve ABD'yi protesto eden sloganlarla
yürüyüşe geçenlere polisin ateş açması sonucunda olaylar çıkti. Devlete aü bazı
binaların tahrip edildiği olaylar suasmda Mecit Kaplan isimü bü gösterici vu¬
mlarak öldü. Aziz Çoban ve Kazım Karaca adh kişiler ise yaralandı. İstanbul'da
da İnsan Haklan Demeği ÖHD) üyeleri ile bazı sendika yöneticderinden oluşan
300 kişilik bü topluluk, ABD Konsolosluğu'na siyah çelenk koymak istedi. iHD
İstanbul Şubesi Yönetim Kumlu Üyesi Avukat Yüksel Hoş'un da aralarmda bu¬
lunduğu 6 kişi gözaltina ahndı. Gözaltina almanlar ertesi gün serbest buakıldı.
25 Ocak günü istanbul, Ankara, Kayseri, Batman ve Bingöl'deki bazı camilerde
toplanan dinci gmplar da Irak'ı destekleyen ve ABD ile israil'i protesto eden
gösteriler yapti. Dinci gmplarm gösterileri şuasında ABD ve israil bayraklan
yakıldı. Gösterilerin büyük bü bölümüne müdahale eden polisler tarafindan
150'den fazla msan gözaltma almdı. Batman'da ise gösteriye poüsm müdahalesi
üzerme çatişma çdcti. Bazı binalann ve polis araçlarının tahrip edddiği olaylar
şuasında 2'si ağu 8 kişi yaralandı, 40 kişi gözaltma almdı.

Denizü'deki Candogan Parkı'nda 23 Ocak 1991 tarihinde savaşı protesto
içüı toplanarak barış güvercinleri uçuran 10 kişi hakkında dava açddı. Denizü
Cumhuriyet Savcılığı tarafindan açıfan davada, "izinsiz gösteri yaptdclan" öne
sürülen 10 kişmin üç yda kadar hapis cezasına mahkum edilmeleri istendi.
Haklannda dava açdan 10 savaş karşıtinın isimleri şöyle: 'Ydduım Ayçan (iHD
Denizli Şubesi Başkanı), ismail Akbaba (SHP ilçe Başkanı), Haül Kuzu, Hakkı
Aydın (Denizü Belediye Meclisi Üyesi), Ali Rıza Ertemur, Yıünaz Yemenoglu,
Ünal Cengiz, Adil Çelik, Sami Kaplan ve Müşerref Sezgincder".

iHD istanbul Şubesi'nin Körfez savaşını protesto için 27 Ocak günü
düzenlemeyi planladığı Banş Şenliği'ne istanbul Valiliği izm vermedi, istanbul
Vaüligi ayrıca istanbul Tabib Odası'nm aynı gün yapmak istediği "Savaşa ve
Zorla Savaş Bölgesine Gönderdmeye Hayu" mitingim de yasaldadı. IHD
istanbul Şubesi tarafindan düzenlenen "Banş Şenliği"nin yasaklanmasını pro¬
testo içüı 27 Ocak günü istanbul Beyoglu'nda gösteri yapan 100 kadar IHD
üyesi, pohsce engeüendi. Basm toplantisı şeklindeki gösteriye katilan çocuklarm
eüerindeki banş balonlarmı toplayan polisler, iHD istanbul Şube Başkam Avu¬
kat Ercan Kanar'ın da aralannda bulunduğu 11 kişiyi gözaltina aldı. Gözaltma
aünanlar bü gün sonra serbest buakddı.
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Trabzon'da "savaş karşıti pankarüar astıklan" iddiasıyla gözaltına alman
Ali Güvendik ve Hasan Havzaoğlu adlı iki üniversite öğrencisi 26 Ocak günti tu¬
tuklandı. Emniyet yetkiüleri tutuklanan öğrencilerin "yasadışı örgüt üyesi ol¬
duklarmı" öne sürdüler. Kayseri'de ise düıci grupların 25 Ocak günü yaptiklan

gösteriden sonra gözaltına alınan 25 kişiden 8'i tutuklandı. Düıci gmplar
tarafindan yapdan savaş karşıti gösteriler nedeniyle gözaltına almanlann sayısı

Tatvan'da lOO'e, Bingöl'de ise 44'e joikseldi.

Mülkiyeliler Büliği'nüı 28 Ocak günü Ankara'da düzenleyeceği "Savaşa
Son" isimü toplanti Ankara Valdiği'nin karanyfa yasaklandı. Yasaklama karan
söz konusu toplantının "kamu düzenini ve güvenliği bozacağı" iddiasıyla aündı.
Yasaklanan toplantıya SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Doğm Yol Partisi (DYP)
Genel Başkanı Süleyman Demüel de Refah Partisi (RP) Genel Başkam Nec¬

mettin Erbakan konuşmacı olarak katilacaklardı.

Ankara Güven Park'ta 28 Ocak günü savaşı protesto için toplanan de¬
mokratik kitle örgütü yöneticderinden oluşan 100 kişilik topluluk poüs
tarafindan engellendi. Poüsin dağıttığı topluluk içinde bulunan 13 kişi gözaltına
almdı. Ankara DGM Savcılığı bu kişileri bü gün sonra "Toplanti ve Gösteri
Yürüyüşleri Yasası'na ayku-ı davrandıkları" iddiasıyla tutuksuz olarak
yargılanmak üzere serbest buaktı.

istanbul'da Cuma namazı sonrasında ABD ve israil aleyhüıde protesto
gösterisi yapmak isteyen 5 bin kişdik dinci bü gmp, polis tarafindan engellendi.
1 Şubat günü öğle saatlerinde Beyazıt Camii'nden çıkarak yürüyüşe geçen gm-
bun önü Vezneciler semtinde polis tarafmdan kesddi. Gmbun, dağılmayı red¬
dederek ABD ve israil aleyhinde sloganlar atarak yürüyüşe devam etmek is¬
temesi üzerme, göstericilerle polis arasında çatişma çıkti. Göstericderin
dağıtilmasıyla sonuçlanan olaylar suasmda yaklaşık 20 kişi hafif yaralandı, 30
kişi de gözaltina ahndı. Dinci gmplarm Batman de Diyarbaku-'da yapmak is¬
tedikleri gösteriler de polis tarafmdan engellendi. Diyarbaku'da 7, Batman'da da
30 kişi gözaltina aündı.

8 muhalefet partisinin temsdcderinden oluşan bü komite tarafindan
istanbul'da düzenlenmesi kararlaştirdan "Barışa Çağrı" yürüyüşüne izin ve¬
rdmedi. istanbul Valiliği tarafindan Yürüyüş Tertip Konütesi'ne gönderden
yazıda, 2 Şubat günü yapılması gereken yürüyüşün dd ay süreyle ertelendiği
beürtddi. Muhalefetteki 8 siyasi partüıüı temsdcderinden oluşan heyetüı
istanbul'da 9 Şubat günü düzenlemeyi planfadığı miting de İstanbul Valüiği
tarafindan "2 ay süreyle ertelenerek" engeUendi. Erteleme kararı, "mitmgin
kamu düzenini bozacağı ve huzursuzluk yaratacağı" iddiasıyla almdı. Yeşdler
Partisi'nin aynı gün Izmü'de yapmayı planladığı "Barış Mitingi"ne de vaüük
tarahndan izin veriünedi. Ankara'daki bazı derneklerin temsdcdermden oluşan
100 kişilik bü topluluğun katilmasıyla oluştiırulan "Barış Treni" ise 10 Şubat
günü Adana'ya gitti. Trendeki topluluğun Adana yakınlarındaki Incüük Üssü'ne
yaklaşmalarma jandarmalar tarafindan i2in veriünedi.

IHD Ankara Şubesi'nm 13 Şubat günü yapmayı planladığı "Savaşa Hayu-"
mitingi Ankara Valdiği tarafindan 2 ay süreyle ertelendi. Ankara Valdiği, "er¬
teleme kararı" aluken, herhangi bü gerekçe göstermedi.
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ABD uçaklarının Bağdat'a düzenledikleri hava salduılan şuasında bü
sığınakta bulunan çok sayıda siviün ölmesüıi protesto için 14 Şubat günü
istanbul'daki ABD Konsolosluğu'na siyah çelenk koymak isteyen SP üyeleri
polis tarafindan tartaklandı. SP üyelerinin konsolosluğa siyah çelenk
bırakmasını da engeUeyen polisler tarafmdan Emine Sağlam, Şeref Ayseren ve
Ali Ekber Barış isimli kişiler gözaltına almdı. Aynı olayı protesto için ABD
Başkanı George Bush'a telgraf göndermek isteyen iki SP üyesi de Mkara'da
gözaltına alındı. Ali Cafer Baş ve Ali Remzi Tuncel isimli SP üyelerinin gözaltına
almmalanna yol açan telgraf şöyle: "Irak halkına yönelik saldırdannızı ve
özellikle son sığınak cinayetinizi nefreüe kınıyor ve laneüiyomz. Bölgemizden
defolun."

İstanbul'un Fmdıkzade semtinde 19 Şubat günü "Devrimci Sol Güçler"
ünzaü savaş karşıtı bddüderi dağıtan iki genç, polis tarafından gözaltina almdı.

istanbul Bakuköy'de 20 Şubat günü toplanan iHD üyesi 150 kişilik bü
gmp, eüerindeki mumlarla barış gösterisi yaptı. Gösterilerini poüs gelene kadar
sürdüren topluluk Körfez bölgesinde devam eden savaşa son verilmesini istedi.
Gösteri sonrasında, aralarında IHD üyeleri Filiz Kaıakuş ve Yeldağ özcan'ın da
bulunduğu 7 kişi, bölgeye gelen siyasi polis tarafından gözaüına alındı. Gözaltına
aünanlar 21 Şubat gecesi serbest buakıldı. Filiz Karakuş ve Yeldağ özcan ser¬
best buakıldıktan sonra gözaümda tutiıldukları Siyasi Polis Merkezi'nde işkence
gördüklerini bddüdder.

21 Şubat günü istanbul Beyazü Meydanı'nda toplanan islamcı gruplar
tarafindan Körfez savaşı protesto edildi. ABD, israil ve ingiltere bayraklannın
yakıldığı ve 'Türkiyeli Müslümanlar" imzalı bddüderin dağıtıldığı gösteriye
poüs tarafindan bü müdahalede bulunulmadı.

Körfez savaşı devam ederken, SHP tarafindan hazulanan ve üzerinde
"Savaşa Hayu, Yaşasın Barış" yazısı bulunan afişleri Malatya'nın Hekimhan
dçesmde astığı için yargdanan Kaya Ünsalan, Eylül aymda 1 yd 8 ay hapis
cezasına mahkum oldu. Hekimhan Sulh Ceza Mahkemesi tarafindan, "izinsiz
olarak siyasi amaçü afiş asmakla" suçlanan Kaya Ünsalan'â 60 bin lüa da para
cezası verildi. Kaya Ünsalan, cezanın kaldudması için Yargıtay'a başvuracağını
açddadı.

Bazı sağlık personelinin Körfez savaşı şuasında Türkiye- Irak smuına
yakm bölgelere gönderilmesine karşı çıkan bü basın açıklaması yaptiklan için
yargılanan Kocaeli Tabip Odası Başkanı ilker Nalbant, Kocaeli Diş Hekimleri
Odası Başkam Metin Pamukçu ve Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Ercan Gollü,
beraat etti. Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim günü sonuçlanan
davada yapdan basın açıklamasında, "bü suç unsuru bulunamadığı"
gerekçesiyle beraat kararı verildi. Beraat eden sanıkların 3 ayla bü yd arasında
değişen hapis cezasına mahkum edilmeleri isteniyordu .

B. NEWROZ KUTLAMALARI

21 Mart Newroz Bayramı, Kürüerin bulunduğu yerleşün merkezlerinde
kuüandı. Newroz Bayramı nedeniyle 20 Mart günü yapılan gösterilere güvenldc
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kuvvetlerinin müdahale etmesi üzerine çatışmalar çıktı. 20 Mart günü meydana
gelen olaylar özetle şöyle:

ADANA Dağüoğlu mahallesinde öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 3 bin
kişinin başlattığı Newroz yürüyüşünün, polis tarafindan engellenmek istenmesi
üzerine çatişma çıktı. Yaklaşdc bü saat süren çatişma sırasında 4'ü polis olmak
üzere 10 kişi yaralandı, 54 kişi de gözaltina alındı. Bu arada 4 polis aracı
göstericiler tarafindan yakıldı. Gözaltına alınanlar arasında Halkm Emek Partisi
(HEP) Adana İl Başkanı Kemal Okutan ile Yönetim Kumlu üyeleri Ahmet Ka-
ratekin, Mehmet Ali Çakı, Nihat Türkmenoğlu ve Saadet Baku- da bulunuyor.
Gözaltina alınan 54 kişiden 23'ü 1 Nisan'da tutuklandı, 31 kişi serbest buakıldı.
Adana'daki Newroz kuüamalan nedeniyle haklarında dava açılan 23'ü tutuldu 59
kişinin yargılanmasına 27 Mayıs günü başlandı. Malatya DGM'de yapılan ilk
dumşmada tutuldu sanıklardan 8'i serbest buakıldı. Tutuldu sanıklar arasında
bulunan HEP Adana il Başkanı Kemal Okutan'ın tahliye isteği ise kabul edil¬
medi. (Sanıklar tarafından ileri sürülen işkence iddialarına iüşkin "işkence"
başlıklı bölüme bakınız) Malatya DGM'de 20 Hazüan'da yapılan dumşmada 15
tutuldu sanıktan 7'sinin serbest buakılması kararlaştuddı. Serbest buakılan

sanddarm isünleri şöyle: "Kemal Okutan, Abdülaziz Şimşek, Ayhan Dağ, Meh¬
met Nur Şimşek, Orhan Baku-, Hasan Şahin ve Habib Aguman".

İZMİR: Kadüekale'de ellerindeki Kürt ba5T-aklanyla gösteri yapan 200
kişdik bü gmba polisin müdahale etmesi üzerine taşlı sopalı çatişma çdcti. Ya-
rafananm olmadığı olay suasmda 24 kişi gözaltina alındı, (jözaltina alınanlardan
5'i 25 Mart günü DGM tarafindan tutuklandı, 19'u ise serbest buakddı. 24 kişinm
yargılanması 22 Ekim'de sona erdi. Izmü DGM'de sonuçlanan davada
sanıklardan Hasan Gültekin 4 ay 3 gün, Mehmet Mehdi öztürk, Selahatiin
Demü ve Haüde Yalçm ise 3'er ay 16'şar gün hapis cezasına mahkum oldu. Da¬
vada yargılanan diğer 20 sanık ise beraat etti.

İSTANBUL: Şehrin bazı semtlerinde küçük gmplar tarafindan Newroz
gösterileri yapddı. Ayrıca 3 banka stresine bomba atıldı. Zuhuratbaba sem¬
tindeki gösteriyi poüsin engellemek istemesi üzerine çatişma çdcti. Taş ve so¬
palarla poüse karşı koyan göstericilerden 8'i gözaltina alındı. Bu şuada bü polis
memum atdan taşlar nedeniyle başından yaralandı.

Mardin'in Cizre ilçesinde ellerindeki Kürt bayraklarıyla gün bojoı
yürüyüş yapan göstericder tarafindan gece de ateşler yakıldı. Gösterilere

güvenlik kuvveüerinin bü müdahalesi olmadı. Batman'ın Kozluk ilçesinde
akşam saatlerinde yapılan Newroz yürüjaişünü poüsm engellemek istemesi
üzerine çatişma çıkti. Çatişma nedeniyle ilçede sokağa çıkma yasağı dan edddi.
Doğu Beyazıt ve Diyarbaku-'da ise bddüder dağıtilarak 21 Mart
günüdükkanlarm kapatılması ve öğrencilerin dersleri boykot etmesi istendi.
Olağanüstü Hal Bölgesindeki diğer yerleşim merkezlerüıde Newroz Bayramı
nedeniyle yapılan gösterilere güvenldc kuvveüerinin bü müdahalede bu¬
lunmaması üzerine herhangi bü olay çdcmadı.

Newroz Bayramı nedeniyle 21 Mart günü düzenlenen tören ve

gösterilerden bü bölümünün dökümü ise şöyle:
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NUSAYBİN: ilçe merkezinde toplanarak yürüyüşe geçen kalabalık bü
gruba güvenldc kuvveüeri tarafindan ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda Ali Turan
adlı bü kişi vurularak öldü, Nurcan Keleş ve Şerd Aslan ise ağu yaralandı.
Olaylar şuasında gözaltina alınan 31 kişi, 1 Nisan'da tutuklandı.

İĞDIR: özdemü köyünde ateş yakarak Newroz Bayramını kutlayanların

üzerine jandarmalar tarafindan ateş açıldı. Açdan ateş sonucunda Kemal Budak
adü 9 yaşındaki bü çocuk bacağından yaralandı. 2 kişi de gözaltına almdı.

DİYARBAKIR: Mardinkapı semtinde toplanan 500 kadar lise öğrencisi
çeşiüi sloganlar atarak çatişmalarda ölen PKK mditenlarınm mezarlarını ziyaret
etti. Daha sonra şehre doğru yürüyüşe geçen topluluk polis tarafindan dağıtddı.
Bu şuada 27 kişi gözaltina aündı. Dicle Üniversitesi'nde ellerindeki Kürt bay¬
raklarıyla gösteri yapan öğrenciler ile güvenlik kuvveüeri arasında kavga çıktı.
Kavga şuasında taş ve sopalarla yaralananlar oldu, 15 kişi de gözaüına alındı.

ADANA Barbaros ve Yenibey mahallelerinde gece toplanan yaklaşık 3
bm kişi, ateşler yakarak yürüyüşe geçti. Göstericiler, yürüyüşü engellemek is¬
teyen polislere taş ve sopalarla karşılık verdi. Polisin taşü sopalı düeniş
karşısında geri çekildiği gösteriden sonra yaklaşık 50 kişi gözaltma aündı.
Çukurova Üniversitesi'nde ateş yakarak Newroz Bayramım kutlayan
öğrencilere ise herhangi bü müdahalede bulunulmadı.

ANKARA: Ankara'nın Cebeci semtinde toplanarak Newroz Bayramını

kutlayan ve ellerindeki pankartlarla bü süre yürüyen 600 kadar üniversite
öğrencisi poüs tarafindan dövülerek dağıtddı. Hacettepe Üniversitesi'ndeki
Newroz gösterileri de polisin müdahalesiyle karşdaşti. Her iki olayda yaklaşık
70 öğrenci gözaüma alındı. Ankara'da gözaltına alman üniversite
öğrencilerinden 48'i 29 Mart günü, 22'si ise 1 Nisan'da gönderddikleri DGM
tarafmdan serbest buakıldı.

İSTANBUL: Çeşitü üniversite ve yüksek okullar ile şehrin çeşitü yer-
lerüıde ateşler yakılarak ve gösteriler yapılarak 21 Mart Newroz Bayramı kut¬
landı. Bazı gösterilere polisin müdahale etmesi üzerine küçük çaplı çatışmalar
yaşandı. HEP ile SP tarafından akşam ayrı ayrı düzenlenen Newroz toplantılarına
ise binlerce kişi katddı. Şehrin bü çok yerine Newroz ile ilgili pank;utlar asddı.

Malatya, Van ve Denizli'de 21 Mart günü gösteri yapan üniversite
öğrencderi güvenlik kuvvetleri tarafindan dağıtildı. Van'da 10, Denizli'de ise 43
öğrenci polis tarafindan gözaüına aündı. Denizli'de gözaltina alınan 43 üniversite
öğrencisi 23 Mart günü çıkarddıkları mahkeme tarafindan dadeleri alındıktan
sonra serbest buakıldı. Haklarında daha sonra dava açılan 43 üniversite
öğrencisinin yargılanmasına Izmü DGM'de 17 Mayıs günü başlandı. Tuttıksuz
olarak yargdanan sanıkların, "izinsiz gösteri yaptiklan" iddiasıyla 6 ay de 3 yd
arasında değişen hapis cezasına mahkum edilmeleri istendi.

Izmü Ege Üniversitesi'nde 300 kadar öğrencinin yaptığı gösteri, herhangi
bü müdahale olmaması üzerine olaysız sona erdi. Burdur'da ise Newroz Bay¬
ramı nedeniyle şenlik düzenleyen sol görüşlü öğrencilere sağ görüşlü
öğrencderin engel olmak istemesi üzerine çatişma çıktı. 8 ögrencinüı taş ve so¬

palarla yaralandığı çatişmadan sonra 12 öğrenci polis tarafindan gözaltına alındı.
Midyat, Dargeçü, Bismd, Silvan, Doğubeyazıt ve Diyadin'de New]-oz Bayramı
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nedeniyle dükkanlar açılmadı. Dargeçü, Idd ve Cizre'de ise binlerce kişüıüı
katıldığı gösteriler yapıldı. Gösteriler, güvenlik kuvveüerinin müdahalede bu¬
lunmaması nedeniyle olaysız sona erdi.

Adana ve istanbul'da 22 Mart günü de bazı gmplar tarafmdan Nevvroz
gösterileri yapıldı, istanbul Taksim Meydanı'nda yaklaşık 500 kişddc bü grubun
yaptığı gösteri su-asında alanda bulunan polis kulübesine paüayıcı madde atddı.

Bu gösteriden sonra 21 kişi poüs tarafından gözaltina alındı. Gözaltına
aünanlardan 8'i 27 Mart günü çıkartildıklan mahkeme tarafindan tutuklandı.

HEP tarafindan 23 Mart günü Batman'da düzenlenen Newroz şenliğini

polisin engellemek istemesi olaylara neden oldu. Şenlik için toplananların
dağıtilmak istenmesi üzerine, poüs ile şenliğe katılanlar arasında çıkan
çatışmada aralarında HEP Batman il Başkanı Adem Gökmen'in de bulunduğu

6 kişi yaralandı, 18 kişi gözaüma almdı. Olayları görüntülemek isteyen bazı ga¬
zeteciler de poüs tarafindan tartaklandı. HEP tarafından Izmü ve Diyarbaku'da
düzenlenen Newroz şenlikleri ise olaysız sona erdi.

Adana'mn Ceyhan ilçesi Küçükkırım mahallesinde Nevvroz Bayramı ne¬
deniyle 25 Mart günü gösteri yapmak isteyen 300 kişiük bü gmp polisle çatişti.
Ateş yakıp, halay çekerek Nevvroz Bayramını kutlamak isteyen topluluğa polisin
engel olmak istemesi üzerine çıkan çatışmada üç polis aracı tahrip edildi. Polisüı
de havaya ateş açtığı olaylar şuasında 85 kişi gözaltina alındı. Bu arada yine
Ceyhan'da baskıları protesto etmek amacıyla Adliye Binası önünde oturma ey¬
lemi yapmak isteyen meslek yüksek okulu öğrencderi jandarma tarafindan
dağıtddı. öğrencilerden 27'si daha sonra gözaltına alındı.

C. 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI

Dünyanın 112 ülkesinde, "işçi Bayramı" olarak kuÜanan, ancak
Türkiye'de yasak olan 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenlere güvenük kuvveüerinin
müdahalede bulunması olaylara neden oldu. Türkiye işçi Sendikaları Kon¬
federasyonu (Türk-Iş) tarafindan düzenlenen salon toplantıları ile İzmü'deki bü
miting dışmdaki tüm yasal gösteri başvuruları reddedddi. Yasal gösteri
yapdmasına izin verdmeyen 1989 ydı 1 Mayıs'mda göstericilere ateş açılması
sonucunda Mehmet Akü Dalcı isimli bü genç ölmüş, 50'ye yakm insan ya-
rafanmışti. Aynı şekilde 1990 yıünda da Gülay Beceren isimli bü üniversite
öğrencisi vumlarak felç olmuş, 40 kişi yaralanmış, 3 büıden fazla insan gözaltina
alınmıştı. 1 Mayıs günü ve öncesi yaşanan baskılarla dgiü olarak derlenen bil¬
giler şöyle:

Türk-Iş'e üye 6 sendika 23 Nisan günü 1 Mayıs işçi Bayramı'nı Taksim
Meydanı'nda kutlamak için istanbul Valdiği'ne başvurdu. Başvum ddekçesmde,
"KuÜamalarm Taksim Meydanı'nda yapılmasına izin verilmediği taktüde başka

bü alan gösterilmesi" isteğine de yer verildi. Sendikaların yaptiğı başvumya
olumsuz yanıt verildi. Sendikaların, 1 Mayıs kuüamalanyla dgdi olarak 1989 ve
1990 yıüarmda yaptığı başvurulara izin verilmemişti.

Sosyaüst Bülik Partisi (SBP) miUetvekiUeri Kemal Anadol, Kamd
Ateşoğullan, Ekin Dikmen ve Hüsnü Okçuoğlu tarafindan "1 Mayıs'm resmen
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işçi bayramı olarak kabul eddmesi" isteğiyle Nisan ayının ortalarında yasa
önerisi hazulandı. Meclis Başkanüğı'na verilen öneride, "1 Mayıs' in ya¬
saklanmasının siyasal polemik konusu yarattığı ve ülkedeki gerilimi arttudığı"

belütderek bu günün tüm dünyada "işçi bayramı" olarak kutlandığı vurgulandı.

Bu arada bazı sendika ve derneklerin yöneticileri tarafindan 24 Nisan'da
istanbul'da düzenlenen basın toplantısında 1 Mayıs'm Taksim Meydanı'nda
düzenlenecek mitingle kutlanacağı açıklandı.

Ankara'da 1 Mayıs yaklaşuken siyasi polis tarafından yapdan ope
rasyonlar ile ev, dernek ve işyeri baskınları yogunlaştı.-.24 Nisan'dan sonrald üç
gün içinde yapılan operasyonlar sonucunda Ankara'da yaklaşık 40 kişi gözaltina

almdı. Gözaltına aünanlardan isimleri ögrendebilenler şöyle: "Mert Ergen,
Erhan Kaplan, Ali Erol, Nihat Çetin, Doğan Çermik, Umut Güvenç, Erdal Boz¬
kurt, Şükrü Vahit, Yusuf Ydduım, Rıza ödemiş, Hüsamettin Keskin, Hasan
Pektaş, Ercan Yenigün ve Nevin Yenigün". Erzincan'da SHP, SP ve iHD
yönetie ..erinin 1 Mayıs'ı kutlamak üzere vaüliğe yaptiklan başvuru reddedildi.

İstanbul'da 1 Mayıs'ı kutiamak amacıyla HEP ve bazı sendikalar
tarafindan ayrı ayrı yapılan başvurulara Valilik tarafindan izin verilmedi. An¬

kara'da da SP'nin yaptığı miting başvumsu reddedildi, içişleri Bakanlığı
tarafindan vaülere gönderilen bü genelgede'ise 1 Mayıs günü yapılacak izinsiz
gösterilerin engedenmesi istendi. SHP tarafindan hazufanan 1 Maıyıs ile ilgili

bddüderi 29 Nisan'da istanbul Taksim Meydanı'nda dağıtan 6 SHP yöneticisi
polis tarafindan gözaltına ahndı. Gözaltina alınan SHP'üler bü saat içinde serbest
buakılddar. Ankara'da aynı gün polis tarafmdan yapılan operasyonlaı-da yaklaşık
50 kişi gözaltina alındı. Gaziantep'in Güne mahallesinde ise Türkiye Devrimci
Komünist Partisi (TDKP) imzalı bddüderi dağıtanlar ile polis arasında çatışma
çıkti. Çatişmada Hasan Igdeü isimü bü polis yaralandı. Mersin'de ise afiş asan
29 kişi gözaltına alındı.

istanbul'un Saraçhane semtinde 1 Mayıs günü sabah saatlerinde top¬
lanarak Taksim'e doğm yürüyüşe geçen yaklaşık 600 kişilik bü gmp, polis
tarafindan dağıtıldı. Göstericilerin taşla karşdık vermeleri üzerine çıkan
çatişmada 4 polis yaralandı, 60 kişi de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde
Baku-köy, Merter Keresteciler Sitesi, Ümraniye, Zeytinburnu ve Kartal'da
işçilerin, Kadıköy, Beşiktaş, Tünel ve Cerrahpaşa'da da öğrencilerin yaptığı
100-150 kişilik gösteriler polis tarafindan engellendi. Baku-köy'deki gösteriye
katilan 10 laşi gözaüına alındı. Polis ablukasını aşarak Taksim Meydam'na güen
ve "Yaşasın 1 Mayıs" şeklinde slogan atarak pankart açan 2 genç gözaltina almdı.
istanbul ve Yıldız üniversitelerinde ise öğrenciler tarafindan 1 Mayıs nedeniyle
toplantilar düzen lendi. Sultanhamam'da gösteri yapan 200 kişi, polis tarafindan
havaya ateş açdarak dağıtildı. Bu olayda yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs işçi Bayramı nedeniyle Ankara'da Türk-Iş tarafindan izinli bü
kapalı salon toplantisı düzenlendi. 260 kişilik bü salonda yapdan ve ssndikalarm
üst düzey yöneticilerinin katildığı toplantida TÜRK-IŞ Genel Başkanı Şevket
Yılmaz, Türk-lŞ'in hazuladığı bddüiyi okudu. HAK-IŞ Konfederasyonu
tarafindan düzenlenen 1 Mayıs toplantisı ise Dedeman Oteli'nde yapıldı. SHP

Genel Başkanı Erdal inönü de partisine ait bü otobüsle Ankara'nm ana cad¬
delerini dolaşarak, işçilerin bayramını kutladı.
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istanbul'da 1 Mayıs günü polis tarafından 500'den fazla insan gözaltına
alındı. Gözaüına alınanlar arasında Yeni Ülke gazetesi muhabüleri Naide Dur¬
maz ve Sevim Çelik de bulunuyor. DGM Savcısı Büol Kızıltan gözaltına ialmanlar

hakkında "Terörle Mücadele Yasası" uyarınca somşturma açıldığını söyledi.

Diyarbaku'da izinsiz bir gösteri düzenleyen üniversite öğrencileri

tarafindan iki polis aracı tahrip edildi. Izmü'de ise bazı sendikalarca düzenlenen

izinli 1 Mayıs Mitingine 10 binden fazla işçi katildi. Müing, olaysız sona erdi.
Müing öncesinde yapılan aramalar şuasında üzerlerinde bddüi bulunan 9 kişi

gözaltina almdı.

1 Mayıs günü Urfa'nın Vuanşehü ilçesinde 30 lise öğrencisinin gözaltina

alınması tepkilere neden oldu. Gözaltı olaylarını protesto eden Vuanşehü Li¬
sesi'nde okuyan yüz kadar lise öğrencisi "arkadaşlarının serbest buakılması"

isteğiyle süresiz açlık grevine başladı.

Ankara'da siyasi polis tarafindan 1 Mayıs günü gözaüına alınan Hatun

özçeük isimli bü lise öğrencisi, gözaltında bulunduğu süre içinde işkence
gördüğünü bddüdi. Hatun özçeük, gözaüında tutulduğu 4 gün boyunca ken¬
disine sürekli elektrik verildiğini, cinsel tacizde bulunulduğunu ve ölümle tehdü
edddiğini söyledi. Bursa'da ise "1 Mayıs günü yapılan izinsiz gösteriye
katddıklan" iddiasıyla gözaüına alınan üniversite öğrencderi. Siyasi Poüs Mer¬
kezi'nde görüştükleri avukatlanna "işkence gördüklerini" bddüdder. "Gözaltına
alındıktan sonra açük grevine de başladıkları" öğrenilen 9 üniversite
öğrencisinin gözaltı süreleri 14 Mayıs'a kadar uzatddı. istanbul'da 1 Mayıs
öncesi afiş asarken gözaltına alınan Cuma Dat isimli bü genç de gözaüında bu¬
lunduğu 8 gün içinde işkence gördüğünü belütti.

istanbul'da 1 Mayıs günü yapdan izinsiz gösterder nedeniyle gözaltina
alınanlardan 27'si 6 Mayıs günü gönderildikleri DGM Savcılığı tarafindan ser¬
best buakddı..Gözaltinda bulunanların adeleri IHD istanbul Şubesi'nde aynı gün
bü basm toplantisı düzenleyerek, gözaltindaki yakınlarından haber ala¬
madıklarını bddüdder.

iHD Ankara Şubesi'nde 7 Mayıs günü düzenlenen bü basm toplantisında,
1 Mayıs nedeniyle bıkara'da 70 kişinin gözaltma alındığı ve gözaltma alınanların
44'ünün daha sonra serbest buakıldığı açıklandı. Açıklamada, 26 kişinin
gözaümda bulunduğu ve gözaltındakilerin büyük bü bölümünün öğrenci olduğu
belütildi. Gözaltinda tiıtulan Yddız Temurttirkan, Ahmet Kaya ve Murat Karayel
isimü öğrencilerin adeleri, yakınlarından bü haber alamadıklarını belirterek, bu

nedenle endişe içinde olduklarını bddüdder.

İstanbul Taksim Meydanı'nda üzerinde "Yaşasın 1 Mayıs" yazısı bulunan
pankartla gösteri yaptığı için gözaltina alınan Candan Çömlekçi adü üniversite
öğrencisi, gözaltinda bulunduğu süre içinde işkence gördüğünü açıkladı. 11
Mayıs günü istanbul Cumhuriyet Savcdığı'na başvurarak suç duyumsunda bu¬
lunan Candan Çömlekçi, "Gözaümda tiıtiılduğum Siyasi Polis Merkezi'nde el¬
biselerimi çıkartıp askıya aldılar. Tazyikli su sıktılar, falakaya yatuddar. ölümle
ve copla tecavüz etmelde tehdü ettiler. Yasadışı örgüt üyesi olduğumu kabul et¬
tirmek istediler" dedi. Candan Çömlekçi, polislerin kendisine, "Seni Yusuf Erişti
gibi öldürürüz. Kimsenin haberi olmaz" dediklerini de sözlerine ekledi.



Ytllük Saptar	 I38

"1 MAYIS" GÖSTERİLERİYLE İLGİÜ GELİŞMELER

istanbul Şişü'de 1 Mayıs 1990 günü düzenlenen bü gösteri sırasında ya¬
kalanan ve hakkında dava açılan ismet Çetinkaya adlı 17 yaşındaki lise öğrencisi
kız, 2 yıl 4 ay hapis cezasma mahkum oldu. İstanbul DGM'de 5 Temmuz 1991
tarihinde sonuçlanan davada, aynı olayla ilgili olarak yargdanan YusufSavan adlı
16 yaşındaki üse öğrencisi hakkında ise beraat kararı verildi.

1 Mayıs günü istanbul Unkapanı'nda yapdan gösteriye katılddclan için
haklarında dava açılan 17 kişinin yargılanmasına 8 Temmuz günü başlandı,
istanbul DGM'de yapılan duruşmada tutuklu sanıklardan Aliye Uğur, Nur Pınar
An, Zeliha Bulut, Arzu Karabulut, Esin Dağ, Figen Kavak ve Mehmet Demüdağ
serbest buakıldı. Davada yargılanan 17: sanığın 3 yda kadar hapis cezasına
mahkum eddmeleri istendi.

1 Mayıs 1990 tarihinde istanbul'da düzenlenen izinsiz gösterilere
katıldıkları ve görevli poüslere karşı geldikleri iddiasıyla yargdanan 37 kişiden
2ri büer yd 3'er ay hapis cezasma mahkum oldu. istanbul DGM'de 21 Ağustos
1991 tarihinde sonuçlanan davada 16 samk ise beraat etti. Hapis cezası alan 21
kişinin adları şöyle: "Şükrü Akbaba, Ercan Kartal, Şükriye Erdem, Naciye
Ydduım, Nesrin Koku, Melek Takur, Saliha Nilüfer Gen, Gürsel Sarıgül, Fiüz
Karahan, Gülümser Seyü Cemaloğlu, Aylin Inkaya, Zekeriya özdinç, Naki
Alkoç, Orhan Akyol, Metin Beyaztaş, Nedim Ayhan, Soner Gül, Mehmet Bey¬
han, ismail Atalay, Fikri Hıdular ve Hasan Murat Erdoğan".

D.YASAKLANAN BAŞKA GÖSTERİ.TOPLANTI ve ETKİNLİKLER

Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli il Örgütti'nün "pahaüüğı ve zamları pro¬
testo" amacıyla Mayıs ayı sonunda düzenlenmek istediği sessiz yürüyüşe De¬
nizü Vaüüği izin vermedi. Yasaklama kararma gerekçe olarak, "Yürüyüş için va¬
üük tarafindan sakıncalı bulunan bü güzergahın istenmesi" gösterildi.

DYP Izmü II örgütü tarafindan "pahalılığı ve zamları protesto" amacıyla
düzenlenmek istenen yürüyüş ve mitinge Denizü'den sonra Izmü'de de valdik
tarafindan izin verilmedi. Yürüyüş ve müinge, "DYP il örgütti'nün istediği
yürüyüş güzergahının Izmü Valiliği tarafmdan kabul eddmemesi" üzerme izin
verilmediği öğrenddi.

Aralannda iHD istanbul Şubesi Başkanı Ercan Kanar'ın da bulunduğu
bazı demek ve siyasi parti yöneticilerinin 15 Hazüan Cumartesi günü istanbul'da
düzenlemeyi kararlaştudığı 'Temel Hak ve özgürlükler Müingi"ne izin ve¬
rdmedi. Bu kararı protesto eden Miting Tertip Komitesi tarafindan yapdan
açddamada, 'Terör ile Mücadele Yasası'nm msan haklarına ayku-ı çüküı
yüzünün teşhüinden korkan İstanbul Vaüüği, yasaları keyfi ve yapay yo-
mmlayarak temel demokratik bü hakkımız olan mitingimizi engellemiştü" de¬
nddi.

1970 yılı Hazüan ayı içinde yaşanan işçi düenişinin yıldönümü nedeniyle
HEP tarafmdan Ankara'da yapılması planlanan "Dayanışma Gecesi" yasaklandı.



Y»JIitk ?&apar	139	Oy.gayllikJgr

Yasaklama kararı, "toplantının genel güvenliği ve düzeni bozacağı" iddiasıyla
alındı. HEP yöneticileri ise toplantının keyfi olarak engellenmek istendiğini be¬
ürterek kararın iptaü içüı mahkemeye başvuracaklarını açıkladdar.

Izmü Valdiği iHD Izmü Şubesi tarafindan 'Terör de Mücadele Yasası"nı
protesto amacıyla hazulanan afiş ve bddüderin dağıtilmasına izin vermedi. iHD
Izmü Şubesi Sekreteri Şennur Akkaya, 21 Hazüan'da düzenlediği basın top¬
lantisında valiliğin kararını kınayarak, "Fiden bizi çalışamaz duruma düşürmek
istiyorlar. Amaçları, adı var ama içi boş bü dernek yaratmak" dedi.

Memur senddcalan tarafindan 3 Ağustos günü Izmü'de yapdması plan¬
lanan müinge, "genel güvenliğin bozulacağı" iddiasıyla Izmü Valiliği tarafindan
izin verdmedi. Müinge izin verilmemesi üzerine, miting alanına yakm bü kah¬
vehanede toplanan sendika temsdcderi, kararı protesto ettiler.

Ankara BülikTiyatrosu oyuncuları tarafindan sahneye konulan Pü Sultan
Abdal adlı tiyati-o eseri 1991 yılı içinde büçok ilde yasaklandı. Sözkonusu tiyati-o
oyunu en son Eylül ayı içinde Uşak'ta "belli bü ideolojinin savunulduğu ve halkı
tahrdc edecek biçimde propaganda yapıldığı" iddiasıyla engellendi. Pü Sultan
Abdal'ın yazarı Erol Toy, oyunun Eylül ayına kadar 16 kez yasaklandığını, ancak
bu yasaklama kararlarının bölge idare mahkemeleri tarafindan iptal edddiğini
söyledi. Söz konusu tiyatro eserini sergileyen Ankara Bülik Tiyatrosu'nun 9
oyuncusu Muğla'da siyasi poüs tarafindan 16 Mart günü gözaltina alındı.
Gözaltina alınanlar arasmda oyunun yönetmeni Zeki Göker de 5 yaşındaki oğlu
Günay Göker de bulunuyordu. Pü Sultan Abdal'ın yazan Erol Toy ve tiyati-o
oyunculan 1991 yılı içinde 2 kez daha gözaltina alındılar.

SBP tarafindan Eylül aymda Zonguldak'ta yapılması planlanan "De¬
mokrasi Şöleni" adı altindaki etkinliklere valilik tarafindan izin verdmedi. Plan¬
lanan etkinlikler, gerekli ofan izinin alınamaması üzerine ertelendi.

12 Eylül askeri darbesinden bu yana Avmpa'da politik göçmen olarak
yaşayan Melike Demüag tarafindan hazulanan "Hariçten Gazel" adh kasetin
Türkiye'de satdması yasaklandı. Yasaklama kararı. Kültür Bakanlığı tarafindan
"kasette yer alan bazı şarkılardaki sözlerin mdli duygulan zedeleyecek, nitelikte
olduğu" iddiasıyla Eylül aymda verddi. Yasaklama kararını "anayasaya aykuı
bulan" Avukat Halü Çelenk, kararın iptalini sağlamak üzere Bölge idare Mah¬
kemesi'nde dava açti.

iHD istanbul Şubesi'nin "Terörle Mücadele Yasası"nın yol açtiğı baskı ve
kısıüamaları protesto etmek amacıyla hazuladığı bü afişin basımı ve dağıtıünası
istanbul Valiliği tarafindan Ekim ayı içinde yasaklandı. Yasaklama kararı. Der¬
nekler Yasası'nm 44/3. maddesi uyarınca alındı. Yasaklanan afişüı üzerinde,
"Düşünceye, Kürtlerin Haklarma Kelepçe Vuran Terör Yasası'na Hayu ,Ismad
Beşikçi'ye özgürlük" şeklinde iki slogan bulunuyordu.

Seçimler nedeniyle SHP tarafindan Ekim ayı içinde istanbul'a asılan bazı
pankarüar polisçe indüddi. Polis tarafindan indüden pankartlarm arasında
çoğunluğunu üzerlerinde "Işkecencderden Hesap Sorulacak" ve "Hanedan Gi-
decek-Demokrasi Gelecek" yazdan bulunanlar oluşturuyor.

Teküdağ Züaat Fakültesi'nden 8 öğrenci seçimlerle dgiü bddüi
dağıttiklan gerekçesiyle 11 Ekim günü gözaltma alındılar. Terörle Mücadele
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Şubesi'nde 4 gün sorgulanan öğrencilerden 5'i tutuklandı, 3'ü serbest bu-akıldı.
Tutuklanan Fikret Eker, İlkay özkök, Mustafa Akkaş ve Emine Çabr adü
öğrenciler 26 Kasım günü İstanbul DGM'de yapıfan ilk dumşmada tahliye ol¬
dular. 27 Kasım günü istanbul iHD Şubesi'nde düzenlenen basm toplantısında
öğrenciler gözaltinda kaldddan süre içinde gördükleri işkenceleri anlattilar. 15
Ekimgünü tahliye olan Yasemin Akça adlı öğrenci gördüğü işkencelerden ötürü
"5 gün çalışamaz" şeklinde bü doktor raporu alabildi. Gözaüma alman 8 öğrenci
poüs tarafindan herkese ajanlık teklifi yapıldığını söylediler.

Aydın Turizm Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenün gören Dursun Demü,
Maksut örs. Ramazan Dereçiçeği, Cengiz Şengül ve OrhanTarhan yaptiklan bü
toplanti nedeniyle tiıtiıklandı. Öğrencilerin, Kasım ayı içinde istanbul'da
yapılması planlanan "öğrenci Gençlik Kumltayı" için delege seçmek üzere top¬
landıkları bü şuada polis tarafindan gözaüına alındıkları ve daha sonra tu¬
tuklandıkları öğrenildi.

Türkiye öğrenci Demekleri Federasyonu'nun düzenlediği "1. öğrenci
Gençlik Kumltayı"na katilmak isteyen öğrencilerden 50 kadan gözaltina aündı.
istanbul'da yapdması planlanan kurultay, istanbul Valiliği tarafmdan yasaklandı.
Yasaklama karan üzerine öğrenciler topluca HEP Küçükçekmece ilçe Mer¬
kezi'ne giderek kumltayı izinsiz olarak gerçekleştüdiler. Kumltaya,
Türkiye'deki çeşiÜi üniversitelerde öğrenim gören 150 kadar öğrenci delege
olarak katıldı.

Yüksek öğrenim Kurulu (YÖK) 'ün 10. kumluş yıldönümü nedeniyle 6
Kasım günü istanbul. Adana ve Trabzon'daki bazı üniversitelerde protesto
gösterileri yapddı. istanbul Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde
gösteri yapan 150 kadar öğrenciyi poüs döverek dağıttı. Olay suasmda 10
öğrenci yaralandı, 30 kadar öğrenci ise gözaltina almdı, gelişmeleri
görüntülemek isteyen bazı gazeteciler de poüs tarafindan tartaklandı. Trab¬
zon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde ise protesto yürüyüşü yapan
öğrencilerden 4'ü gözaltina almdı.

Bü gmp öğretmen tarafindan kumlan Egitün-Iş Sendikası'nın 24 Kasım
öğretmenler Günü nedeniyle Ankara'da açmak istediği sergiye valiükçe izin
verilmedi. Ankara Valdiği'nin sözkonusu sergiye, "Egitim-lş sendikasının yasal
bü kuruluş olmadığı" gerekçesiyle izin vermediği bddüddi.

istanbul Barosuna kayıüı bü grup avukat tarafindan Aralık ayın başmda
düzenlenmesi planlanan "Eskişehü Cezaevi örneğinde insan Haklan ihlalleri"
konulu panele istanbul Valiliği izin vermedi.

Kürt şaü ve düşünürü Ehmede Xani'nüı (Ahmed-i Hani) bü eserinden si¬
nemaya uyarlanan "Mem-ü Zin" adlı filme konulan yasak Kültür Bakanı Fikri
Sağlar tarafından Aralık ayı içinde kalduddı. Sözkonusu filme içindeki bazı
Kürtçe ağıt ve ilahiler nedeniyle gösterim izni verilmemişti. Fdmin yapımcısı
Senar Turgut 28 Eylül sabahı Van'da gözaltina almmışti. Daha sonra Senar Tur¬
gut'un avukati Şenay Gün, müvekkiline gözaltinda bulunduğu süre içinde
işkence yapıldığını açıkladı. 10 Ekim günü "PKK üyesi olduğu, PKK adına ey¬
lemlere katıldığı ve bölücülük propagandası yaptığı" iddiasıyfa tutuklanan film
yapımcısı 13 Kasım günü serbest buakıldı.
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Deng dergisinin kumluş yıldönümünü kutiamak için Diyarbaku'da Aralık
ayında düzenlenmek istenen "Deng Dergisi'yle Dayanışma Gecesi"ne valilik
tarafindan izin verdmedi. Dergi yetkililerine Diyarbaku- Valiliği tarafmdan
gönderilen yazıda, "Kanuna uygun olarak başlayacak olan toplantinm daha sonra
kanunsuz hale dönüşebileceği ve bu durumun güvenlik yönünden sakıncaü
olabileceği düşünülerek toplantıya,izin veriünemiştü" denddi.

Trakya Üniversitesi Öğrenci Derneği tarafindan düzenlenen şenlik kap¬
samında Gmp Yomm'un Teküdağ'da vereceği konser Aralık ayı sonunda ya¬
saklandı. Konserin, "genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulacağı" iddiasıyfa
Teküdağ Valiliği tarafindan yasaklandığı öğrenildi.
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4.4.3. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

12 Eylül askeri darbesinden sonra jmrürlüge güen 1982 Anayasası, Der¬

nekler Yasası, Sendikalar Yasası ve Siyasi Partder Yasası gibi yasalarda
örgütlenme özgürlüğünü kısıüayan büçok hüküm bulunmaktadu. Bunlarla toı>
lumun belüli kesimlerine siyasi partilere güme, sendika kurma, yönetici olma

ve siyaset yapma yasakları getüdmiştü.

Tüm engellere karşm Türkiye'nin büçok yerinde insanlar derneklerini

kump örgütsel faaliyetleri önünde duran engelleri aşmaya çaüşmışlardu. 12

Eylül'ün hukuk anlayışı sonucunda etkinlikleri askıya alınan bazı örfîüüer mah¬
keme kararları ve/ya yeni yasal düzenlemelerle yeniden çalışmaya

başlayabdmişlerdü.

54 yd bü geçmişe sahip olan HaUcevleri ve 1967 ydında kumlan DİSK
(Devrimci işçi Sendikaları Konfederasyonu) buna örnek gösterdebdir. Ne varld,
Türkiye'nüı büçok yerinde yeniden açdan Halkevleri sık sık "illegal örgiitlerin

paravan kumlusu" savıyla polis baskınları ve mülki amülerin kapatmagüişimleri

ile karşdaşmaktadu. 10 yılı aşkın devam eden DlSK davası Askeri Yargıtay'ın 16
Temmuz 1991 tarihinde verdiği kararla yeniden açılabildi. 7 Araldc'ta İstanbul'da
DlSK'in Olağanüstü Genel Kurulu yapddı. Genel kumlda, DlSK'in tüzüğü 12
Eylül sonrası çıkartdan Sendikalar Yasası'na uygun hale getüddi. Buna karşın

"Terörle Mücadele Yasası"yla DlSK'in mal varlığına el konulması somnu yd so¬
nuna dek açıklığa kavuşamadı..

20 Ekim seçimleri sonunda kumlan DYP-SHP koaüsyon hükümetinin

programında örgütlenme özgürlüğü önünde duran büçok engelin kaldudması

öngörülüyor. Yd sonuna dek somut atilmamış olmasına rağmen gelecekte in¬

sanların daha geniş örgüüenme özgürlüğünden faydalanabileceği umudu hala
vardı. Ancak bu raporda görüleceği gibi TlHVnin kısıth olanaklarıyla
ulaşabddiği bilgiler ışığında örgütler üzerinde 1991 yılında yoğun baskıların
devam ettiğine daü bü tespü yapmak mümkün.

"Demokratik kitle örgütü" olarak tammlanan dernek ve kumluşlara

yöneldc baskılar, 1990 yılı içinde de yoğun olarak vardı. TlHV'nm bu dönem için
derlediği bilgdere göre, 1990 yıü içinde 34'ü istanbul'da, 9'u Ankara'da, 16'sı da
diğer illerde olmak üzere toplam 59 dernek, polis tarafindan basıldı. Poüs
tarafindan basılan örgüüerde bulunan yüzlerce kişi gözaltina alındı. Aynı yd
içinde 16'sı İstanbul'da, ll'i de diğer illerde olmak üzere toplam 27 örgüt va-
üUkler tarafmdan süreli ya da süresiz kapatddı. Kapatilan derneklerin
yöneticderi hakkında davalar açddı.

Benzer uygulamalar 1991 yılında da devam etti. örgütlere yapılan poüs
baskmlan sayısı 23 olarak tespü edddi. Bu baskınlar şuasında 200'den fazla

insan gözaltina almdı. (Diğer bölümde anlatılan "savaş aleyhtan", 1 Mayıs,

Newroz gibi gösteri, yürüyüş veya diğer etkinliklerde gözaltına alınanlar buna

dahd değil) . Ayrıca yd içinde 37 örgüt süreü ya da süresiz olarak kapatildı. Baskı
altmda tutulan örgüüer arasında insan Hakları Demeği ve şubeleri ön şuada yer
aldı. Bu konuda da yapılan tespiüer eksik olmakla bülikte şöyle:
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- iHD Şanlıurfa şubesi süresiz kapatildı,

- İHD Batman şubesi 6 ay süreyle kapaü kaldı,

- iHD Mersüı şubesi 10 gün süreyle kapalı kaldı,

- 1990 yıünda kapatilan IHD Gaziantep şubesi yöneticileri isnat edden
suçtan mahkemece suçsuz bulunmalarma rağmen dernek hala kapalı tu-
tulmaktadu,

- 25 Hazüan'da iHD Diyarbaku- şubesi bombaü bü salduıya uğradı,

- Sadece IHD istanbul şubesi için 1 ydda 16 somşturma açılmış olup,
bunun 4'ü hakkında dava açıldı.

ÖRGÜTLERE YÖNELİK BASKI ÖRNEKLERİ

3 Ocak'ta polis Kütahya Halkevi'ni bastı. 5 kişi gözaltina ahndı. Gözaltıdan
Bilal Kaya'mn kulağı duymuyordu. Necati Özbek beyin travması kuşkusuyla
hastaneye yatuıldı. Caner Gür ve Fehim Horasan serbest buakıldıktan sonra
işkence izlerini basın mensuplarına 'göstererek Sağlık Ocağı'nda buna rağmen
kendilerine "sağlam" rapom verddiğini anlattılar.

Çok sayıda avukatın üye olduğu Çağdaş Hukukçular Derneği, Ankara
Valiüği'nin kararıyla 22 Ocak'ta süresiz kapatildı. Kapatma kararma gerekçe
olarak "Dernek üyelerinin bü bölümünün yasadışı faaliyetlerde bulunduğu" id¬
diası gösterildi. Gösterilen bu gerekçeye karşın lâpatma karannın demeğin ve
üyelerinin Ankara DGM Savcısı Nusret Demüal'ı kmayan açıklamaları ne¬
deniyle verildiği sandıyor. Çağdaş Hukukçular Demeği yöneticisi avukaüardan
Hüsnü öndül. Esin Fatma Kulaç, Ali Ydduım ve Aydm Erdoğan Ocak ayı içinde
gözaltına almmışlardı. Dernek kısa bü süre sonra yeniden açddı.

Ankara'daki Çankaya Halkevi 30 Ocak akşam saatlerinde siyasi poüs
tarafindan basddı. Halkevi şubesinin basılması sonrasında 6 kişi gözaltına
alındı.

Aralık 1990'dan Şubat 1991'e kadar geçen 2 aylık bü süre içinde
istanbul'da 9 Halkevi şubesi poüs tarafindan basıldı. Kocasinan şubesinden 5,
Sarıyer'den 5, Kadıköy'den 14 ve Kartal şubesinden 9 üye gözaltina almdı.
Bunlar sorgulamaları yapılmadan serbest buakılddar. Aynı dönemde Zey¬
tinburnu, Esenler, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye şubeleri gerekçesiz olarak
kapatddı.

Devrimci Mücadelede Kadınlar Derneği'nin (DEMKAD) Izmü Şubesi 9
Mart günü polis tarafindan basıldı. Polis baskını şuasında dernek şubesinde
bulunan bazı Idşiler gözaltına alındı. DEMKAD Izmü Şubesi Sekreteri Meral
Coşkun, bü açıldama yaparak derneklerinin keyfi olarak basddığım ve demekte
bulunanlann gerekçesiz olarak gözaltına aündıklannı söyledi.

istanbul Valiliği tarafindan 18 Mart 1991 tarihmde kapatılan EĞlT-SEN
(Eğitün ve Bdün Emekçileri Sendikası) 6 ay süreyle kapaü tutuldu.
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25 Mart'ta Elazığ Halkı ile Dayanışma ve Kültür Demeği siyasi poüs

tarafindan basddı. 2 gün sonra dernek, valilik tarafindan 10 günlük bü süre için

kapatildı. Daha önce aynı dernek bü kez daha geçici olarak kapatılmıştı. Elazığ

Halkıyla Dayanışma ve Kültür Derneği Kasım aymda da bü aylık bü süre için

kapatddı.

Ankara'da faaliyet gösteren Dikmen Halkevi, Ankara Valiliği tarafindan

Mart ayının sonunda kapatildı. Kapatma kararını kınayan ve Halkevlerine

yönelik baskıların arttığına dikkat çeken Halkevleri Genel Sekreteri Ergin
Atasü, "Baskılar, halkımızın çağdaş kültürü yakalama isteğiyle çeüşmektedü"

dedi.

Ankara'da faaliyet gösteren Çankaya ve Keçiören halkevleri, Ankara Va¬

liliği tarafından büer ay süreyle kapatıldı. Kapatdan Halkevi şubeleri 25 Nisan

akşamı polis tarafindan basılarak aranmışti. Bu arada Halkevi şubelerinin

basılması suasmda gözaüına alınan toplam 15 kişiden lO'u 26 Nisan'da serbest
buakıldı.

istanbul'da faaliyet gösteren inşaat işçileri Yardımlaşma Derneği, Majas
ayı başında valdik kararıyla kapatıldı. Kapatma kararı, "dernekte devlet
bütünlüğü aleyhine çalışmalar yapddığı" iddiasıyla alındı. Kapatma karan
alınmadan önce dernek büıasmda polis ve jandarma tarafından yapılan aramada

piyasada serbestçe satılan bazı dergi ve kitaplara el konulmuştu.

Halkevlerinin istanbul Kadıköy'deki şubesi istanbul Valdiği tarafindan
Temmuz aymda süresiz kapatddı. istanbul Kadıköy Halkevi'nin kapatılmasını
protesto amacıyla 6 Temmuz'da bü basm toplantisı düzenleyen Kadıköy Halkevi

Başkanı Sedat Gül ile yönetim kumlu üyeleri Serap Kaya, Gül Uçar, Taner

Tüzün, Can Hasanoglu ve Hüseyin özkahraman gözaltına alındı.

EĞlT-SEN Ankara Şubesi 5 Temmuz'da saat 18.00 sualannda poüs
tarafından basıldı. Baskında sendikada bulunan 43 kişi gözaltina almdı.
Gözaltına alınanlardan isimleri ögrendebilenler şöyle: "Ziya Gül, Kazım Köroglu,

Ahmet Tabur, Feridun Şölenci, Münevver Erdoğan, Lütfü Gürpınar, Cuma
Gürsoy, Hüseyin Ataman, İsmail Doğan, Şükran Yıldız, Busen Tuncer, Tuncer
Pak, Yılmaz Kızdumak, Mustafa Kartal, Cemal Yeşil, Senem Teltaş, Zülküf
Zengin, Haydar Kaya, Erkan Kulaksız, Hüseyin Demü, Enver önder ve Günhan
Turan".

Gözaltina alınan 43 kişiden 39'u 7 Temmuz'da serbest buakıldı. Sor-

gulamalan devam eden Cuma Gürsoy, Hüseyin Ataman, ismail Doğan ve
Şükran Yddız avukaüanyla görüştürülmedi. Avukat Ali Esingür'ün gözaltinda
tutulanlarla görüşme isteği, Aııkara DGM Savcılığı tarafindan 'Terörle
Mücadele Yasası" gerekçe gösterderek 9 Temmuz'da reddedddi. 11 Temmuz
sabahı Ankara DGM Savcdığı'nda dadeleri alınan Cuma Gürsoy, Hüseyin Ata¬
man, ismail Doğan ve Şükran Yıldız adlı dört kişi, "suçsuz bulunarak" serbest
bu-akıldı.

ÖZGÜR-DER'in istanbul'un Fatih semtindeki genel merkezi, 14 Tem¬
muz'da poüs tarafindan basıldı ve dernekte bulunan 52 kişi gözaltina alındı.

r-Gözaltina alınanlar, dövülerek büıdüddikleri araçlarla Gayrettepe'deki Siyasi
Poüs Merkezi'ne götürüldü. Gözaltina alınanlar arasında istanbul'da 12 Temmuz
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akşamı meydana gelen ev baskmlarmda öldürülen ibrahim Erdoğan'ın eşi Sevgi
Erdoğan, 1991 içinde Ankara'da iki kez gözaltina alman Cavidan Kocaacar de
Gülten Şeşen (TAYAD Genel Başkanı), Mehmet Çolak, Murat Öztemü, Vıldan
Şener, Halü Canik, Fatma Patlar, Nursel Demüdöven, Aliye Kaşku-, Hüseyin

Kaşlcu-, Halis Karakaya ve Elmas Yalçın da bulunuyordu. Zerrin Sarı (ÖZGÜR-
DER Genel Başkanı), Ulutan Gün, Fatma Yücel, Arzu Şahin, Ahmet Düzgün

Yüksel ve Murat Çelik adü avukatlar ise bü gün sonra serbest buakıldı. Avukat
Murat Çelik, serbest bu-akıldıktan sonra dernek binasından çıkartduken poüsler
tarafindan dövüldüklerini açıkladı. Gözaltina almanlann sorgulan devam eder¬
ken istanbul Valiliği, "ÖZGÜR-DER"in yasa dışı faaliyet gösterdiği" gerekçesiyle
kapatilmasım kararlaştudı. Gözaüma alman diğer kişiler 25 Temmuz'da mah¬
kemeye çıkartilmadan serbest buakıldı. Serbest buakılanlar, düzenledikleri
basın toplantısında, gözaltında bulundukları süre içinde dövüldüklerini ve

ölümle tehdit edildiklerini bddüdder.

Hemşüeler Derneği istanbul Şubesi yöneticileri hakkında "Dernekler
Yasası'na aykın biçimde yasadışı faaliyet gösterdikleri ve komünizm pro¬
pagandası yaptıkları" iddiasıyla istanbul DGM'de açılan dava ile dgdi 9 Eylül'de
yapılan dumşmada savcı son görüşünü açıkladı. DGM Savcısı, yargdanan 7

dernek yöneticisinin büer yd hapis cezasına mahkum eddmesini, davanın

"komünizm propagandası" de dgdi bölümünün ortadan kaldudması ve derneğüı
kapatdmasmı istedi. Büer yd hapis cezasına mahkum eddmeleri istenen dernek
yöneticilerinin adları şöyle: Menekşe Meral (Hemşüeler Derneği istanbul
Şubesi Başkanı), Sati Taş, Nuriye Bilgin, Sevim özben, Fatma PaÜar, Nevin
Dursun ve Perihan özeren".

izmü'deki Karşıyaka Halkevi, Izmü Vaüüği tarafindan Eylül ayında
kapatildı. Kapatma kau-arı, "Halkevi yöneticilerinin amaç dışında faaliyet
gösterdikleri ve siyasal içerikli bddüder dağıtarak Demekler Yasası'na aykuı

davrandıklan" iddiasıyla almdı.

Izmü'de faaliyet gösteren ÖZGÜR-DER (Haklar ve özgürlükler Derneği)
20 Eylül Cuma günü polis tarafindan basıldı. Baskm şuasında dernekte bulunan
yaklaşık 30 kişi polis tarafindan gözaltma almdı, fakat kısa bü süre sonra serbest
buakıldı. Izmü ÖZGÜR-DER Izmü Vaüligi tarafindan Eylül ayı sonunda
kapatildı. Kapatma karan, "derneğin amacı dışında yasadışı faaüyet gösterdiği"
iddiasıyla almdı.

öğretinenler tarafindan kumlan EĞlTlM-IŞ'in (Eğitim İşçileri Senddcası)
Izmü BornovaTemsdciüği'nin 5 yöneticisi hakkında Eylül ayı içinde idari ve adü
'somşturma açıldı. Açıfan somşturma nedeniyle Mdü Eğitim Bakanlığı
müfettişleri tarafindan sendika yöneticderi Ahmet Ülük, Namık Kızdateş, Lale
Temelkuran, Cemal Kula ve Cavü Kurt'un dadeleri alındı. Somşturmamn, "dev¬
let memurlarının sendika kurma ve bununla dgiü çalışma yapmalarmm yasak
olduğu" iddiası öne sürülerek açddığı bddüddi.

EĞlT-DER'üı (Eğitimciler Derneği) Kuşehü Şubesi, Ku-şehü Vaüüği
tarafmdan Eylül aymda süresiz kapatddı. Kapatina karan dernekte bulunan ve pi¬
yasada serbestçe satilan "bazı dergderle yayınlar" gerekçe gösterilerek ahndı.

1991 ydmm Ocak ayı içinde yayınladıkları bü bddüi nedeniyle yargdanan
Demokratik Tekstd Senddcası (DEMTEKS) yöneticderi Eylül'ün sonunda be-



Viapiîr	 146

raat etti. Beraatlerine karar verilen 5 sendika yöneticisinin adları şöyle: "Necati
Güler, Ismad Pakdemü, Yusuf Yumurtacı, Kadim Can ve Sultan Karataş". Be-
raaüerine karar verilen sendikacıların "izinsiz bddüi dağıttıkları" iddiasıyla üç
ayla bü yd arasında değişen hapis cezasma mahkum edilmeleri isteniyordu.

Bazı sağlık personelinin Körfez savaşı suasmda Türldye- İrak sınuına
yakın bölgelere gönderilmesine karşı çıkan bü basm açıklaması yaptıkları için
yargılanan Kocaeü Tabip Odası Başkanı İlker Nalbant, Kocaeü Diş Hekimleri
Odası Başkanı Metin Pamukçu ve Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Ercan Gollü,
beraat etti. Kocaeü 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 Ekim'de sonuçlanan davada
yapdan basın açıklamasında, "bü suç unsum bulunamadığı" gerekçesiyle beraat
kararı verddi. Beraat eden sanıkların 3 ayla bü yıl arasında değişen hapis
cezasına mahkum edilmeleri isteniyordu.

"EĞIT-DER" Bursa Şube Lokaü, valilik kararıyla 15 gün süreyle kapatddı.
Kapatma kararı, "yapılan polis kontrolü şuasında lokale dernek üyesi olmayan
kişilerin güdiğmüı belülendiği" iddiasıyla verddi. Dernek yöneticileri ise "lokale
dernek üyesi olmayan Idşderin güdiği" yolundaki iddiaları reddettiler.

Belediye işçderi Sendikası'nm Izmü (1) Numaraü Şubesi 11 Kasun günü
poüs tarafindan basılarak arandı. Yapılan arama şuasında "izüısiz bddüi ve
broşür bulunduğu" iddiasıyla sendikada oturan 11 kişi gözaltina alındı. Gözaltina
aünanlar daha sonra serbest bırakıldı.

Izmü'de Kasım aymda 4 demek ve 3 Haücevi kapatildı. Kapaülan dernek
ve Halkevleri şunlar: işçi Sağüğı Derneği, Özgür-Der, Tunceldder Derneği,
Buca Eğitün Fakültesi Öğrenci Derneği, Karşıyaka Halkevi, Balçova Halkevi ve
Narüdere Halkevi.

EĞlT-SEN Kastamonu Şubesi Ekim ayı sonunda kapatddı. Kastamonu
Valiliği tarafmdan verilen kapatma kararı, "memurlann senddca kurmaya hak-
larmm bulunmadığı" gerekçesiyle alındı.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) YÖNETİCİ VE ÜYELERİNE

YÖNELİK BASKILAR

IHD Ankara Şubesi Başkanı Muzaffer İlhan Erdost 29 Ocak 1991 ta¬
rdımde düzenlediği bü basm toplantismda "izinsiz bddüi yayınladığı" iddiasıyla
açdan somşturma nedeniyle 5 Şubat'ta savcılığa üade verdi. Muzaffer ilhan Er¬
dost, hakkında somştiırma açılmasına neden olan basın topfantisında Ankara'da
yoğunlaşan gözaltina aüna olaylarmı kınamışti. Demekler Yasası'na aykuı dav¬
randığı iddiasıyla hakkmda dava açdan Erdost'un üç ayla bü yıl arasmda hapis
cezasına mahkum eddmesi istendi. Dava 24 Nisan 1991 tardıinde başladı.

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs'ta yapılan duruşmada
görüşünü açıklayan savcı. Muzaffer ilhan Erdost'un 6 ay hapis cezasma mahkum
eddmesüd istedi. Ankara 11. Asliye .Ceza Mahkemesi'nde 30 Mayıs'ta
sonuçlanan davada Muzaffer lüıan Erdost beraat etti.

Izmü'de Ağustos 1990'da iHD tarafindan düzenlenen "insana Saygı Pa-
neü"nde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında dava açılan iHD Izmü Şubesi eski
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sekreteri Avukat Mustafa Ufacık yargılandı. Izmü 7. Asliye Ceza Mah¬

kemesi'nde 13 Şubat 1991 tarihinde başlayan davada "Paneldeki konuşmasıyla
halkı suç işlemeye kışlorttıgı" öne sürülen Mustafa Ufacık'ın bü yıUa üç yd
arasmda hapis cezasma mahkum eddmesi istendi.

Yaptığı bü basın açıklaması nedeniyle 20 Şubat 1991 tarihinde gözaltına

alman ve daha sonra tutuklanan iHD Diyarbakır Şubesi Başkanı Hatip Dicle 26
Şubat'ta serbest buakıldı. Hatip Dicle'nin serbest buakılması avukaüanmn

mahkemeye yaptıkları itüazın kabul edilmesi üzerine gerçekleşti. "Olağanüstü
Hal Bölge Vaüsi'ne hakaret ettiği" öne sürülen Hatip Dicle, tutuksuz olarak
yargılandı.

iHD Genel Sekreter Yardımcısı Gazeteci Hasan Uysal hakkında "Cum¬
hurbaşkanı Turgut Özal'a hakaret ettiği" iddiasıyla Mart ayı ortasında dava
açddı. Manisa'nın Akhisar dçesinde 1990 yılı içinde yaptığı bü konuşmasındaki

bazı üadeler nedeniyle haldanda dava açdan Hasan Uysal'ın bü yılla üç yd

arasında hapis cezasına mahkum eddmesi istendi.

Ankara'da Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen açık hava
şenliğinde "genel af çıkartılması" isteğiyle imza toplayan kadınlardan Hediye
Felekoğlu (iHD Anlara Şubesi Saymanı), Seher Ydduım, Emel Sungur ve
Gülgün Tuna polis tarafindan gözaltma alındı. Gözaltina alınan bayanlar daha

sonra serbest buakıldı.

iHD Siüt Şubesi Başkanı Evin Aydar, poüsler tarafindan sık sık "ölümle
tehdü edddiğini" açıkladı. Evin Aydar, yaptiğı açıklamada tehdülerin 14 Mart'ta
Sürt'te devriye gezen bü poüs ekibine yapılan silahh salduıdan sonra

yoğunlaşhğım söyledi. 14 Mart tarihmdeki salduıdan sonra geniş çapü gözaltilar

yaşandı. Siüt iHD şubesinden bddüddiğine göre gözaltına almanlar yoğun
işkencelere mamz kaldılar ve işkence nedeniyle Mücahü Iltem isimü bü şahsın
kolu ku-ddı. Bu arada iHD Siüt Şubesi 14 Mart'ta polis tarafindan basddı. Poüs
baskmı şuasında derneğin bazı eşyaları kırılarak tahrip edddi.

iHD Batman Şubesi, Batman Valiliği tarafindan 7 Nisan'da süresiz

kapatildı. IHD Batman Şubesi yetkilileri, kapatma kararının yasalara uygun
olmadığını savunarak, bu karann iptali için mahkemeye başvuracaklarım bd¬
düdder. IHD Batman Şubesi 23 Mart 1991 tarihinde de poüs tarafindan
basdmışti. Yaklaşdc 6 ay kapalı kalan IHD Batman Şubesi, mahkeme karanyla
Ekim ayında yeniden açddı. iHD Batman Şubesi Başkam Sedat özevüı. Batman
Vaüüği'nin verdiği keyfi bü karar sonucunda demeklerinin faaliyetten

aldconulduğunu belüterek, kapatma kararını Bölge İdare Mahkemesi'ne
açtıkları dava sonucunda kalduttıklanm bddüdi.

iHD Urfa Şubesi içişleri Bakanüğı'nm verdiği talimat üzerine, Urfa Va¬
liliği tarafindan "yasakyayın bulundurulduğu" iddiasıyla süresiz olarak kapatildı.
Kapatma karan, demekte bulunan "bazı dergiler" gerekçe gösterilerek aündı.
Kapatma karan 13 Mayıs'ta Şube Başkam Yusuf Karataş'a detildi. Ardmdan da
şubenin kapısı mühürlendi.

iHD Çomm Şubesi Başkanı Meftun Yücel hakkında, Çomm'da
ya3anlanan bü yerel gazeteye 1 Mayıs günü yazdığı yazı nedeniyle dava açddı.
Sözkonusu yazı nedeniyle "izinsiz bddüi yayınlamakla" suçlanan ve 3 ay hapis
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cezasma mahkum edilmesi istenen Meftiın Yücel'üı yargılanmasma 10 Hazüan
1991'de başfandı.

iHD Mersin Şubesi, valilik kararıyla Mayıs ayı içinde 10 gün süreyle
kapatildı. Kapatma kararı, "Derneğin amacı dışında faaliyet gösterdiği" id¬
diasıyla aündı. 600'e yakın üyesi bulunan iHD Mersüı Şubesi, yaklaşık 5 yddu
faaliyet gösteriyordu.

IHD İstanbul Şubesi Başkanı Ercan Kanar, 4 Hazüan'da polis tarafindan
gözaltına almdı. Pasaport almak için gittiği istanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 12
Eylül askeri darbesinin ardından gelen sıkıyönetün döneminde hakkında Ga¬
ziantep'de açılan bü dava nedeniyle gözaltina alınan Ercan Kanar, istanbul Ba¬
rosu yöneticilerinin devreye gümesi üzerme aynı gece serbest buakıldı. Ercan
Kanar'ın gözaüma alınmasına yol açan Gaziantep'deki dava nedeniyle verilmiş
bü "yakalama" kararının bulunmadığı ve davanın uzun bü süre önce beraaüe
sonuçlandığı öğrenildi. Polis yetkdderi de Ercan Kanar'ın yanüşldc sonucunda
gözaltina aündığım belirterek özür dilediler.

"Yasadışı Devrimci Sol örgütü ile işbüüği yaptiklan ve bu örgüte destek
sağladdcfan" iddiasıyla haklarmda dava açılan iHD Gaziantep Şubesi Yönetün
Kumlu üyeleri beraat etti. Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 Ha¬
züan'da sonuçlanan davadaki beraat kararı, "Sanıklann cezalandudmasım
sağlayacak bü kanıtin bulunmaması" gerekçesiyle verildi. Beraat eden IHD
yöneticilerinin bü yılla üç yd arasında hapis cezasma mahkum eddmeleri is¬
teniyordu. BeraaÜerine karar verilen IHD yöneticilerinin adlan şöyle: "Bayram
Çelik (Şube Başkanı), Hatice Demü, Mustafa Köse, Nevzat Yaşar, l?aşü Aü Os-
manoglu, Bektaş Avşar ve Mustafa Nacak".

iHD Urfa Şubesi Sekreteri Avukat Ramazan Ferat, 13 Hazüan'da bü gmp
poüs tarafmdan dövüldü. Olay sonucunda burnu kuılan Ramazan Ferat'a gittiği
hastanede 10 günlük rapor verddi. Olayı yaptiğı bü açddama de kınayan iHD
Genel Sekreteri Alem Büdal, sommlular hakkında gerekli yasal işlemin vakit
geçüiüneden yapılmasını istedi. Akın Büdal, "Bu olay Terörle Mücadele
Yasası'nm nasd yommlandığınm uygulamadaki bü örneğidü. Devlet, eüni insan
Haklan Derneği'nin yakasmdan çekmeüdü" dedi.

iHD Diyarbaku- Şubesi 25 Hazüan gece yansı bombalandı. PaÜama so¬
nucunda şubenin duvarı yıkıldı ve içmdeki eşyalar büyük ölçüde tahrip oldu. Bu
arada demekte bulunan üyelere aü fotoğraflar ile telefon fihristi kayboldu. Pat¬
lamada iHD Şubesi ile aynı işhanmda bulunan Medya Güneşi ve özgür Halk
isimü dergilerin bürolan da hasar gördü. Ayrıca işhanmm karşısmdala binada
oturan Seüm Yalçın adlı bü kişi de hafif yaralandı.

İHD Batman Şubesi Yönetim Kumlu Üyesi Hüseyüı Siddık Tan'm ara¬
basma 1 Temmuz'da kimliği belülenemeyen kişiler tarafindan bomba konuldu.
Bombanm patiaması sonucunda Hüseyin Siddık Tan ile 10 yaşındaki oğlu Azad
Tan ve akrabası Cengiz Tek yarafandı.

IHD Adana Şube Başkanı Avukat ElüTuncer, HEP Diyarbaku- il Başkam
Vedat Aydın'ın cenaze törenine giderken, 10 Temmuz 1991 tarihinde sabaha
karşı saat 05.30 sualannda geçüdigi trafik kazası sonucunda öldü. Urfa'mn Si¬
verek ilçesi yakmlarmda meydana gelen ti-afik kazasında Elü Tuncer de aym
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otomobdüı içinde bulunan ÎHD Adana Şubesi Yönetim Kumlu üyeleri Hasan
Üzüm ve Celal ölçmez ile iHD üyeleri Yusuf Üzüm ve imam Turan da
yaşamlarını yitüdder. Kaza, iHD'lderin içinde bulunduğu özel aracın, karşı
yönden gelen bü kamyonun altına gümesi sonucunda meydana geldi. Çok

sayıdaki siyasi davaya avukat olarak katdan Elü Tuncer, Türldye insan Haldan
Vakfi'nm Danışma Kumlu'nda da yer alıyordu.

iHD Ankara Şubesi tarafindan 12 Eylül askeri darbesinin 11. yddönümü
nedeniyle düzenlenen, resim, karikatür ve fotoğraf sergisi 12 Eylül günü açddı.
Serginin açıüşma katilan yaklaşık 200 kişi, attıklan çeşiÜi sloganlarla 12 Eylül
askeri darbesini protesto ettiler. Bu arada slogan atanlann polis tarafindan en¬

gellenmek istenmesi üzerine kısa süreü bü arbede çıktı. Arbede suasmda
Şükran Yddız adü bü kız öğrenci yaralandı, 8 kişi de gözaltına alındı. Aynca,
serginin yapddığı binanın güişindeki camlann büyük bü bölümü kuddı. Sergiyi

izlemeye gelen yaklaşık 50 kişi, polis tarafindan 5 saat süreyle dışanya
çıkartdmadı.

iHD istanbul Şubesi Başkanı Ercan Kanar, insan hakları ihlallerinin tüm
aldaticı demagojilere karşın yoğun bü biçimde sürdüğünü, IHD ve insan haldan
savunucularına yöneük baslaların da devam ettiğini söyledi. Ercan Kanar, Ekim

ayının başında yaptığı açddamada, bü yd içinde IHD istanbul Şubesi de dgiü 16
somşturma açddığım bddüerek, "Her etkinliğimizden sonra sudan ve keyfi

gerekçelerle soruşturmalar başlatilmaktadu. Kumluş yddönümümüz nedeniyle

verdiğimiz demeç dahi dava konusu olmuştur. 16 somşturmadan 4 tanesinde
dava açıünıştır. Diğer somşturmalar ise devam etmektedü" dedi. Açdan da¬

valarda şube yöneticileri hakkında 2.5 de 7 yd arasında hapis cezası talep edil¬
diğini bddüen Ercan Kanar, bu davalardan ikisinde şubenin kapatdmasımn is

tendigini söyledi.

iHD istanbul Şubesi Başkanı Ercan Kanar, "önceden izin almadan bddüi
yayınladığı" iddiasıyla yargdandığı davada beraat etti. Ercan Kanar hakkında,
İHD'nin kuruluş yddönümü nedeniyle yaptığı basın açıklaması, istanbul Cum¬
huriyet Savcıhğı tarafindan "bddiri" olarak kabul edilmesi üzerine dava açdmışti

istanbul Beyoğlu 8. Asüye Ceza Mahkemesi'nde 7 Ekim'de sonuçlanan davada
Ercan Kanar hakkındaki beraat karan "basın açıklamalan bddüi olarak kabul

edilemez" gerekçesiyle verildi.

iHD istanbul Şubesi'nin 8 Eylül 1991 tarihinde düzenlediği mitingde
yaptıkları konuşmalar nedeniyle Yazar Eşber Yağmurdereli, Gazeteci Ragıp

Duran ve Hava işçileri Sendikası Genel Başkanı Atilla Ayçin hakkında
somşturma açddı. istanbul DGM Savcılığı tarafindan Terörle Mücadele

Yasası'nm 8. maddesi uyarınca açdan somşturmada Eşber Yağmurdereü, Ragıp

Duran ve Atdlâ Ayçin'in "bölücülük propagandası yaptiklan" öne sürülüyor.

IHD istanbul Şubesi'nin Hasanpaşa'da Hatice Dilek ve ismail Oral'ın
öldürülmesine iüşldn basın açıklaması "bddüi" sayılarak dava açdmışti. 15
Ekim'de başlayan dava 22 Kasım tarihinde sonuçlandı. O gün iHD istanbul
Şubesi Yönetim Kumlu üyeleri Ercan Kanar, Leman Futına, Ayşenur Zarakoglu,

izzet Eray, Yüksel Hoş, Hüseyin Aygül ve Eren Keskin beraat ettiler, istanbul
Beyoğlu Ağu- Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan dava, 19 Mayıs 1991 ta¬

rihinde iHD istanbul Şubesi'nin yaptiğı bü basm açıklaması nedeniyle açdmışti.
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Basm açıklamasında, poüs, "devlet terörü uygulamakla" suçlanmıştı. Beraat

kararı, açıklamada dde getüden hususların "eleştüi sınularmı aşmadığı"

gerekçesiyle verddi.

12 Eylül Askeri darbesmm 11. yddönümü nedeniyle iHD Ankara Şubesi
tarafindan düzenlenen serginin açılışı şuasında çıkan olaylar nedeniyle hak¬

lannda dava açılan 14 kişinin yargdanmasma 3 Aralık günü başlandı. Ankara

DGM'de yapılan dumşmada iddianamesini okuyan Cumhuriyet Savcısı,

"yasadışı örgüt üyesi olmak ve izinsiz gösteri yapmakla" suçladığı 14 sanığın

çeşiüi hapis cezalarına mahkum eddmesini istedi. Duruşma sonunda davanın

tutuklu sanıkları Hüseyin Ataman, Mustafa Coşar ve Menderes Tutuş serbest

buakıldı. Davada tutuksuz olaralc yargılanan 11 kişüıüı adlan şöyle: "Ertan

Uzunyayla, Erlcut Düekçi, Ali Buünuş, AyhanTopal, Ayla Ydduım, Yusuf Güler,

Hüseyüı Gökoğlu, Büol Köse, Fatma Tansık, Ayseü özlem öngel ve Metüı
Murat Kalyoncugd".

iHD istanbul Şubesi tarafindan düzenlenen, "insan Haklarma Sempati
Yürüyüşü" 16 Aralık günü istanbul'da yapddı. Yürüimş nedeniyle yürüyüşün
yapddığı istiklal Caddesi'nde geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Yürüjâiş son¬
rasmda 4 Idşi polis tarafindan gözaltma almdı. Gözaltına alınanlar akşam üzeri

serbest buakıldı.
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4.4.4. DİN ÖZGÜRLÜĞÜ

Türkiye Cumhuriyeti laik bü devlettir. Anayasa ve yasalar Türkiye'de in¬
sanlara "dini inançlarını yerine getüebdmeleri" konusunda serbestlik
tanımaktadır. Ancak 1926 ydmda Türk Ceza Yasası'na konulan bü madde de
(163) "siyasi amaçlı dini faaliyeüer" yasaklanmış, "laddiğe aykuı örgütlere üye
oünak ve bu doğmltuda faaliyet göstermek" suç saydmışti. Ydlar boyu, bu mad¬
deden ötürü bazı dini grupların ya da tarikatların üyeleri yargılandı. Hatta ceza
aldı. Ayrıca "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" de dgiü yasa uyannca da dini
gmplann üyeleri hakkmda davalar açıldı.

Türk Ceza Yasası'nm 163. maddesi uyarınca açdan davalar, sıkıyönetim
dönemleri veya askeri darbeler sonrasında da artiş gösterdi. 12 Eylül askeri
darbesinden sonra da bu değişmedi. Adalet Bakanlığı, 1982 ydı başından Mart
1991 tarihine kadar Türk Ceza Yasası'nm 141, 142 ve 163. maddeleri uyarmca
toplam 11 büi 662 kişüıüı sanık olarak yargdandığmı açıkladı. Bu kişilerin 6 büi
364'ü 141 ve 142. maddelere, 5 bin 298'i ise 163. maddeye göre açılan davalarda
samk olarak yargıfandı. Açıklamada ceza alanlarla dgiü bilgilere yer verilmedi.

"Laikliğe ayku-ı propaganda" faaliyetlerinden ötürü açdan davalar Nisan
ayına kadar devam etti. örneğin Burdur'un Kozluca kasabası Belediye Başkanı
Osman Yağız'a "Devlet sistemüıin dini inançlara uygun olarak kumünası yo¬
lunda propaganda yaptığı" iddiasıyla verilen 2 yıl 20 günlük hapis cezası Yargıtay
tarafından Ocak ayı sonunda onaylandı. Refah Partisi üyesi olan Osman Yağız,
belediye başkanı seçddikten sonra yaptiğı konuşma ve göreve Kuran okutarak
başlaması nedeniyle Izmü DGM'de yargılanmışti.

Bu konuda verilebdecek ikinci bü örnek yüıe Izmü DGM'de sonuçlanan
bü dayadu-. "Tevhid" isimü islamcı bü derginin yazarlanndan Nurettin Şüin,
"Laiküğe aykuı dini propaganda yaptığı" iddiasıyla yargılandığı davada 4 yd 2 ay
hapis cezasına mahkum oldu. Izmü DGM'de 14 Mart gününde sonuçlanan da¬
vada Türk Ceza Yasası'nm 163. maddesi uyarınca mahkum olan Nurettin Şüin,
Denizü'de düzenlenen bü toplantida yaptiğı konuşma nedeniyle
yargdanıyordu.

12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 sayılı 'Terörle Mücadele Yasası"yla Türk
Ceza Kanunu'nun 163. maddesi kaldu-ıldı. O tarihten sonra "dini çahşma ve
propagandalar"dan ötürü hapis cezası uygulandığına tanık olunmadı. Fakat dm
özgürlüğüne yöneük baskı ve kısıtlamalar son buünadı.

4 yıldu sürdürülen "türban" tartişması 1991 yıünda da sona ermedi. Düü
inançları uyarınca türban takan ya da saçlarını kapatan kız öğrencder bazı
üniversitelerde derslere sokulmadılar. Hatta kimi zamanlar bu dummdald
öğrencilere disiplin cezası verildi. Konu ile bazı gazeteler ve mdletvekiUeri d-
gdendiler, fakat yaptıkları açıkfamalardan somut bilgi elde etmek mümkün
olmadı. Onun içüı burada "türbanlı öğrencilere" verden cezalara ilişkin ayrmtdı
rakamsal bilgi sunmak mümkün olmadı. Ancak ydm ddnci yansmda Ankara
Üniversitesi'nde okuyan 24 öğrencinin derslere türban takarak gümek içüı ısrar
etmeleri üzerme disiplin cezası alddclan bddüddi.
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1991 yılı içinde düıi inançları nedeniyle baskı gören subay ve ast¬

subaylarla dgiü yakınmalar son bulmadı. Bu tür olaylara daha çok hava kuv-

veüerinde tanık olundu. Dini inanç ve faaliyetleri nedeniyle baskı gören ya da
haksızhğa uğrayan astsubay ve subaylar hakkında TlHV ye ulaşan biilgder
şöyle:

Hava Kuvvetlerine bağlı bazı büliklerde görev yapan toplam 17 astsubay,

"Dinci örgüüerle iüşkide oldukları ve laikliğe aykuı faaüyetierde bulundukları"

iddiasıyfa Şubat ayı içinde ordudan atildı. Bu kararla bülikte son 4 yıllık dönem
içinde hava kuvvetlerinden uzaklaştirdan astsubayların sayısı 200'ü aşti. Or¬
dudan atdan 17 astsubayın isimleri ve görevli bulunduklan iller şöyle: "Salih
Çiçek (Çanku-ı), Mustafa Engin (Izmü), Mehmet Karabacak (Gaziantep), ismail
Âteş (istanbul). Rahmi Keskin (Konya), Fuat Yavuz (Konya), Şenol Toraman
(Manisa), Salün Ayvacı (Samsun), Metin Tekcan (Baükesü), Hasan Kenanoğlu
(Konya), Adnan Konyalıoğlu (Kayseri), Mustafa Altinordu (Edüne), Enver
Akbaldc (Manisa), Halil Gündoğar (Afyon), Taner Tanyeü (Çanakkale), Ali
Gencer (Eskişehü) ve Mustafa Akkıüç (Elazığ)."

Ordudan atılan subay ve astsubaylar adına 30 Temmuz günü insan Hak¬
lan ve Mazlumlar için Dayamşma Demeği'nde bü basın toplantisı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Hüseyin Çeükbaş, Mehmet Zeki Obuz ve Omal Ha-
marattürk adh kişiler, ordudan atilmalanna neden olan Yüksek Askeri Şura ka-

rarlanna itiraz edilemediğini hatirlatarak şunları söylediler: "Hukuki bü
yargılamadan geçmeden ordudan ihraç edildik. Bizleri insanlık dışı baskı ve

işkencelere mamz buakarak, her türlü hakkımızı elünizden alanlardan hesap
somünasım istiyomz".

Hava Kuvveüeri Komutanüğı'na bağü üslerde görev yapan 24 astsubay,

"aşu-ı dinci faaliyetlerde bulundukları" öne sürülerek ordudan atildı. Ast-
subaylarm ordudan atiünalarma iüşkin kararlar YüksekAskeri Şura'nın Ağustos
ayı içüıde yapılan toplantisında alındı. Ordudan atılan astsubaylann adları şöyle:
"Murat Demü, Abdullah Selçuk, Vahü Kaya, Hasan Yücel, Sebahattin Güngör,
Oktay Oral, Osman Akkoyunlu, Nevzat Emre, Turgay Gücü, Necmi Tunç,
Rüstem Aydın, Mehmet Ergin, Ramazan Inceyaprak, Yusuf Aygün, Mehmet
Sessiz, önder Ereken, Ramazan Yerükaya, Şükrü Cihan Gürgan, Özkan Solmaz,
Rıfat Aybek, Osman Güneyik, Ebubekir Aslan, Mustafa Canpolat ve ibrahim
Çapar".

"Sdahh kuvvetler içmde dini örgüt kurmaya çaüştıgı ve dini propaganda
yaptiğı" öne sürülen Hamn özdemü adlı bü astsubay, 7 Kasım günü gözaltina
alındı. Hamn özdemü, 1990 yıü Eylül ^ içinde de aynı suçlamalarla gözaltma
aünmış ve 28 gün sorgulanmıştı. Harun özdemü, daha sonra askeri mahkemede
yargdanmış, ancak "suçsuz" bulunarak beraat etmişti.

Etimesgut'ta sorgulanan subay ve astsubaylara "işkence yapddığma"
diskin, daha önceki yıllarda da deri sürülen iddialan somuüaştuacak sağükh bü

bilgi elde edilemedi. Bunun yanında "Atatürk'e hakaret ettikleri" iddiasıyla
yargdanan bazı sanıklar bu yıl içinde ceza aldı. Buna iüşldn bü örnek TlHVnm
günlük insan hakları rapomna da yansıdı:

"Raddcal islamcı" görüşler savunan Akdoğuş Dergisi Yazı işleri Müdürü
Süıami Orhan'a 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kumcusu Mustafa Kemal Atatürk'e
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hakaret ettiği" iddiasıyla verilen 20 aylık hapis cezası Yargıtay tarafindan
Ağustos ayı içerisinde onaylandı. Akdoğuş dergisindeki bü yazı nedeniyle aldığı
hapis cezası onaylanan Sinami Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sinami

Orhan, şarüı tahliye uygulamasından yararlanarak 20 aylık hapis cezasınm 4

ayhk bölümünü cezaevinde geçüecek. Sinami Orhan, 1991 yılı içerisinde daha

başka davalarda da yargdandı.

Sinami Orhan, "yaym yoluyla Alpaslan Türkeş'e hakaret ettiği" iddiasıyla
yargılandığı bü davada 3 ay hapis ve 2 milyon lüa da para cezasına mahkum
oldu. istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Aralık 1991 tardımde
sonuçlanan davada Sinami Orhan'a verilen hapis ve para cezaları daha sonra er¬

telendi.

MÜSLÜMAN OLMAYANLARAYÖNELİK BASKILAR

Müslüman olmayanlara karşı gösterilen hoşgörüsüzlük sonucunda
Türkiye'nin büçok yerinde misyonerlik faaliyetüıde bulunanlara yönelik
"Huistiyanük propagandası yaptiklan" iddiasıyla kısa süreü gözaltina aüna olay¬
lan yaşandı. Bu konudaki 1991 yıüna ait bazı örnekler şöyle:

Trabzon'un Gülbahar Hatiın Mahallesi'nde evlere broşürler dağıtarak
"Huistiyanhğı övücü propaganda yaptiklan" öne sürülen Kanada uymklu Ronald
Daniel ve G. Gameron adlı iki genç 26 Ocak günü gözaltina alındı.

Kütahya'ya bağlı Sabuncupmar köyünde yaşayan Ali Atias adü bü kişi
"Huistiyanük propagandası yaptığı" iddiasıyla Hazüan ayının ortasında gözaltina
almdı. Ali Atlas'ın evinde bulunan 35 kitap, 8 video kaseti ve 10 adet afişe de el
konuldu.

Aydm'a bağlı Söke ilçesinde, "Broşür dağıtarak Hu-istiyanhk pro¬
pagandası yaptiklan" öne sürülen Danimarka uymklu 18 genç gözaltina almdı.
2 Temmuz'da gözaltina aünan ve lO'u bayan olan 18 kişi bü gün sonra serbest
buakıldı. Söke Cumhuriyet Savcılığı tarafmdan açılan somşturma daha sonra

takipsizükle sonuçlandı.

Temmuz ayı sonunda Samsun'da bazı evlere "Huistiyanüğı övücü ni-
teükte bddüder buaktiklan" iddiasıyla 8'i yabancı uymklu, büi de Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı ofan 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltina alınan 9 kişmin
adlan ve uyrukları şöyle: "Kyungae Lee (Güney Kore), Kyung Sdınknm (Güney
Kore), Frank Seeley (Avushırya), David Richard Wight (Avustiırya), Cari Mag-
nus (isviçre), Blond Mellanotont (isviçre), Merda Maria (Almanya), Deborah
JeanLavler (Güney Afrika) ve Gökhan Tartar (Türkiye)".

Konya'da ev ve işyerlerine "Hu-istiyanhk propagandası yapmak amacıyla
broşür dağıttiklan" öne sürülen 4'ü bayan 7 kişi poüs tarafindan gözaltına alındı.
Gözaltina alman kişiler, 4 Ağustos günü tutiıksuz olarak yargılanmak koşuluyla
serbest bu-akıldı. Gözaltına alman 7 kişinin adlan ve uymklan şöyle: "Muaref
Kaikko (Finlandiya), Johanns Vaishenenf (Finlandiya), Mikael Vaishenenf
(Finlandiya), Mikael Aluster Bon (irlanda), Thomas Vdham (irlanda), Simone
Louise (Avustralya) ve Keh Chee Kin Stephen (Singapur)".
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Brent Lan Start (Kanada) ile kız arkadaşı Mitched Leslie .Ann (ABD),
istanbul'un Üsküdar semtinde "ev ve işyerlerine Huistiyanük propagandası
yapmak amacıyla broşürler dağıttddan" iddiasıyla 10 Ağustos günü gözaltina
alındılar. Götürüldükleri polis l^akolunda bü süre tutulan iki turist, Üsküdar
Cumhuriyet Savcılığı tarafindan dadeleri alındıktan sonra serbest bıırakılddar.

Bu arada dini konulardaki eleştüiler de cezai uygulamalarla
karşılamaktan kurtulamadı, örneğin 12 Ekim 1991 tarihü günlük raporda yer
alan bü haber şöyle:

Karaman'da günlük olarak yayınlanan "Karaman'ın Sesi" adlı yerel ga¬
zetenin Yazıişleri Müdürü Aübey Akkan tutuklandı. Tutiıkfama kararı söz ko¬
nusu gazetede 7 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bü yazıda "Allah'a ve semavi
dinlere hakaret edddiği" iddiasıyla ahndı.
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4.5. OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI

Kürüerin yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan
illerin büyük bü çoğunluğu 13 yddan beri olağan dışı yöntemlerle
yönetilmektedü. 12 Eylül 1980 öncesini de kapsayacak biçimde bölgede uzun

yllar sıkıyönetim uygulanmıştu. Sıkıyönetim uygulamasına 19 Temmuz 1987 ta¬

rihinde tamamen son verildi. Ancak hemen olağanüstü hal uygulamasına

geçildi. Aynı tarihte bü Olağanüstü Hal Bölge Valisi bölgeye atandı. Şu anda
bölgede bulunan 10 il "kanun hükmünde kararname" (KHK) ile oluştumlan
Olağanüstü Hal Bölge Valdiği'nin görev bölgesinde bulunmaktadu. Olağanüstü

hal uygulamasmm sürdüğü iller şunlar: "Batman, Bingöl, Diyarbaku, Elazığ,

Hakkari, Mardin, Siüt, Sunak, Tunceli ve Van".

25 Ekim 1983 tarihli ve 2935 saydı Olağanüstü Hal Yasası'na dayanarak
oluştumlan Olağanüstü Hal Bölge Valdiği'nin özel yetkileri vardu. örneğin
memur ve askeri personelin görev yerlerini değiştüebddiği gibi istediğinde tek

tek kişileri ya da yerleşim merkezlerini bü bütün olarak da "sürgün"e

gönderebiür.

10 Nisan 1990 tarihinde çıkartılan 413 saydı KHK ve onu izleyen 424, 425

ve 430 saydı KHK'ler ile Olağanüstü Hal Bölge Valdiği'nin yetkileri daha artuddı.

Kararnamelerin bazı hükümlerinin daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edileceği öğrenildikten sonra bazı yeni düzenlemeler yapddı (örneğin idari
kararlara karşı itüaz hakkı tanındı). Fakat Olağanüstü Hal Bölge Vaüsi'nin özel

yetkileri 1991 ydının sonuna kadar özünde değiştüdmedi.

30 Kasım 1991 tarihinde Mecüs'ten güvenoyunu alan yeni hükümet, bü
alternatü sunmadan olağanüstü hal uygulamasının gözden geçüdmesini prog¬

ramına aldı. Aynca Güneydoğu'daki "Süper Valilik" ve "köy komculuğu" gibi
kurumların yeni baştan düzenleyeceğini açıkladı. Fakat yd sonuna kadar bu ko¬

nuda bü gelişme sağlanamadı.

Olağanüstü hal uygulamasına geçilmesine en önemü neden olarak
gösterilen ve Ağustos 1984'te başlayan gerdla faaüyetieri 1991 yılında da artan
bü şiddet de devam etti. Çoğunlukla güvenlik güçleri ile PKK (Kürdistan işçi
Partisi) militanları arasında çatışmalar ya da karşılıklı baskmlar biçiminde siüen
olaylar sonucunda 15 Ağustos 1984 tarihinden bu yılın sonuna kadar güvenlik
görevlileri, askerler, köy komculan, çatışmaya güen militanlar ve sivil halktan
olmak üzere 3 binden fazla insan yaşamını yitüdi. Ölenler arasında savunmasız
ve sivil halktan insanlar önemli bü yer tuttu.

Sivillerin ölümlerine sebebiyet veren silahlı güvenlik görevlileri olduğu
gibi "üıbarcı" olarak kabul ettikleri kişilere ve köy korucuları ile ailelerine karşı
PKK miütanlarmm öldürme eylemleri 1991 yılında köy komculan için "af' ilan
eddmiş olmasına karşın devam etti. Öte yandan köy komculan, özel tim
görevüleri, özel Harp Daüesi'ne bağlı oldukları söylenen ve "kontrgeriUa" ola¬
rak tanımlanan sdahü kişiler tarafindan 1991 ydı içerisinde savunmasız ya da
yakalanması mümkün olan kişilere yönelik ölümle sonuçlanan silahlı saldudar

endişe verici bojoıtlara ulaşti.
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"Yargısız infaz" olarak tanımlanan bu cinayetlerin kurbanları arasında
Halkm Emek Partisi (HEP) yönetici ve üyelerinden, özedikle Mardin ve
civarmda yaşayan Kürt ve Süryani köylülere kadar uzanan bü dizi insan yer aldı
(ayrıntılar için "Yaşam Hakkı" başlığı altındaki bölüme bakınız).

Olağanüstü hal uygulaması insan hakları açısından büçok sakıncayı
taşımaktadu-. Türkiye'nin de taraf olduğu Avmpa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde
(AIHS) ifade edilen düşünce, toplanma, örgütlenme özgürlükleri gibi hak ve
özgürlükler olağanüstü hal bölgesi içüı 6 Ağustos 1990 tarihinde askıya alındı.
Olağanüstü hal uygulamasının getüdigi başka sakıncalar arasında "gözalti
süresüıin 2 katina çıkartılması (30 güne kadar)" ve "insan haklarım ihlal edici
davramşlarda bulunan emniyet mensuplarının ancak il veya üçe idare ku-
mUarmın vereceği karar sonucunda yargılanabilmesi bulunmaktadır.

Şubat 199rde yayınlanmış bü kitapta (Cengiz Mumay: Ne Çok Terörist
Vurduk, sayfa 98-99) idare kumllannın hukuki açıdan sakıncalarına ışık tutacak
1989 ydma iüşkin bü örnek yer almaktadu. "20 Mart 1989 tarihinde 13 yaşındaki
çoban Abdullah Keleş, Mardin'in Idd dçesine bağlı Yolaçan köyü yakınlarında
arkadaşları Hadi Darı ve Şükrü il ile büükte koyunlarını otlatmaktadu. Suriye
sımrı yakınlarında nöbetçi jandarma eri Kudret Keser ateş açar. Abdullah Keleş
cansız yerde yatinaktadu.

"Olay üzerine Kudret Keser tutuklanu... 'Görevi başında suç işleyen
güvenlik personelini yargılama yetkisi'ne sahip olmayan Savcılık, dosyayı ilçe
idare Kumlu'na havale eder... Kaymakam Vekiü M. Oğuz Kocausta
başkanlığında Yazdşleri Müdürü ibrahim Aslan, Malmüdürü Vekiü Adil Kur-
tiıluş. Merkez Sağlık Ocağı Tabibi Şenol Ergüney, Milli Eğitim Müdürü Vekiü
Kemal Gülşeri ve ilçe Tarım Müdürü Kazım Kösece'den oluşan kurul, olayın
araştuılması için 'muhakkik' görevlendüü... somşturma görevi ilçe Jandarma
Sınu- Bölük Komutanı Üsteğmen Alpaslan Evren'e verilü.

"Somşturmanın sonucu 24 Ağustos 1989 tarihinde 'yargılanmaya gerek
yoktiır' şeklinde çıkan kararda şöyle belütilmektedü: 'Kudret Keser'in görevini
yaptiğı dosyada mevcut üade ve belgelerden anlaşdmıştu.' Avukat Hasip Kaplan
Mardin il idare Kumlu'na itüaz dilekçesi yazar. Gündüz meydana gelen olayda
tanık beyanlarına göre maktule hiçbü uvarı yapılmadan ateş açddığım söyler.
Kaplan'ın itüazı üzerine bu kez Mardin II idare Kumlu toplanu ve larar verü
'Itü-az reddediüniştü'."

1991 ydı içinde 3713 saydı "Terörle Mücadele Yasası"yla Türkiye ge-
neünde yagmfaştudan "yargılanma engeü"nden ötürü Nisan 199rden sonra
işkence ya da başka ihlalden sommlu tutulan güvenlik görevlilerinin yargı
önüne çıkartdabdmesi son derece güçleşti, "işkence" başüklı bölümde de
görüleceği gibi Nisan'dan sonra yoğunlaşan işkence iddialarma İcarsın bu
suçlardan ötürü zanlı olanlardan hemen hemen hiç kimse mahkemeye
çıkartdamadı.

Yerü ve yabancı basına da yansıyan yoğun işkence olaylan ve keyfi
öldürmeler dışında bölge halkının yaşamını tehdü eden diğer insan haklan ih¬
lalleri hakkmda sağlıklı bdgi alma olanağı çoğu kez bulunmamaktadu. Kitlesel
eylemlere dönüşen Nevvroz kutlamaları veya cenaze törenleri suasmda ölen ve
yaralananlar hakkmda sağhklı bilgi almak da buna dahddü (örnekler için 'Top-
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lanma özgürlüğü" başlıklı kısma bakınız). TlHVne ulaşan güvendü haberler,
olağanüstü hal bölgesinde her geçen gün yoğun insan hakları ihlali yaşandığım
göstermektedü.

Türkiye genelinde yaşanan köyden kente göç olayı Güneydoğu'da uy¬
gulanan baskı politikaları ve insanlık dışı saldudar yüzünden daha geniş bo-

joıtlarda yaşanmaktadu. Temmuz ayında dönemin içişleri Bakam Abdülkadü
Aksu, bakanldc yaptığı 1990 ile 1991 yıllan içinde olağanüstü hal bölgesüıde 59
köy ve 304 mezranın boşaltildığını ve boşaüılan köy ve mezralarda yaşayan 37
bin 477 kişinin ise başka yerleşim merkezlerine göç ettiklerini söyledi. Köy ve
mezraların boşaltılması işlemi en yoğun olarak Şırnak'ta yaşandı.

Buna karşm insan Hakları Derneği'nin Diyarbaku-, Siüt, Van, Şanlıurfa,
Tunceli, Gaziantep, Malatya, Batman ve Bingöl'deki şubeleri tarafindan Ocak

1991'de yayınlanan "Olağanüstü Hal Bölge Rapom - 1990" içinde boşaltilan

köyler baklanda şu bilgiler yer aldı: "il olmadan Şunak'a bağlı bulunan 38
köyden 27'si, Kurtalan dçesinde 8, Pervari ilçesinde 16, Emh dçesmde 20,
Beytüşebap dşesüıde 20, Gercüş ilçesinde 10 ve Siüt düıe bağü 8 köy olmak
üzere toplam 109 köy ve büçok mezra boşaltdmıştir."

"Göç ve sürgün" olaylarına iüşldn olarak 1991 yıü içinde TlHVnin der¬
lediği bazı bilgiler şöyle:

HEP Diyarbaku- Mdletvekdi Salih Sümer, Siüt'in Emh dçesine bağh
Emta (Donulaldı) köjöinün, jandarma baskısı nedeniyle Şubat ayı içinde ta¬

mamen boşaldığım açıkladı. Bu konuda Başbdcan Ydduım Akbulut'un
yamüaması istemiyle Meclis Başkanüğı'na som önergesi veren Salih Sümer,
terk edden köydeld ekiü alanların tahrip edddiğini ve köye dönmek isteyenlerin,
jandarma yetkililerinin "gelüseniz ölürsünüz" şeklindeki tehdiüeriyle

karşıfaştiklanm söyledi.

Şunak'a bağh Balveren, Yoğurtçular, Araköy, Dağkonak, Üçkü-az,
Gözlüce köyleri ile Uludere'ye bağlı Hilal, Akpınar köylerinde yayla yasağı 1991

yıü içinde de devam etti. 1990'da boşaltilan Şunak'a bağlı Dereler köylüleri de
Pervari'ye bağü Sanyaprak köylüleri köylerine dönmek istediler. Aynı ydda

boşaltifan köylerden Anılmış köylüler açtıkları davada toplam 2 milyar 320 mil¬

yon TL tazminat hak ettiler. Bojoınyika köylüleri de davalanm kazanarak 151

mdyon TL aünayı hak ettiler.

Alçiçek köyünün ŞerbeÜi mezrasında bu ydm Mart ayı içinde kamp kuran

jandarmalann, Alçiçek ile çevredeki köyleri göçe zorladıkları bddüddi. Gelen

haberlere göre köyde yaşayan 50 aile göç etmek zomnda kaldı. Yine Nurhak
dçesine bağh Hançıplak, Zdühan, Mutlu, Şerbetü, Kamışlı, Kızılca, Tevekeü
köylerinde yaşayan 150 kadar aile göç etti.Bu yılın Eylül ayı başmda Di¬
yarbaku-'m Silvan ve Hazro dçelerindeki 4 mezra boşaltildı.

Olağanüstü hal bölgesinde bulunan d, ilçe ve köylerde 1991 yıh içüıde
sürdürülen operasyonlar su-asında kaç kişinin gözaltina alındığı, bunlann ne

kadannm işkence gördüğü ve kaçının tutuklanıp yargılandığını beürlemek
mümkün oünadı. Ancak gözaltina aünan kişilerin büjâik bölümünün savcılığa

bde çıkanünadan serbest buakılması, poüs ve jandarma tarafindan gözaltmda
tutulan insanlarm çoğunluğunun suçsuz olduğunu ortaya koyuyor. Gene de
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çeşiüi iddialarla bü müddet özgürlüğünden yoksun buakdan ya da mahkeme

önüne çdcartilan insan sayısı da az değildü. Giysilerde, arabalarda, takım for¬

malarında Kürtlerin simgesi olan "san-yeşd-kumızı" renklerin bü arada olması

insanlar için büyük tehldce oluşturmuştur. Böyle olayların secden bazı

örneklerini şöyle suahyabdiriz:

26 Mayıs günü Sürt'te Baykanspor ile Poüsgücü takımları arasında oy¬

nanan futbol maçından sonra Baykaspor'un kaptanı Ural Yddız, maç şuasında

koluna taktiği "yeşd, kumızı ve sarı" renklerden oluşan kaptanlık bandı ne¬

deniyle polis tarafindan gözaltina almdı. Gözaltina aünma olayının tanığı Bay-
kansporlu futbolculardan Ali Aydm, insan Hakları Derneği Siüt Şubesi'ne
yaptiğı başvumda, maç şuasında ve maçtan sonra polisler tarafindan

dövüldüklerini ve hakarete uğradıklarını anlattı.

22 Kasım günü oynanan bü futbol maçına üzerlerinde "sarı-kırmızı-yeşd"

renkli formalar olduğu halde çıkan Hakkari Belediyespor oyuncuları ile talamın

antrenörü Salih Yıldız hakkında somşturma açıldı. Hakkari Cumhuriyet

Savcıhğı tarafindan açılan somşturma nedeniyle Saüh Yıldız ile futbolcular 28
Kasım günü üade verdiler. Gene Kasım ayı içinde Diyarbaku- Ticaret Lisesi'nde
okuyan Mahü Güneri adlı bü genç de üzerinde "san-kumızı-yeşd" renkler bu¬

lunan bü kazak giydiği için polis tarafindan gözaüına almdı. Mahü Güneri, ser¬
best bırakıldıktan sonra gözaltinda işkence gördüğünü açıkladı.

20 Eldm tarihindeki seçimler sonucunda oluşan yeni parlamento, 6 Kasım

1991'de milletvekillerinin yemin ettiği törenle çahşmalanna başfadı. Tören
su-asında Diyarbaku- Milletvekilleri Hatip Dicle'nin, "Ben ve arkadaşlanm Ana¬
yasa baskısı altinda bu metni okuyoruz" diyerek yemine başlaması, Leyla

Zana'nm ise basma Kürt bayrağını simgeleyen "kumızı-san-yeşd" renkli bant
takarak kürsüye çıkması ve yemin ettikten sonra Kürtçe, "Bu yemini Türk ve
Kürt halklannm kardeşliği için ediyomm" demesi protestolara yol açti. Hatip
Dicle ve Leyla Zana, yemin töreninin sonunda yeniden kürsüye çılkarak daha
önce söyledikleri sözleri geri aldddarını bddüdder ve yeni baştan yemin ettiler.

Ankara DGM Savcdığı, TBMM'deki yemin töreninden sonra Diyarbaku- Mil¬
letvekilleri Hatip Dicle ve Leyla Zana hakkında Türk Ceza Yasası'nm 125. mad¬
desi uyarınca ve ölüm cezası istemiyle dava açdmasmı kararlaştudı. DGM
Savcılığı bu nedenle Adalet Bakanlığı'na başvurarak Hatip Dicle ve Leyla
Zana'nm dokunulmazlıklarının kaldudması için Meclis'in gerekli işlemleri yap¬
masını istedi.

SHP'nin 20 Ekim seçimleri öncesinde Nusaybin'de düzenlediği bü top¬
lantida "san-larmızı-yeşü" renkli kuşak bulundurduğu ve "attiğı sloganlarla
bölücülük propagandası yaptığı" öne sürülen Saime Ekinci adü bayanın
yargdanmasma Kasım ayı sonunda başlandı. Saime Ekinci Diyarbakır DGM'de

yapılan ilk dumşma sonrasında tahliye oldu. Saime Ekinci ofayla ilgili şunlan
anlatti: "Miting dönüşü şehü çıkışında arabamız durdumldu. önce Nusaybüı
akşam da Mardüı Polis Merkezi'ne götürüldük. Orada 3 gün boyunca İcaba
dayak, coplama ve tazyikli su ile işkence yaptılar. Beni tecavüz etmekle tehdü
ettder. Sürekli bana küfür ediyorlardı. Arabada bulunan sarı-kırmızı-yeşd renkü

kuşak, bana ait olduğu için tutuklandım."
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Ekim 1983'ten beri yürürlükte olan ve Kürtçe'nin sözlü ve yazılı dd olarak
kullanılmasına yasak getüen 2932 sayılı yasa 12 Nisan 199rde yürürlükten
kaldu-ddı. Buna rağmen içindeki Kürtçe yazılardan ötürü dergiler ve kitaplar
toplatddı. Bazı sanatçılara uygulanan baskılar devam etti. Bu konudaki örnekler
ise şöyle:

Tunceli'nin Pülümür dçesmde 28 Temmuz gününde bü düğünde, Kürtçe

türkü söyleyen Kemal adındaki kişi poüs tarafindan dövüldü. Halkm olaya
müdahale etmesi üzerine çıkan çatışma sonucunda, yaklaşık 50 kişi gözaltina
almdı.

Bülis'de 11 Ağustos günü verdiği konser suasmda "Kürtçe sloganlar

attığı" öne sürülen Yeliz ipek adü şarkıcı gözaltina almdı. Konserden sonra
yapılan bü ihbar üzerine gözaüma alınan Yeliz ipek, ertesi gün gönderildiği
nöbetçi mahkeme tarafindan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbaku şehü merkezinde 15Ağustos günü yapılan bü düğün töreni,

Kürtçe şarlalar söylendiği ve bölücülük propagandası yapıldığı gerekçesiyle

poüs tarafindan dağıtildı. Ofay şuasında aralarında çoculdarm da bulunduğu 60

kişi gözaltına alındı. 60 kişidön 54'ü daha sonra serbest buakıldı. Gözaltina

aünanlar arasmda Petrol-Iş Yerel Şubesi'nin idare Sekreteri Sait Kaya da bu¬
lunuyordu.

Bü düğünde "Kürtçe şarkı söyledikleri ve piyes oynadıkları" iddiasıyla
yargılanan Vasviye Sancar, M. Saü Kaya ve Teyfiİc Güçlü isünü kişiler, Di¬
yarbakır DGM tarafindan Eylül ayı içinde serbest buakılddar. iki ay tutuldu
kalan sanıklar, üadelerinin işkence altinda alındığını söyleyerek tahliyelerini is¬

tediler.

Kültür Bakanı Gökhan Maraş, Ağustos ayında Kürtçe kasetlere satiş izni
verilmesinin Anayasa ve yasalara göre mümkün olmadığını bddüdi. Gökhan

Maraş, bakanhğma şimdiye kadar Kürtçe kaseüere izin için herhangi bü
başvumda bulunulmadığını beürterek, "Resmi dil olmadığı için Kürtçe dol-

dumlmuş kasetlere bandrol izni veremeyiz" dedi.

Yeni hükümetin Kültür Bakanı Fdcri Sağlar, Aralık ayı içinde Kürtçe ka-

setier için konulmuş herhangi bü yasaklama kararı bulunmadığını ve bu tür ka¬
setlerin serbest olduğunu söyledi. Kürtçe şarkıların varlığının herkesçe bi-

lüıdiğini ve Kürtçe kasetlerin piyasada serbestçe satddığım belüten Fikri Sağlar,

bu tür kaseüer için herhangi bü kısıtlamanın söz konusu olamayacağmı bddüdi.
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EK I

I990*nın İNSAN HAKLARI BİLANÇOSU
(TÜRKİYE)

1990 yılındaTürkiye'de insan hakları alanında meydana gelen geüşmeleri
olumlu ve olumsuz yönleriyle şöyle özetlemek mümkündür:

ÖLÜM CEZALARI

TCK'da yapılan değişiklikle 13 suçla dgdi idam cezası kaldudmıştu. Ada¬
let Bakam'nm açıklamasına göre şu anda kesin hüküm giymiş 62 kişi bundan
yararlanmak dummundadu. Bununla büükte, cezaları onanmış kişilerin dos¬
yaları halen TBMM Adalet Komisyonu'nda beklemektedü. Bunlann toplam
sayısı yd sonu itibariyle 315 idi. Silahlı ve bombah salduı olaylarında görülen
yükseliş, başta (Cumhurbaşkanı olmak üzere, devletin üst düzeydeki yet-
kdderinin gerektiğinde idam cezalarının infaz edilebileceğini açıklamalanna yol
açmıştir. Böylece bu hükümlüler adeta devlet elinde büer rehüıe muamelesi
görmeye devam etmişlerdü. öte yandan, 13 suçtan idam cezası kaldırılmış ol¬
makla bülikte 40 kadar suçun cezası halen idamdu. Bu dummda Türkiye, Av¬
mpa Konseyi üyeleri arasında olup da 6 No'lu Protokolü onaylamayan tek üye
olduğu gibi, AGİK bünyesinde idam cezası uygulayan yedi ülkeden büisidü.

İŞKENCE

1990'da işkence iddialan yine devam etti. Poliste ve sorguda kötii mu¬
amele ise daha yaygındı, adeta bü genel kural durumundaydı. Bu arada Izmü'de
yapılan bü anket, 200 adli suç mahkumunun yüzde 45'inin işkence görmüş
olduğunu ortaya çıkardı, işkenceye olanak sağlayan bü nokta da sanık ya da
zanlıların gözaltina aündıkları andan itibaren avukaüa görüşme olanaklarmm
tanmmayışıydı. Başbakanldc ve Adalet Bakanlığı tarafindan çıkanlan ge¬
nelgelerin buna ünkan vermek için düzenlendiği ileri sürülmüştü. Ancak ge¬
nelgeler avukata danışma hakkını bü takım kayıtlara bağlamışti. (sanık ya da
zanlının istekte bulunması, bu isteğin polis tarafindan savcılığı detdmesi ve
savcdığm izin vermesi) Bu aşamalar uygulamada keyfiliğe yol açtiğmdan,
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samk-avukat görüşmesi yine bü güvenceye bağlanmamış oldu. Dolayısıyla,
işkenceye yol açan nedenlerden büi varlığını sürdürmeye devam etti. öte yan¬
dan, işkence iddialannı somşturmak için gelen Avmpa Konseyi yetkilüerüıüı
Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demüal tarafindan kabul edilmemesi, ulus¬
lararası denetim olanaklannm işlemesini de engelledi, işkenceye yol açan uy-
gufamalardan büi de ceza ve tutukevlerinden sanık ya da mahkumların poüs
tarafindan sorgu ya da tamküklanna başvurmak için alınabilecekleriydi. Poüs
Vazüe ve Selahiyet Kanunu'nda buna olanak veren hüküm Anayasa Mahkemesi
tarafindan iptal eddmişken, bunun bü benzeri 15 Araldc 1990 tardı ve 430 Saydı
Ofağanüstü Hal Kararnamesi de yeniden getüddi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Danıştay tarafmdan. Resmi Gazete'de yaymlanmamış olduğu
gerekçesiyle iptal edilmiş olan Güvenlik Somşturması Yönetmeliği, yeniden
yürürlüğe konuldu (RG. 13-4-1990) . Yeni yönetmelüc istisnasız bütiin kamu per-
soneüni "arşiv araştu-ması" ya da "güvenldc somşturması" adı altında de¬
netimden geçümektedü. Bu üıceleme "istihbarat üniteleri"nden ahnan bilgilere
de dayandudacaktu. Böylece, eski sistem bü kez daha uygulanmaya konmuş,
hatta yaygmfaştinlmış ohnaktadır.

KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ

Kolluk kuvveüerinüı kolayca gözaltına aüna alışkanlığı 1990'da daha da
artarak devam etti. FAO'dan jiyecek yardımı isteyen memurlar, sembolik pro¬
testo gösterilerinde bulunan kişiler, düdüklü protesto eyleminde bulunan
kadmlar, mahkemede dumşma izleyen kişiler, "savaşa hayu" diyenler, vb. keyfi
bü şekdde gözaltina aünabddder. Tutuklamaların haklılığı konusundaki
kuşkular da 1990'da yatişmadı. "Savaşa Hayu" diyen bü karton asan 16 yaşmdaki
üse öğrencisüün tutukluluğu dd ayı bulduktan sonradu ki, salıverilmesi yoluna
gidddi. Bu örneğin de bü kez daha ortaya koyduğu gibi, Türk yasalannda tu¬
tukluluk süresini smulayan hükünderin bulunmaması ve bazı yargıçlarm tu¬
tuklama kummuna kolayca başvurabilmeleri, kişi özgürlüğü üzerinde sürekli
bü tehdü karekterini göstermeye devam etti.

DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

Diyanet işleri Başkanüğı'nın valilere gönderdiği bü genelgede (65.2-962-
172), son 10 yılda islam düdnden ayrılanların "gizü" olarak bddüilmesi is¬
teniyordu (Müliyet, 26-10-1990). Genelge, bü tiir "fişleme" karekteri taşunakta,
dofayısıyfa din ve vicdan özgürlüğünü de baskı altinda tiıtinaktadır. öteyandan
3670 saydı ve 25-10-1990 tarihü yasa, yüksek öğretün kurumlaımda kdık ve
kıyafet serbesüi^i de getirdi. Daha önce, "düü inanç sebebiyle" başörtüsü
kuUandabileceğini bddüen yasa hükmü Anayasa Mahkemesi tarafindan ladcldc
dkesi başta oünak üzere pek çok Anayasa hükmüne aykuı bulumrak iptal edd-
mişti. Fakat Anayasa Mahkemesi'nüı bu kararında, düısel kaynaklara yollama
yapdmamış olsa bile "yüksek öğrenim kummlannda türban kullanılmasına izm
verilemeyeceği" yolundaki yommu açısmdan yeni düzenlemenüı Anayasaya
uygunluğu yeni bü tartişma konusu yaratinış bulunmaktadu.
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DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

TCK'nm 141, 142 ve 163. maddeleri ile ilgili tartışmalar yine

gündemdeydi. Hükümet çevreleri bu konuda muhalefet partilerinden tavu bek¬
ledikleri iddiasını ortaya sürdüler. Oysa SHP'nin bu konuda, söz konusu mad¬

delerin kaldudması yönünde bü tavrı açıkça ortadaydı, iktidar çevreleri
sözkonusu maddelerin kaldudmasının Anayasa karşısında da bü somn
çıkartacağı tezini ileri sürdüler. Bu konuda hazulandığı bddüden hükümet
tasarısı yıl sonuna doğru gündemden çıkartilmış bulunmaktaydı. Buna karşılık

sözkonusu hükümlerin uygulanışında bü eksilme ya da esneme de görülmedi.
Adalet Bakam'nm 14 Kasım 1990 tarihli açıklamasma göre TCK'mn 141, 142 ve

163. maddelerinden yargılananların sayısı 1269 idi. 1981 ile 1990 ydlan arasmda

bu üç maddeden yargılananların toplam sayısı ise 10 bin 949 olarak açıklandı.

1990 ydında cumhurbaşkanına hakaret suçundan dolayı açılan davalarda da
ciddi bü artış görüldü. Hakaret suçunun kolayca "fikü suçu"na dönüşmesi ya da
bu şekilde yommlanabdmesi olasılığı hesaba katildığmda, bü yd içinde açılan
dava sayısının 43'ü bulması (16 gazeteci) üade ve eleştüi özgürlükleri açısından

dikkate değer bü bilanço oluşturmaktadu-. Bu arada Atatürk Aleyhüıe işlenen
Suçlar HaÖandaki Kanuna muhalefetten dofayı mahkum olan gazeteciler de
oldu. "Kanunun yasakladığı ddde" konuşma yapan ve bunlan çevüenler
hakkmda da TCK'mn 142-3 maddesi uyarınca dava açddı ve bunlar tutuklandı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Anayasa'nın ve Basın Kanunu'nun anti demokratik hükümleri ve bunlara
dayah uygulamalar, bu yd da basm özgürlüğü üzerinde etkiü oldu. Bazı gazçteler
hakkmda dağıtimın önlenmesi kararı almdı. (Bugün, Güneş, Günaydın vb.)
Aynca Sabah gazetesine"yayımı durdurma" tedbüi kondu, öte yandan sol der¬
giler sürekli olarak yargıç kararıyla toplatildı. 1990 yılında 28 gazeteci ha¬
pisteydi. Basm özgürlüğü, meslek içi somıdardan kaynaklanan sıkışmalara da
sahne oldu. Basında tekelleşme ve otosansür bunlann başlıcasıydı. Sonuncu

nokta, Güneş gazetesi sahibinin bü ^genelgesiyle somutlaşti. Burada gazete

mensuplan Kıbrıs konusunda belü bü çizgide yer alma yükümlüğü altma so-

kuünak isteniyordu. Ndıayet basm organlannın ve mensuplarımn uğradıklan

saldmlar fiziki boyuüara da ulaşti. iki gazeteci (Çetin Emeç ve Turan Dursun)
hayaüarmı kaybetti.

SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ

Pek çok konser valiler tarafindan "kamu düzeninin bozulacağı"
gerekçesiyle yasaklanu-ken tiyatro ve sinema ürünleri de aynı sonuçlarla kar
şılaşti. Ankara'da 1967 yılından beri sahneye konmuş ofan Pü Sultan Abdal adh
oyun, Ankara BüükTiyatrosu'nun istanbul'daki 13. temsdüıde vaüldc tarafindan
yasaklandı. Sonradan yargı karanyla oyunun devamı mümkün olabddi. Sinema
alamnda da anlamü olay Naked Gun (Çıplak Süah), adh filmüı Humeyni'yi

küçük düşüren sahneler içerdiği iddiasıyla idari ve polisiye baskılar sonucunda

gösterimden çekilmesi oldu. Fdmin gösterilmesi Iran makamlarmın da Türk
resmi çevrelerinde bazı güişimlerde bulunmalarma yol açti.
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DERNEK ve VAKIF KURMA ÖZGÜRLÜĞÜ

Ankara Vaüüği, bü genelge ile memurlann derneklere üye olmalarma

"yasal engel olduğu" iddiasıyla ortaya çıktı. (TİHV 2.4.1990) Oysa, Dernekler
Yasası'nda böyle bü genel yasak bulunmamakta, hatta belü istisnalar dışmda
kamu görevlilerine dernek üyeliği hakkı tamnmaktadu. öte yandan, derneklerin
kuşatilmış oldukları yasaklar çemberi ve özellikle de siyaset yasağı, 1990 ydmda

da etkisini sürdürdü. Yakın tarihlere kadar Hükümet'e yakın bü çizicide yer alan

ve çeşitü konularda kamuoyuna tavrını beüi eden TUSlAD, Hükümet'e karşı
eleştüici bü tutum takınınca tepkileri üzerine çekti ve savcdık tarafindan

başkanuun üadesi aündı. Vakıflarla dgdi olarak da TlHVnin tescd işlemdim
gerçekleşebdmesi için uzun süren bü yargısal süreçten geçdmesiıün gerekmiş

olması hatirlatilabiür.

TOPLANTI ve GÖSTERİ
YÜRÜYÜŞLERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

KoUektü özgürlüklerin en etkiülerinden olan toplanti ve gösteri

ythüyüşleri özgürlüğü alanındaki kısıtiamalar, 1990'nın insan haklan re-

pertuvarmda önemü bü yer tuttu. Kamu güvenliği ya da kamu düzeni gibi çeşiüi

gerekçelerle yasakfanan 1 Mayıs gösterilerinin bilançosu, güvensizlik ortamınm
asd siyasal iktidar baskılarından kaynaklandığını ortaya koydu. Yaklaşdc ra¬

kamlar şöyle idi: Büi ağu olmak tizere 40 kadar yaraü, yalnız istanbul'da resmi
makamlann açıkfamasına göre 3 bin 304 gözalti, Türkiye genelinde 100 kadar

tutuklu ve şimdilik 33 mahkumiyet kararı. Bunun dışmda, "Savaşa Hayu" mi-
tüıgleri, kamuda çalışanların sendikalaşma amacıyla yapacakları toplanti ve

yürüyüşler, msan hakları üzerine toplantilar, "Kadmın Yeri ve Somnlan"

hakkında bü toplanti (Ankara), muhalefet partilerinin mitingleri (İstanbul, SHP
ve SP) de valilerce yasaklandı. Ankara Valdiği'nin, muhalefete mensup be¬

lediyelerin faaliyeüerine koyduğu engeller ise özellikle dikkat çekici idi. Bu

çerçevede başkent smuları içinde bü satranç turnuvası, voleybol karşılaşması,
bisiklet yarışı, kreş müsabakası, öğretmenler gecesi gibi etkinliklere izin ve¬
rilmedi. İçişleri Bakanüğı'nm 5032 Saydı Genelgesi ile toplanti izinleri ko¬
nusundaki kaymakamların yetkileri valdere aktanldı. Buna göre topfanti ve

gösteri ythüyüşleri konusunda yeterii dikkati göstermedikleri anlaşılan kay¬

makamlar yerine sadece valiler ve emniyet yetkilileri söz sahibi olabdecekler.

SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLER

Bu alanda 1990'm en önemli atiümı, kamuda çaüşanlarm sendikal hak¬

lannı kullanmaya başlamaları oldu. Anayasa ve yasalarda bu konuda yasaklar

bulunmadığını, Türkiye'nin taraf olduğu bazı uluslararası anlaşmalarm ise ka¬
muda çahşanlara sendika kurma hakkı tamdığını ileri süren bazı memur gmplan

senddcalarmı kurdular. Bunlar tüzel kişdik de kazandı. (Eğitün-Iş, Kam-Sen,
Bel-Sen, vb.) Ankara 2. iş Mahkemesi, Eğitim-Iş kumculanyla dgdi bü davada
dosyanm kapanması kararı aldı. Grev hareketlerindeki yükseüş 1990 sonlannm
önemü bü olayı olarak ortaya çıkti. işçi talepleri 1991 başlarında (3 Ocak) bü

genel eyleme, işe gitmeme eylemine yol açacaktı.
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OLAĞANÜSTÜ HAL REJİMİ

Bübüini izleyen olağanüstü hal kararnameleri Güneydoğu Anadolu ü-
lerüıde özgürlük kısıtlamalannı sürdürdü. KHK'ler, özelldde basın özgürlüğü
açısından olağanüstü hal bölgesi dışında da sonuç doğurdu. Anayasa Mah¬
kemesi, bunlann incelenmesi yetkisini kendisinde buldu. Yüksek mahkemede
bazı hükümlerin iptali eğiümi açıkça ortaya çdanca, bunu haber alan hükümet
424 saydı KHK'yi kalduan ve 425 sayıh KHK'yi değiştüen 430 saydı KHK'yi
çıkardı. Böylece, anayasa yargısı denetimi boşa çıkarılmak istendi. Anayasa
Mahkemesi, 1991 Ocak ayında 424 sayıh KHK ile dgiü bü karar verdmesüıe yer
olmadığma hükmetti, 425 saydı KHK'nin de bazı hükümlerini iptal etti.

YARGI ORGANI

Adü yıhn açdışında geleneksel olarak Türkiye Barolar Büliği Başkanmm
yaptığı konuşmanm bu yd Yargıtay Başkanlığı tarafindan önceden incelenmek
istenmesi bü "sansür" olarak değerlendüddi ve geniş tepkilere yol açti. TBB
sonunda bu törenlere katilmadı. Olay, yargı bağunsızüğı konu sunda duyulan
kuşkulan daha da arttırdı, çünkü TBB Başkanlanmn geneUikle eleştirici
konuşmalar yaptiklan biünmekteydi ve bu yılki konuşmanm da bu niteldcte
olacağı açıktı. Yargı bağunsızüğı konusundaki kuşkulan besleyen iki başka ofay
da. Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi'nde boşalan üyeliklere yapmış
olduğu atamalardı. Başbakanın eşi Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeügi'ne
atandı. Sayıştay Kanunu'nda yapılan değişiklikle de, Anavatan Partisi çoğun
luğunun üadesine uygun olarak Sayıştay'a yapılan yeni atamalardan çdcan üç
aday arasından Cumhurbaşkam tarafindan yapılan seçim, yüksek mahkemenm
iktidar yanlısı bü kompozisyona götürülmek istendiğini ortaya koydu. Atanan
üyemn tarikat bağları içinde bulunduğu iddiası bu konudald duyarldıgı daha da

arttu-dı.

Şubat 1991 Ankara
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EK 2

TBMM İnsan Haldan Sempozyumu Hakkmda

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye İnsan Haklan Vakfi Başkanı Yavuz önen 'TBMM Başkanlığı'm
insan haklarmı siyasal sömürü konusu yapmasından ötürü kımyomz" dedi.

TBMM Başkanhğı'nca 4-5 Eldm 1991 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen
"insan Haklarının Uluslararası Korunması veTBMM" konulu toplantıyaTürldye
insan Haklan Vakfi cnHV)'nın sadece başkanlık düzeyinde ve ancak "izleyici"
olmak koşuluyla davet edilmiştir.

Türkiye'de insan haldan somnlan, 12 Eylül döneminin Anayasası, yasa¬

ları ve uygulamaları ile eskisüıe oranfa artarak sürerken; insan haklannın ko¬
mnması konusunda çalışmalar yapan ve en başta işkencenin insanlanmız
üzerindeki tahribatmı büaz olsun azaltmak için çeşiüi çalışmalar yürüten
TlHVnm söz konusu sempozyumda sessiz kalması hedef aünmıştu. Valemizin
insan haklan konusunda yasama organı tarafindan düzenlenen böyle bü sem¬
pozyumda konuşmaktan ve tartışmalara katdmaktan alıkonulması içüı herhangi
bü özür de ileri stüülemez.

Sempozyuma çeşiüi uluslararası örgütierin kimi temsilcileri de
"konuşmacı" olarak davet eddmiştü. öyle anlaşıüyor ki; bu temsilcilerin yanısu-a
Vakfimız g^bi hükümetier dışı örgütlerin de sadece "izleyici" olarak bu-
lundumlmasıyla Avmpa'nın gözünü boyamaya ve Türkiye'deki insan haklan
somnlarmı maskelemeye çalışılacaktu.

Böylesi bü tutum karşısında Vakfimızm sessiz kalması düşünülemez.
Aynca, konunun içyüzünün de kısa zamanda ortaya çdcacağı, toplantiya

kablanlar ve kamuoyu tarafindan da derhal algılanacağı unutulmamahdu.
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Şurası kesindü ki, insan hakları konusunun tek gündem maddesi olduğu

bir uluslararası sempozyumda Türkiye resmi ve özel örgüüerle temsd edd-
diğinde, başta Türkiye insan Haklan Vakfi olmak üzere yurt içindeki ve
dışındaki hükümetier dışı ve bağımsız insan hakları örgütlerme de söz hakkı

verilmesi gerekmektedü. Çünkü gerekTürkiye içindeki hükümet dışı bağımsız
örgüüer ve gerekse Af örgütü, Helsinki Watch, SOS Tortiu-e gibi uluslararası
örgütler ülkemizdeki insan hakları sorunlarını en iyi izleyen, gelişmeleri en
yakmdan bden çevrelerin başında gelmektedü.

Hükümetier dışı bağımsız insan hakları örgüüerinüı katkısı alınmadan
yapılan ya da bunlardan kimilerini sadece "izleyici" olmaya zorfayan bü
düzenlemenin, sorunların üstünü örtmek, joırtiçinde ve dışında kamu oyunu
yanıltmak amacını güttüğü apaçık ortadadu. TBMM Başkanlığı'm TlHVna söz
hakkı vermemesinden ve insan haklarını siyasal sömürü konusu yapmasından
ötürü kımyomz.

3 Ekim 1991 Ankara
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EK 3

TlHV Genel Başkanı Yavuz Önen'm

Başbakan Süleyman Demirel'e gönderdiği mektup

Sayın Demüel,

Ülkemizde yeni bü hükümetin göreve başlaması dolayısıyla Türkiye
insan Hakları Vakfi (TlHV)nın görüşlerini size ve kamu oyuna sunmayı görev
sayıyoruz. Olağanüstü siyasal ve sosyal koşulların yaşandığı günümüz ortamı
hükümetierden bağımsız bü insan hakları örgütü olan Vakfimıza da görevler
yüklemektedü.

TlHV, insan Hakları Derneği (IHD) ile 32 msan hakları savunucusu kişi
tarafindan 1990 yılında kumlan bü vakıjfbr. insan hakve özgürlükleri konusunda
dokümantasyon, araştuma, eğitim, yayın ve sağlık hizmeti yapmaktedu.
özedikle insan hakları ihlallerinin dokümantasyonu ve işkenceden zarar
görmüş insanların tedavisi konusunda uzman bü kumluştur. insan haklan ih¬
laüerini sistematik olarak değerlendüen bü Dokümantasyon Merkezi ile
ücretsiz tedavi yapan bü işkence Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin ku-
mlması için çalışdmaktadu. Geçen kısa sürede 150 dolayında işkence kurbanı
tedaviye alınmıştu-.

Vakfimız, Türkiye'de işkencenin bü numarah insan haklan sorunu
olduğu görüşündedü. Bu konuda, Ankara'da işkence olgularını belgeleyen IHD
Ankara Şubesinin "işkence Rapom Ankara" (1988, 1989, 1990, 1991) adü
yaymlan ile Vakfimızın Türkiye geneünde (1991 yılının dk 9 ayındaki) işkence
olgulanna diskin üıcelemesi bunu saptamaktadu. 1991 ydmın 9 ayında toplam
288 işkence iddiası beürlenmiştü. Çok yakın tardılere iüşkin bu saptamalar,
işkencenin yaygın ve sistematik olarak uygulandığını göstermektedü.
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Vakfimız saptadığı ikinci acd somn yargısız üıfazlarla ilgdidü. Yine 1991
ydının ilk 9 aymda gözalti ve cezaevi koşullarmda toplam 18 şüpheli ölüm olayı
vardu-.

Yürürlükte bulunan yasalara göre işkence ve yargısız üıfaz ülkemizde
suçtur. Buna karşın sürekli ihlaller önlenememektedü. Yeni hükümet, in¬
sanların hukuk devleti güvencesinde olmadığı ve işkencenm sürekli uy¬
gulandığı, insan haklan ihlallerinin yaygın olduğu bü siyasal ortamı dev-
raünaktadu. Bu ortamın hızla normale dönüştürülmesi, insan haldan örgütü
olarak TlHVnm temel isteğidü. Kamu oyunun eğdimi de bu doğmlludadu.

insan hakları ihlaUeri ancak etkili Anayasal, yasal, yönetsel ve eğitsel
önlemlerle ve uzun vadeli pfanlı bü yaklaşımfa önlenebdir.

özellikle temel insan hakları arasında bulunan yaşama hakkının ve
işkence görmeme hakkının demokratikleşme yolunda atilacak adımlarla
yakından dişkiü olduğu düşüncesindeyiz, işkence gören insanların şikayet yo¬
luna başvurabilecekleri ya da bu konunun ve yargısız infazların yargı tarafindan
değerlendüdmesi doğal olmakla bülikte, önemü olan bu tilr ihlallerin hiç
yapılmamış olmasıdu. Temel haklarda bu düzeye ulaşabdmek için güvenlik
güçlerinin insan hakları eğitimine önceUk verilmesi zomnludur. Uzun vadeü
olarak ise ilkokuldan üniversiteye kadar örgün eğitimde, ayrıca halk eğitiminde
ve TRT yayınlarmda insan haldan ilke ve standartlarına uygunluk arayan bü
eğitim ve denetim mekanizması kumlması gereği ile karşıkarşıya bu-
lunulmaktadu.

TlHV tarafsız ve bağımsız yapısını komyarak, insan hakları üılallerini
önlemek ve insan hakları standartlannı Türkiye'de de tümüyle yaşama geçümek
için yapılacak uzun vadeü çalışmalara da katkıda bulunmaktan memnunluk du-
yacaktu-.

Bu aşamada acd bükaç konuda kısaca görüşlerimizi sunmak istiyomz:

1. Gözalti süresi 24 saatle sınulandudmaüdu. Yürürlükteki yasalarda
çeşiüi suçlar içüı öngörülen 15 ve 30 günlük süreler kaldudmaüdu, çeşiüi keyfi
gerekçelerle süre aşımı kesin olarak önlenmeli ve hangi gerekçe ile olursa olsun
yasal gözalti süresi uzatilmamalıdu.

2. Bü suç nedeniyle gözaltına alınan kişmin yanında avukati bulunmadan
alınacak ifadenüı geçerüliği olmayacağı hükmü yasa hükmü halüıe ge-
tirilmelidü. Gözaltmda sorgu, avukatin hazu- bulunduğu bü ortamda yapılmaü,
sanığa susma hakkı açıkça tanmmalıdu. Avukatin hukusal yardımından ya¬
rarlanma çeşiüi suçlara göre değişmemeli, bu hak her suç ve herkes için geçerü
ohnahdu-.

3. Kişilerin gözaltına alınmaları konut, işyeri, sendika ya da benzeri yer¬
lerde yapdacaksa, gözalti, arama ve zaptetme yargıç karanna bağlanmak, ara¬
manın yapıldığı yerin muhtarlık yetkiüsi ile komşulardan büisinin aramada hazu
bulunması sağlanmalıdu-.

4. Kişinin gözaltina aündığı andan itibaren adesine, yakınlarına bdgi ve-
rilmeüdü.
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5. Usul hükümlerine uyulmaksızın elde edden kanıüarın geçersiz (yok

hükmünde) kabul edileceği açık bü yasa hükmü haline getüilmeüdü.

6. Türk Ceza Yasası'nda Büleşmiş Milletler tarafindan belülenen işkence

tanımı yer almaüdu.

7. işkence yüz kızartıcı suçlardan saydmalıdu.

8. işkenceye karşı Büleşmiş Mdletler ve Avmpa Sözleşmelerinin
(10.08.1988 RG - 27.02.1988 RG) bugüne değin hiçbü Türk Ceza Mahkemesi

tarafindan uygulanmadığı dikkate aünarak, bu sözleşmelerin yasa hükmünde

olduğu (usulüne uygun olarak kabul edilen diğer sözleşmelerde olduğu gibi)

açıkça ve özel olarak vurgulanmahdu.

9. işkence gördüğünü iddia eden bü vatandaş, kendisi, ailesi veya avu¬
katının isteği üzerine Tabipler Odası'nm da katilacağı bağımsız bü hekimler
kurulu tarafindan muayene eddmeüdü. Bu konuda Ankara Barosu, Ankara
Tabip Odası ve Ankara Eczacdar Derneği başkanları tarafindan Şubat 1989'da

Başbakan, içişleri ve Adalet Bakam'na gönderilen mektup dikkate alınmahdu.
işkence iddialannm, şikayet sahibinin sorgusuyla dgdi olmayan savcıüklarca ta¬
rafsız bü şekilde soruştumlması sağlanmalıdu.

10. 12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 saydı yasada bulunan ve işkence

zanlılarını kommaya yönelik olan hükümler. Anayasa Mahkemesi tarafindan
verilecek karar beklenmeksizin, derhal kaldudmalıdu. Bu doğmltuda 3713

sayıü 'Terörle Mücadele Yasası"nın 12. ve 15. maddeleri iptal eddmeüdü.

1 1 . Yasa uygulayan görevüler, a. işkencenin kişisel ve toplumsal, maddi
ve manevi olumsuz etkileri açısından eğitdmeü, b. işkence iddiasımn ciddi
bulunması ve dava açılması halinde görevden alınmalı ve açıkta bekletilmeüdü.
c. işkenceye karşı Büleşmiş MüleÜer ve Avmpa Konseyi Sözleşmeleri ve genel

olarak insan hakları de ilgili olarak radyo ve televizyonda yoğun biçimde yayın
yapdmaüdu. Askeri okuUar ve polis okulları eğitim programları bu açıdan ye¬

niden düzenlenmeüdü.

12. Tutuklu ve hükümlülerle avukatlannm ve ailelerinin görüşnıelerini ve
savunma haklarını ortadan kalduan yasal ve fiiü uygulamalara son verdmeüdü.

13. Tutuldu ve hükümlüler, Esldşehü özel tip cezaevi örneğinde olduğu
gibi, sürekli insanlardan yaütilmış bü halde bulundumlmamah, hücre duvarlan
kaldudmalıdu. Tutuklu ve hükümlülerin sürekli tecrü dummunda
bu-akıbnalarmm infaz hukukunun amaçlarma ters düştüğü, mhsal ve fiziki sağlık
somnlarma yol açtığı düşünülerek, uygulamaya derhal son verdmeüdü.

TlHV yeni hükümet döneminde belütden konularda dgdderce yapılacak
çaüşmalann ve sağlanacak gelişmelerin öğrenilmesine özel bü önem verecektir.
Bu yolla saptanacak gelişmeler ve insan hakları dılalleri konusunda kamuoyu"
sürekü olarak bdgdendüilecektü.

Saygılanmızla... 22 Kasım 1991

Yavuz ÖNEN
Türkiye insan Hakları Vakfi

Genel Başkam
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