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SUNUS

Türkiye insan Haklari Vakfi'nin tibbi çalismalarini

içeren ilk rapor 1993 yilinda yayinlanmisti. Bu rapor

1990-1992 yillari arasindaki çalisma, arastirma ve
sosyal aktiviteleri içermekteydi. Elinizdeki rapor
1993 yilinda TiHV'nin Ankara, istanbul ve izmir'deki

tibbi ve sosyal aktivitelerini içermekte olup, geçen

yil oldugu gibi Türkçe ve ingilizce olarak iki dilde

basilmistir.

TiHV, kurulus amacina uygun olarak, iskence
uygulamalarindan zarar gören kisilere tibbi ve sosyal

açidan destek programlari uygulamaktadir. Bu
programlar TiHV çalismalari ve yaygin tibbi ve
sosyal gönüllü gruplarinca yürütülmektedir. Bu

çalismalara insan Haklari Dernegi ve subeleri ile TTB
ve yerel tabip odalarinin önemli katkisi
bulunmaktadir.

TiHV'nin tibbi faaliyetlerine emegi geçen tüm

çalisanlara, gönüllü gruplara ve bu çalismalari

destekleyen insan haklari örgütlerine sükranlarimizi
sunuyoruz.

Okan AKHAN

Tedavi Projesi Koordinatörü

Ankara, 1994



1993'ON ARDiNDAN
INSAN HAKLARININ GENEL DURUMU

Yavuz Önen, TiHV Baskani

1993, uluslararasi insan haklari sorunlarinin daha da
derinleserek yasandigi bir yiloldu. Dünyanin pek çok

bölgesindeki savaslar, çatismalar durmadi. Savaslarin

getirdigi ölümler, kaybolmalar, ailelerin dagilmasi, göç,

iskence ve açlik, anasiz babasiz kalmis çocuklar, mülteci

kamplari, bizleri derinden etkiledi. Örnegini

Azerbaycan'da, Bosna Hersek'te, Somali'de, Kesmir'de

degisik biçimleriyle insan haklari ihlalleri dramatik

boyutlara ulasti. ihtilaflar, çatismalar, insan haklarinin hizli

ve vahim derecede ihlal edilmesine yol açti. Bu ihlalleri

hergün gazetelerden ve TV ekranlarindan izledik. Geçen
yiloldugu gibi, bir kez daha uluslararasi denetim ve

müdahale mekanizmalarinin ihlallerin etkinligi ve hizi

yaninda etkisiz ve agir kaldigini gözlemledik.

1993 yilinda Avrupa Birligi ülkelerinde yabancilara

karsi tepki ve saldirilarin da yogunlugunu yasadik.

Almanya'daki yabanci düsmanligi Neo-Naziler'in

örgütlü saldirilarina dönüstü. SoIingen'de 5 Türk'ün
yanmasina neden olan kundaklama ülkemizde büyük

tepkilere neden oldu.

Dünyada açlik 1993 yilinda Sudan'!, Etiyopya'yi ve

Somali'yi bir kez daha kirdi. BM araciligiyla örgütlenen

yardimlar yerlerine ulasamadi.

Silahlanma harcamalari artarak devam etti. Ancak bu

karamsar tablonun yaninda Güney Afrika'daki baris

süreciyle, Filistin-israil yakinlasmasi bizlere soluk aldiran

gelismeler oldu.

1993 yilinda Türkiye'deki insan haklarinin durumuna

deginen birkaç raporyayimlandi. Helsinki Watch

Türkiye'de iskence uygulamalari ve gözaltinda ölümlerle

ilgili raporlar yayimladi. Bu raporlar, iskence ve süpheli

ölümlerden duyulan rahatsizliklari dile getiriyor ve

Türkiye'yi, ABD'yi ve diger uluslararasi toplulugu insanlik

disi bir uygulama olan iskencenin Türkiye'de sona

erdirilmesi için uyariyor.

BM'nin, iskence ve Baska Zalimce, insanlik Disi ya da

Onur Kirici Davranis ya da Cezaya Karsi Sözlesmesi'nin
20. maddesi uyarinca kurulan izleme komitesinin

Türkiye'yi ziyaretiyle ilgili raporu ilk kez aleni oldu ve

yayimlandi. Raporda iskencenin Türkiye'de daimi, kasti ve

yaygin olarak uygulandigi tespit ediliyor. Rapor, ayrica,

iskence olaylarinin hükümetçe izlenmedigi, iskence

olaylarinin azalmadigi, gözaltinda ölümler, gözaltina

alindiktan sonra kaybolmalar, iskence sonucunda sakat

kalmalar, iskence ve gözaltindaki tecavüz olaylarinin

sayisinda bir artis oldugu gözlemlerine de yer veriyor.

Sorusturmalarin göstermelik, dava sürelerinin uzun ve

cezalarin az olmasinin iskence yapanlara tesvik edici etki

yaptigi, ayrica iskencecilerin yasalar karsisinda fiili bir

dokunulmazliga sahip oldugu görüsüne yer veriliyor.

Hükümetin iskenceyi denetlernede yerel uygulamalar

ve iskenceye açik kapi birakan yetersiz yasalar nedeniyle
zorluk çektigi bir gerçektir. Ancak hükümet, gördügü

iskenceden dolayi magdur biri tarafindan hakkinda suç

duyurusu yapilmis bir emniyet müdürünü de Adana'ya

vali olarak atamistir. Bu ve benzeri idari terfiler iskenceyi

tesvik edici bir ortam yaratmaktadir. 1993 yilinda

iskenceyi caydirici amaçla, Türk Tabipleri Birligi Merkez
Konseyi etik kurallar yayimlayarak hekimleri iskence ve

insan haklari ihlallerine karsi olmaya çagirmistir.

Uluslararasi Af Örgütü, Türkiye hakkinda iki önemli

rapor yayimladi. ilk rapor koalisyon hükümetinin vaadi

olan seffaf karakollara atifta bulunarak Türkiye'de

iskencenin sistematik olarak devam ettigini açikliyor. ikinci
rapor da genelolarak yargisiz infazlari konu aliyor. ABD

Disisleri Bakanligi'nin 1993 yili raporunda, Türkiye, Bosna

Hersek'ten de fazla yer isgal etti. Bu raporda insan haklari



ihlalleri, yargisiz infaz ve iskence uygulamalari nedeniyle

Türkiye'ye yönelik ciddi elestiriler yer aliyor.

BM'nin bütün bu sorunlarla ugrasmanin yanisira

Viyana'da düzenledigi insan Haklari Konferansi'ndan da

olumlu bir olgu olarak söz etmek gerekir. 1968 yilinda

Tahran'da yapilan toplantidan sonra BM ilk kez Viyana'da
bir insan Haklari Konferansi düzenledi. iki hafta süren

konferans bir nihai bildiri yayimladi. Resmi görüsmelere

katilamayan hükümet disi kurulus temsilcileri de bu süre

içinde bir program çerçevesinde genelolarak insan

haklari sorunlarini ve dünyanin degisik bölgelerindeki

sorunlari tartisti. TiHV olarak biz de bu konferansin bir
bölümünü izledik. Uluslararasi insan Haklari

Federasyonu'nun düzenledigi "Türkiye'de insan Haklari"

konulu bir açik oturuma katildik.

Konferans'in resmi bildirisinde, insan haklarinin

evrensel ilkeleri bir kez daha teyit ediliyor ancak bu kez

"suçlu devletlere muhalefet edilecegi" net bir biçimde

dile getiriliyor. Bildiri, insan haklarinin evrenselligini ve
bölünmezligini vurguluyor. Kadin haklarinin, çocuk

haklarinin, göçmen isçilerin haklarinin yeniden

tanimlanmasi, egitim hakkinin pekistirilmesi de bildirinin

içerdigi konular. Bildiri irkçiligi, ayrimciligi,

hosgörüsüzlügün her biçimini, etnik temizligi, iskence ve

terörizmi de kiniyor. Ülkelerin gelisme hakki, esit

ekonomik iliskilere dayandiriliyor. Medyanin, Uluslararasi

Hukuk'un korumasi altina alinmasi, BM insan Haklari
Merkezi'nin finans olanaklarinin arttirilmasi da

öngörüiüyor. Bir insan Haklari Yüksek Komiserligi kurulmasi

ve Uluslararasi Adalet Divani olusturulmasi da öneriliyor.

Hükümet disi kuruluslarin örgütlenmeyle ilgili

elestirilerine karsin konferansin yararli bir girisim oldugunu
söylemek gerekiyor.

Tansu Çiller Hükümeti de, kendinden önceki Hükümet

Programi'nda yazili oldugu gibi, demokratiklesme,

ekonomik istikrar ve baris ortaminin saglanmasi
konularinda vaatlerde bulundu.

Hükümetin yazili belgelerinde hiç bulunmayan ancak
Basbakan Süleyman Demirel'in Diyarbakir'da sözlü olarak

ifade ettigi "Kürt realitesini taniyacagiz" yaklasimina

benzer bir tavri Tansu Çiller de gösterdi. Kürt sorununa

Bask modeliyle son verilebilecegi, Kürtçe N yayinlarinin

yapilabilecegi haberi Tansu Çiller'e atfedildi. Tansu Çiller,

Güneydogu'daki savasin giderleriyle bölgesel

ekonominin kalkindirilabilecegini de rakamlar vererek

açikladi. Ancak Genelkurmay Baskani'yla yaptigi

görüsmeden sonra gazetelerde yazildigi sekliyle

açiklamalar yapmadigini ilan etti. Daha sonra da Tansu

Çiller'in Kürt sorununa yaklasimini Milli Güvenlik

Kurulu'nun önerileri belirledi. Kürt halkinin ulusal,

demokratik, kültürel tüm istekleri PKK'nin kesin tasfiyesi

sonrasina ertelendi. 1993 yilinin geri kalan aylarinda,

barisçil siyasi çözüm arayislari bir kenara birakildi, askeri

çözüm programi uygulandi.

1993 yilinin Kürt sorunuyla ilgili en önemli olayi PKK

liderinin tek tarafli olarak ilan ettigi ateskesti. Ancak,

hükümet buna bölgede operasyonlari sürdürerek ve PKK

militanlarini öldürerek yanit verdi. Böylece ateskes süreci
kisa sürdü. PKKda silahsiz 33 eri kursuna dizdi. Kabul

edilemez bu eylemle PKKçatisma sürecinde yeni bir

sayfa açtigini ilan etti. 1993 yilinda kesintisiz süren

çatismalar sonucunda 1854 sivil, asker, güvenlik görevlisi,

korucu ve militan yasamini yitirdi. Bu rakama yargisiz

infazlar, iskence olaylari, siviilere ve yerlesim

merkezlerine saldirilar, suikastier, mayin patlamalari

sonucunda ölenler de eklendiginde bir yil içinde
yasamini yitirenlerin sayisi 3492 oldu.

1993 yilinin çok önemli gelismelerinden biri de PKK

disindaki Kürtler'e karsi resmi yaklasimin sertlesmesidir.

Türkiye'de Kürtlerle ilgili her türlü demokratik, siyasi
hareket PKK'ya endekslendi. Devlet ve hükümet ülke

çapinda bir baski programi uyguladi.

Demokrasi Partisi, PKK'nin Parlamento'daki uzantisi

olarak nitelendi. DEP, Parlamento içinde ve medyada



bir salvo atesine tabi tutuldu. Kürt parlamenterler TBMM

kürsüsünü kullanamaz hale geldiler. Yil içinde DEP'in,

milletvekili Mehmet Sincar'in da dahiloldugu altmisin

üzerinde yönetici ve üyesi faili meçhul cinayetlerde
öldürüldü. Parti binalarina saldirilar oldu.

HEP Anayasa Mahkemesi'nce kapatildi. Dava açildigi

tarihte HEP Genel Baskani olmasi nedeniyle SHP

Milletvekili Fehmi Isiklar'in milletvekilligi düsürüldü.

Özgür Gündem gazetesi de PKK'nin yayin organi ilan

edilerek ayni sekilde saldiriya ugradi. Muhabirieri faili

meçhul cinayetlerle yok edildi. Gazete dagiticilari ve

bayiler de öldürüldü. DGM'de çok sayida dava açilarak

gazete hakkinda kapatma ve para cezalari verildi.

Diyarbakir'da sendikalar, dernekler ve meslek

kuruluslari yöneticilerinin Kürt sorununun barisçi

çözümünü isteyen bir bildiri yayimlamalari üzerine
haklarinda DGM'ce tutuklama karari verildi. Yine

Diyarbakir'da siyasi davalara giren 16 avukat gözaltina

alindi ve bazilari tutuklandi. Olaganüstü Hal Bölgesi'nde

demokratik yasam bütünüyle yok oldu.

1984 yilindan beri infazi olmayan ölüm cezalari bir

kez daha gündeme geldi. 1993 yilinda 34 ölüm cezasi

verildi. PKK'nin eylem ve saldirilari sonucu mahkemeler

ölüm cezalari kararlarini hizlandirdi. Bu hizli gidis, TBMM
komisyonlarina kadar uzandi. Ancak, kamuoyunun

tepkileri nedeniyle infazlar ertelendi.

(MUK iskenceyi önleyemedi. Ancak Türkiye'deki

kamuoyuna ve yabanci ülkelere karsi insan haklarina saygi

göstergesi oldu. (MUK'un 31. maddesi ile siyasal suçlular
(DGM kapsamindaki ve Olaganüstü Hal Bölgesi'ndeki

suçlar) gözalti süresinin kisaltilmasindan, sanigin avukati

veya bir yakiniyla görüsme olanagindan yararlandirilmadi.

Terörle Mücadele Yasasi, basin, düsünce, inanç ve

örgütlenme özgürlüklerine yönelik sorusturma ve

yargilamalarda da uygulandi. Basin ve düsünce

özgürlügünü yok edecek uygulamalara temelolusturdu.

Gazeteciler öldürüldü (faili meçhul 7 cinayet), kayboldu

(2 gazeteci, 1 soför). Basin kuruluslarina bombali saldirilar

oldu. Kürt sorunu, zorunlu askerlik, ordu, din konulari

disinda yayin yapanlar da kovusturmaya ugradi,

cezalandirildi. Yayinlara çok sayida toplatma ve kapatma

karari alindi. Çok yüksek para cezalari verildi. Pek çok

yayin organinin satis ve dagitimi engellendi. Bayi ve

dagiticilar öldürüldü (faili meçhul 11 cinayet, 50 'den

fazla saldiri). istanbul DGM'de yil içinde ele alinan

toplam 2351 davanin yüzde 46'slnl basin suçlariyla ilgili
olanlar olusturdu.

Düsünce özgürlügüne müdahalenin en çarpici

örnegini Genelkurmay Baskani sergiledi. HBB

televizyonunda zorunlu askerlikle ilgili bir program

düzenledikleri için iki program yapi mc isi Askeri

Mahkeme'ce tutuklandi. 18'i kesinlesmis yargi karari
uyarinca olmak üzere, toplam 79 gazeteci ve yazar

cezaevine girdi. Basin davalarinda mahkum olan gazeteci

ve yazar sayisi 116'ya ulasti. 400'den fazla gazete ve
dergi toplatildi.

Geçen yilda da cezaevlerinde özellikle firar sonralari

baski ve siddet devam etti, açlik grevleri yasandi.

Güçsüzler haraç ödedi, köle gibi yasadi. Gençlere ve

çocuklara tecavüzler oldu. Saglik ve beslenme sorunlari
devam etti.

1993 yilinda cezaevlerinde ve gözaltinda, 19'u

Olaganüstü Hal Bölgesi'nde olmak üzere toplam 29

süpheli ölüm olayi oldu. Ortadan kaybolmalar da 1993

yilinda geçen yillara oranla büyük ölçüde artti. 1990'da 1,
1991'de 4, 1992'de 8 olan kaybolma olaylari 1993'de

13'e vardi. Diyarbakir'in Kulp ilçesinde kaybolan 11 köylü
bu rakama dahil degildir.

iHD de bu genel baski ortaminda saldiriya ugradi. 3'ü

yönetici, 3'ü üye olmak üzere 6 iHD'Ii öldürüldü.



Olaganüstü Hal Bölgesi'ndeki 14 iHD subesinin

tamami güvenlik güçlerinin fiili baskilari sonucu çalisamaz

hale geldi. iHD, Karadeniz Bölgesi'nde de benzer bir

sekilde çalisamaz duruma getirildi.

isçilerin, memurlarin, ögrencilerin kitle eylemlerine karsi

da polisin çok sert müdahaleleri oldu. Eylemciler dövüldü,

çok kisi iskence gördü. iskence genelolarak, sistematik ve

yaygindi. TiHV tedavi merkezlerine iskence magduru 323

basvuru oldu. Can güvenligi tehdit altindaydi. Kamuoyu

yargisiz infazlara, faili meçhul cinayetlere alisti.

Faili meçhul siyasi cinayetlerin bir tanesine
kamuoyundan çok büyük tepki geldi. Gazeteci-yazar Ugur
Mumcu'nun öldürülmesini protesto mitingine Ankara'da

yüzbinler katildi. Türkiye'nin pek çok ilinde benzer

gösterilerle bu cinayet kinandi, faillerin bulunmasi istendi.

Olaganüstü Hal Bölgesi'nde yil içinde yasanan en

belirgin gelisme, köylerin bosaltilmasi oldu. Yil sonu

itibariyle 900'e yakin köy ve mezra tamamen bosaldi. Bu

yerlesim alanlarinin bazilari, devletin güvenlik güçlerince,
panzerler, agir silahlar ve helikopterlerden açilan ates

sonucunda yikildi, yakildi. Lice ve baska yerlesim

merkezlerine yapilan aleni saldirilar bunun en çarpici

örnegini olusturdu. Bölgede Diyarbakir, Van ve bazi il

merkezleri de iç göç aldi. Nüfus yigilmalari oldu.

Diyarbakir'in üç yil önce 300 bin olan nüfusu geçen yil
1,5 milyona ulasti. Bu ve bazi kasaba ve kentlerde, göç

eden halkin konut, saglik, egitim, is bulma gibi sorunlari

önemli boyutlara ulasti.

Köylere ve köylülere yapilan saldirilarin en çarpici

örnegi Sirnak'in Güçlükonak ilçesine bagli Ormaniçi

köyünde yasandi. Köylülerin PKK militanlarini

barindirmalari üzerine yapilan seri baskinlarda köylülere
son yillarin en acimasiz baskilari uygulandi. Köy

erkeklerinin birbirlerine baglanip köy meydaninda kar

üzerine yatirilarak dövülmeleriyle baslayan iskenceler bir

ay boyunca devam etti. Sonuç: 2 ölü, 6 yarali, 3 sakat.

Bacagi kesilen 3 kisiye Ankara'da TiHV tarafindan protez

takildi. Bosna'da Sirp vahsetine hayir diyebilmek için

kendi ülkemizde, insanlarimiza karsi da adil ve uygarca

davranmak ve insan haklarina saygi göstermek

zorundayiz. Eger savas kosullarinda bile uluslararasi

sözlesmelerin yasakladigi ihlallerin gerekçelerini insani

degerlerin üzerinde tutarsak, Sirp vahsetini de, Ormaniçi

köylülerine uygulanan utanç verici iskenceleri de

mesrulastirmis oluruz. Bizler insan haklari savunuculari

olarak, Türkiye'de de, Bosna Hersek'te de, dünyanin her

kösesinde de, vahseti ve her türlü insan haklari ihlalini,

uluslararasi sözlesmelerdeki ölçüleri savunarak
reddediyoruz, kiniyoruz.

1993 yilinda islamci, kökten dinci akimin Sivas'ta

sergiledigi siddet, bu kesimin tahammülsüzlügünün

varabilecegi vahseti gözler önüne serdi. Sivas'ta
düzenlenen Pir Sultan Abdal kültürel etkinliklerine

katilmak üzere degisik illerden gelen ozan, yazar ve halk

ozaninin kaldigi Madimak Oteli'ne seriatçi bir kalabalik

Aziz Nesin'in Seytan Ayetleri'ni Aydinlik gazetesinde

yayimlamasina tepki olarak saldirdi ve oteli atese verdi.

Yazar Aziz Nesin'in de içinde bulundugu bir grup insan

kurtarildi ya da kaçarak kurtulanlar oldu. Ancak yangin 37

kisinin canina maloldu. Bu kitlesel cinayetle birlikte,

dehset verici bir baska olay daha yasandi. Hükümet yedi

saat boyunca öfkeli kalabaliga müdahale etmedi.

Güvenlik güçleri, jandarma ve polis ve onlarin amirieri

Vali, içisleri Bakani ve Basbakan olaya seyirci kaldilar.

Madimak Oteli yangininda, vatandasin devlete ve
hükümete olan güveni ve adalete olan inanci da yandi,
küloldu.

Türkiye'de tüm toplumu derinden etkileyen olaylar

arasinda yolsuzluk iddialari da yer aldi. Otoyol

ihaleleriyle, istanbul'da iSKi, Ankara'da ASKi ihalelerinde

rüsvet alindigi iddialari toplumsal bir etki yapti. Basbakan

Süleyman Demirel'in direktifiyle i1ksan'a degerinin çok
üzerinde bir bedelle arsa satilmasi skandallarin

önemlilerinden bir digeriydi.



1993, Koalisyon Hükümeti'nin enflasyonu düsürme

vaatlerini gerçeklesmeyeceginin ve özellestirme

programinin faturasinin isten çikarmalarla çalisanlara
yükleneceginin iyice anlasildigi biryiloldu. Bu nedenle

isçi sendika ve konfederasyonlari DiSK, TÜRK iS ve HAK is
ile demokratik kitle örgütlerinin katildigi, Türkiye'nin birçok

ilinde örgütlenen demokrasi platformlari olustu. Bu

platformlar, toplumsal muhalefetin önemli girisimleri

olarak yil boyunca ülke çapinda hükümetin ekonomik ve

demokratik paketlerine karsi tepkiler olusturdular. Bu
platformlar, iHD'nin etkin muhalefeti yaninda yillardan

sonra örgütlü bir muhalefet gücü olarak belirdi. Bu

noktada, bazi resmi kurumlarin da durumlarina deginmek

gerekir.

TBMM insan Haklari Komisyonu ile insan haklarindan

sorumlu Devlet Bakanligi'ndan 1993 yilinda ses seda

çikmadigindan, bunlarin ne gibi islerle ugrastiklarina dair
bir bilgiye sahip olamadik. Ayrica, Parlamento'nun 1993

yili boyunca insan haklari ihlallerinin durdurulmasi ya da

demokratiklesme saglanmasi gibi bir sorunu olmadigini

gördük, yasadik. Özetle Parlamento da Hükümet de

geçen yil, insan haklari ve demokratiklesme konularinda

Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarina uymayi ve bu

kararlarin siyasal, ekonomik ve hukuksal gereklerini yerine

getirmeyi yegledi.

Bu yazima baslarken, genel bir panorama sunmayi

hedeflemistim. Ancak bu genel görünümün ayrintilarinin

ve somut olaylarinin fazlaca yer aldigini gördüm. Bu

kitapta her alanda çok ayrintili bilgiler zaten vardi. Çarpici

bazi olaylari öne çikararak sizlere Türkiye'deki insan

haklari durumunu daha iyi anlatabilecegimi varsaydim.

Raporumuzu okudukça utandim, üzüldüm, öfkelendim,

dehset içinde kaldim. Ancak hepsinden de daha müthis
olan, olup biten binlerce olayin bir tekinin bile tüm

insanligi ayaga kaldiracak kadar utanç verici ve önemli

olmasina karsin, iç kamuoyunda yasadigimiz olaganüstü

tepkisizlikti. Bati dünyasi da, sonuç olarak, birkaç elestirel

rapora karsin, bütünüyle tepkisiz kaldi.

Bizler insani degerlerin ve gerçek demokrasi ve insan

haklari standartlarinin tüm dünyada esit bir sekilde
uygulanmasini yasamimizin bir amaci ve hedefi olarak
kabul ediyoruz. Kendi ülkemizin ihlallerini ifade ederken

sorumlulugu kendi hükümetlerimizle sinirli tutmuyoruz.

Dünyanin tüm hükümetlerini ve uluslararasi kuruluslari
ortak sorumluluga davet ediyoruz. Artik Yeltsin'in

Moskova'da seçilmis Parlamento'ya tanklarla saldirarak
yaptigi darbe demokratik olarak nitelenmesin ve

alkislanmasin diyoruz. Üstün teknolojilerin, gelismis
ekonomilerin savas aygiti yaratmasina artik son verilsin

istiyoruz. insanlik tarihinde savasin egemenligine artik son

verilsin istiyoruz. insani ve demokratik degerler, tanklarin,

nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlarin atesinde
yanmasin, Bosna-Hersek daglarinda tükenmesin istiyoruz.

Kendi ülkemiz yöneticilerine de söyle hitap ediyoruz;

• Ülkemizde insan haklarina saygili bir YQnetimi, gerçek
demokrasiyi daha fazla vakit yitirmeden saglayalim.

• iskenceler bitsin, yargisiz infazlar, kaybolmalar
olmasin.

• Güneydogu'da akan kan dursun, Kürt sorununda

gündeme barisçil, siyasi çözümler getirilsin.

• Düsünce suç olmaktan çikarilsin.

• Ülkemizde baris ve kardeslik ortaminin olusturulmasina

bir adim olarak siyasi bir genel af çikarilsin.
• Basta Anayasa olmak üzere, 1980 hukuksal ve siyasi

rejiminin tüm yasalari taraf oldugumuz uluslararasi
standartlara uyarlansin.

Özetle, demokratik ve dünya uluslari ailesi içinde
saygin bir Türkiye istiyoruz.

Bu arada, 1993 yilinda yitirdigimiz, kurucu üyemiz

Emil Galip SANDALCl, gazeteci-yazar Ugur MUMCU,

iHD Elazig Sube Baskani Dr. Metin CAN, iHD Kurucu
Üyesi Avukat ibrahim TEZAN, basvurularimizdan iskence

kurbanlari Harun ÇETiN ve Cuma TEPE,vakfimizin
ambleminin de yaraticisi olan Abidin DiNO'yu saygiyla
aniyoruz.



"INSAN HAKLARI" SOI\UNLARI. ..

Mahmut T. ÖNGÖREN

TiHV Genel Sekreteri

Geçen yilki raporda "insan haklari politikasi" üzerinde

durmustum. Bu yil ise, kisaca, "Türkiye'deki insan haklari

savunuculari"nin karsilastigi sorunlar ve bu gibi kisilerin

"Türk toplumu içindeki yeri" hakkinda yazmak istiyorum.

Önce, Türkiye'deki insan haklari savunuculari

kimlerdir, bu konuyu islemekte yarar var.

Her ülkede oldugu gibi bizde de yaklasik tüm

savunucularin geçmiste su ya da bu sekilde insan haklari

sorunlarini kisiselolarak yasamis kisiler oldugunu
görüyoruz.

Kendisi, çolugu çocugu ya da bir yakini iskenceden

geçmis, cezaevinde eziyet görmüs ya da bir baska insan

haklari ihlali ile karsilasmis insanlar ... Yaklasik tüm diger
ülkelerde de insan haklari mücadelesine önce bu insanlar

giriyorlar.

Sonra, kendi ülkesinde ya da bir baska ülkedeki insan

haklari sorunlarini izleyen ve bu sorunlari yasamamis, ama

onlardan etkilenmis kisiler de ayni mücadeleye atilmak

istiyorlar.

Dolastigim çok sayidaki yabanci ülkede bu gibi

insanlarla tanistim. Bunlarin arasinda kendi hükümetlerinin

diger ülkeler üzerinde uyguladigi gizli ya da açik

politikadan hosnut olmadiklari için özellikle yabanci

ülkelerdeki insan haklari sorunlarina karsi çikan ve onlarla

sanki bu sorunlar kendilerinin basina is açmis gibi
mücadele eden yürekli insanlar vardi.

Ne yazik ki, Türkiye'de insan haklari savunuculari

arasinda hep bu sorunlarla dogrudan dogruya karsilasmis

kisiler yer aliyor. Baskalarinin ya da baska ülkelerin

karsilastigi sorunlari görerek onlardan etkilenip insan haklari

mücadelesine katilmis çok az sayida insan var Türkiye'de.

Bunun çesitli nedenleri olabilir.

. Birincisi, Türkiye'de insan haklari ile ugrasan kisilerin
eksiksiz solda olmalaridir. Yillarca önce Türkiye'ye gelip

insan Haklari Dernegi'ni ziyaret eden ve bizlerle ilk kez

tanisan bir uluslararasi insan haklari örgütünün yöneticileri,

"Sizlerin solcu oldugunu biliyoruz. Buna hiç bir karsit

görüsümüz yok. Ama eger Türkiye'deki sagcilari da

yaniniza almazsaniz, uluslararasi düzeyde inandirici
olamazsiniz" dediler.



Bizim o günlerde de, simdi de Türkiye'deki sagcilari

yanimiza almaya hiç mi hiç niyetimiz yoktu. O günlerde
Türkiye'de sagda sözde insan haklarini da korumak

amaciyla kurulmus bir vakif, insan haklari konusunda tek

adim atiyor ve bu adimi insan Haklari Dernegi'ni
karalamak için kullaniyordu.

Ama bunlari bizleri uyaran dostlarimiza anlatmadik.

Salt Türkiye'deki sagcilarin insan haklari gibi konularla hiç
ilgilenmediklerini söylemekle yetindik.

O ilk karsilasmamizda bu konuda yabanci

dostlarimizi ikna edemedigimizin ayirdindaydik. Ama

zamanla ayni konuda, biz onlari ikna etmek için kilimizi
kipirdatmamamiza karsin, yabanci dostlarimiz

Türkiye'deki durumu kendiliklerinden gördüler ve bizlere

inandilar. Simdi onlar da Türk sagina hiç ilgi göstermiyorlar.

Solcular Türkiye'de her zaman eziyet çeken tarafta

olduklari için, Türkiye'deki en genis ve en uzun insan

haklari mücadelesini de 1986 yilinda onlar baslatti ve

insan haklari örgütüne (insan Haklari Dernegi ve insan

Haklari Vakfi) sagcilardan herhangi bir katilim istegi geldi,
ne de sagcilar Türkiye'de kalkit) da ciddi bir insan haklari

örgütü kurdular.

Türkiye'de sag görüslü insanlarin insan haklari

konusuyla hiç ilgilenmeyecekleri artik kesin olarak ortaya
çikmistir. Sokaktaki adam, bilim adami, hukukçu, doktor,

gazeteci ve diger meslek gruplarindan kisiler, eger sag

görüslü iseler bu konuda hiçbir sey yapmayacaklar. Açik

seçik ortada bu.

Geçen yilin sonunda Ankara'da bir lokantada yemek

yiyorum. Arka masadakiler benimle ilgili konusmaya

basladilar. "Bu lokantaya herkes geliyor" dediler. "iste o
da gelmis. insan haklariyla ilgili çalismalari var. Tabii solcu.

Ama sagcilar da gelir buraya."

Döndüm ve insan haklariyla ilgilenmek için ille de

solcu olma gereginin bulunmadigini onlara anlatmaya

çalistim. Ama pek basariya ulastigimi söyleyemem.

Oysa sagcilar Türkiye'de insan haklari sorunlarinin

kendi günlük yasamlarini da ne denli zorlastirdigini
anlasalar, acaba bu mücadeleye katilmak istemezler mi?

Sanirim, istemezler. Çünkü kitle iletisim araçlari, resmi

ideoloji, depolitizasyon ve bilgisizlik (okumus kisilerdeki
bilgisizlik) sagcilari bu konudan uzak tutuyor.

Bu nedenle de insan haklari sorunlarini yasayan
solcular sözkonusu mücadeleyi götürmek zorundalar.
Daha uzun yillar da götürmek zorunda kalacaklar.

insan haklari mücadelesini salt solcularin yüklenmesi,

ortaya ister istemez daha baska sorunlarin da çikmasina
yol açiyor. Gerek resmi çevreler, gerek basinin ve halkin
büyük bir bölümü hala sola karsi besledigi olumsuz

düsüncelerden ve yargilardan kurtulamadigi için, insan
haklari görevini yüklenenlerin de solculuklariyla
taninmalarindan ötürü "insan haklari konusu"na da

olumsuz yaklasmaktadir.

Örnegin Türkiye'deki insan haklari örgütleri bu kesim

tarafindan "tehlikeli, bölücü, uyumsuz" olarak tanimlanir.

Cahillikleri çogu kez yüzlerine yansiyan okumuslar ise bu
zlNalara hemen inanirlar.

Onlarin eline verilen çesitli kozlar da vardir. Örnegin,

"Bosna Hersek'teki vahsete ve kiyima göz yuman Avrupa,
Türkiye ile neden ugrasiyor? Önce Yugoslavya'da olanlara

bir baksinlar ve engelolsunlar." denilerek Avrupa'nin

sözde kendi çöplügünü temizlemesi ögütlenir.

"Türkiye'deki insan haklari sorunlariyla ugrasacaklarina,
önce kendi ülkelerindeki sorunlara baksinlar" diyerek isin

içinden sigriimaya çalisan da az degildir.

Eger Fransizlarin Kürt sorunu ile çok yakindan

ilgilendikleri görülürse, Türkiye'dekiler Fransiz insan haklari
savunucularina hemen Fransa'nin Korsika'da insan



onlar sürdürüyor. Bugüne degin de ne Türkiye'deki iki

haklarini çignedigini animsatmaya kalkarlar. Türkiye'deki
insan haklari sorunlariyla ilgilenen Amerikalilara
Amerika'daki zenci sorunlarini da ...

Hatta bu rapor hazirlanirken, Türkiye'yi ziyaret eden
bir ülkenin avukatlarina bizim yetkililer, Kürt konusunu

görüsürlerken, Amerika Birlesik Devletleri'ndeki zenci

sorununu animsatmislar ve her iki sorunun da es degerde

oldugunu söyledikten sonra, "Eger Amerika'da zenciler
ayaklanirsa beyazlar da silaha sarilmaz mi" diyerek

kendilerini savunmuslardir.

Yabanci avukatlar bu tartismadan oldukca sarsilmis

görünüyorlardi. Çünkü hangi ülkede olursa olsun, insan
haklari savunusunu evrensel degerlerle yürütmek

gerekiyordu ve bir ülkedeki insan haklari sorunlarinin bir

baska ülkedeki insan haklari sorunlari için özür olarak

kabul edilmesi düsünülemezdi.

Ayni anlayistan yola çikarak, kendi içinde insan haklari

sorunlarina sahip bir ülkenin insanlarinin bir baska ülkenin

insan haklari sorunlariyla ilgilenmemesi gerektigi de kabul

edilemez. Bilindigi gibi, Uluslararasi Af Örgütü,

bulundugu ülkedeki sorunlarla degil de, çevre ülkelerdeki
insan haklari sorunlariyla ilgilenmektedir. Bir Avrupa

ülkesindeki Uluslararasi Af Örgütü subesinde çalisan bir

dostuma iki yil aradan sonra Ankara'da rastladigimda

bana, "Kendi ülkemdeki insan haklari sorunlari beni o

denli rahatsiz etti ki, isimi birakip bir baska örgüte

geçerek çalismaya basladim. Böylece baska ülkelerdeki
insan haklariyla degil, kendi ülkemdeki insan haklari

sorunlariyla dogrudan dogruya ilgilenerek mutlu

oluyorum" demisti.

Ne var ki, Türkiye'de okumuslarin, durumlari ekonomik

bakimdan oldukça yeterli olanlarin ve varlikli kesimin,
insan haklari konusundaki duyarsizligini bir yerde dogal

karsilamak gerekir. Eger büyük sermaye bu konuya kendi

çikarlari dogrultusunda girmemeyi yegliyorsa, daha alttaki

kesim de hem bu nedenle, hem de bencilligin ve

cehaletin ötesinde bir de insan haklariyla ugrastigi

taktirde önüne çikarilabilecek güçlükleri tahmin ederek

uzak durmaya çalisiyor.

Ellerinde belli firsatlar ve üstünlükler varken,

Türkiye'de belli kesimlerin "insan haklari konusu"ndan

uzak durmalarinin bir baska nedeni de özellikle resmi

çevrelerin "insan haklari anlayisi"ni kamuoyuna bilerek

çarpitip sunmalaridir.

12 Mart askeri darbesinden sonra Türkiye'de kurulan

sözde sivil hükümetler "insan haklari" konusuna hiçbir

dönemde sicak bakmadilar. Hatta Turgut Özal'in

basbakanlik ve cumhurbaskanligi dönemlerinde "insan
haklarini"nin tek yanli ve olumsuz isledigi bile ileri

sürülerek, halkin konuya yaklasmamasina özen gösterildi.

1992 genel seçimlerinden önce ise siyasal partilerin

adaylari, basta Süleyman Demirel ve Tansu Çiller olmak

üzere, insan haklari konusunu hiç beklenilmeyen olumlu

bir sekilde islemeye basladilar. En kötümserleri bile,
"Bunlar acaba olgunlasti mi? iktidara geldiklerinde

kendilerinden bu konuda da iyi seyler bekleyebilir

miyiz?" diye düsündüren bu gelismeler, seçimlerden kisa
bir süre sonra büyük düs kirikliklari yaratti. Çünkü basta

Demirel ve Çiller olmak üzere hiçbir politikaci ve siyasal

parti, seçimlerden önce insan haklari konusunda

verdikleri sözleri tutmadilar. Gerçek bir süre sonra siritti.

Demirel'in de, Çiller'in de basbakanliklari döneminde
Türkiye'deki insan haklari ihlalleri giderek büyüdü ve

ciddilesti. Ayrica, halki insan haklari kavramindan ve

uygulamasindan sogutmak için de her sey yapildi.

Ne var ki, basvurulan olumsuz yöntemler salt halki

insan haklari konusundan uzaklastirmaya yönelik degildi.

Buna gerek de yoktu. Çünkü gerçekte bir baska amaca

yönelik adimlar atilinca, hem halki ve insan haklari ile
ilgilenebilecek kesimi insan haklari kavramindan ve

uygulamasindan uzaklastirmak olanakli olabilecegi gibi,



hem de diger olumsuz sonuçlara varmanin da yolu

açilabilecekti.

Neydi bu diger olumsuz sonuçlar?

Tüm ülkeyi bastan asagi "tutucu, gerici, dar kafali" bir

konuma getirmek ...

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra iktidara

gelen sözde sivil hükümetler, askeri dönemde kabul

edilmis antidemokratik yasalarin kendilerine sagladigi dar

kaliplardan da yararlanarak ulastiklari tutuculuklariyla

övündüklerini çekincesizce kitle iletisim araçlarinda da

açikladilar.

Onlarin bu övgüsüne yol açan tutuculuk ise bir ülkeye
yapilabilcek en büyük haksizlikti. Devleti yönetenler

"önderlik" niteligine erisemediklerini bu sekilde

kanitliyorlardi.

Günlük gazetelerimize gönderilmis bir okuyucu

mektubu "insan haklari" kavraminin ne denli yanlis

anlasildigini bir kez daha gözler önüne seriyor. Mektupta
deniyor ki:

"insan Haklari ve demokrasi. Çok güzel ve kutsal
kavramlar. Ne yazik ki, bu güzelim kavramlar Türkiye'mizde

hainlerin, yikicilarin, bölücülerin isine yarayan kavramlar

haline getirilmis. Vatani ve devleti korumanin da bir

bedeli vardir. Biz bu bedeli ödemeye haziriz."

Vatani ve devleti nasil koruyacaksiniz? Eger insan

haklarina sayginiz varsa, demokrasiye inaniyorsaniz, salt

devleti degil, devlete can vermesi gereken halki da

korursunuz. insan haklarinin ve demokrasinin "hainlerin,

yikicilarin ve bölücülerin isine yaradigi" hiçbir yerde
görülmüs degildir. Eger bir ülkede hainler, yikicilar ve
bölücüler varsa, demek ki o ülkede insan haklari ve

demokrasi yok demektir. Hiçbir çagdas mantik,

demokrasinin ve insan haklarinin herhangi bir kötülügün

isine yaradigini kabul edemez.

Bunu ileri sürenler ya insan haklarinin ve demokrasinin

ne oldugunu hiç bilmiyorlar. Ya da bilseler bile sorunlara

insan haklari ve demokrasi açisindan bir çözüm

getirilmesini istemiyorlar. Böyle bir sey istemek islerine

gelmiyor.

Ne var ki bu mektup ömeginde üzerinde durulmasi

gereken bir baska nokta da insan haklari savunucularinin

böyle bir mantik karsisinda düstügü durumdur. Eger insan
haklarinin ve demokrasinin hainlerin, yikicilarin ve

bölücülerin isine yaradigi düsüncesinden yola çikarsaniz,

her iki kavrama dayanan uygulamayi salt devlet, asker ve

resmi çevreler açisindan çalistirmaniz gerekecek demektir.

Eger halki gözeterek insan haklarini ele alirve demokrasiyi

çalistirirsaniz, vatan haini olabilirsiniz. Ya da dünyanin en

kötü suçu ne ise, onu islemis bir kisiyi asabilirsiniz; bu kisi
yaraliysa, onu doktor tedavisinden uzak tutabilirsiniz; ayni

konumdaki bir baskasini düsüncelerinden ötürü

cezalandirabilirsiniz; digerine iskence de yapabilirsiniz.

Ama eger insan haklari savunucusu olarak bunlarin

tam karsiti düsünceleri savundugunuzda, vatan haini,

yikici ve bölücü sayilacaksiniz. iste tutuculuga itilen bir

toplumda insan haklari savunucularinin düsebilecekleri ve

karsilastiklari durumlar ...

Daha da önemlisi, ayni görüslerden ötürü bir türlü

gelismeyen ve yerlesmeyen insan haklari kavrami ve
demokrasi ...

1994 yilinda Türkiye'nin insan haklari konusunu ve

demokrasi anlamini daha derinden incelemesini,

durumunu yeniden gözden geçirmesini ve en kisa

sürede saglikli bir görus açisina kavusmasini diliyorum. Ne

var ki, böyle bir gelismeye de durup dururken degil;
egitimle, aile yapisini yeniden düzenleyerek ve

demokratik anlayisini hosgörüyle kaynastirarak varilacagi

bilmek gerekiyor. Bu gibi adimlar da kolay kolayatilmiyor.



1993 TIHV TEDAVi MERKEZLERI RAPORU

GIRIs

Dünyada iskence sorununun yayginligina iliskin kesin
verilerin olmamasina karsin, Uluslararasi Af Örgütününü

1993 yilinda yayinladigi bir raporda dünyada 111

ülkede iskence uygulandigi belirtilmektedir. iskence karsiti
uluslararasi sözlesmeler ve bildirilere ragmen sorunun

yayginligini korudugu görülmektedir. Türkiye de bu sorunu
yasayan ülkelerden biri durumundadir.

iskence, genel anlamda belirli amaçlarla bir insanin

baska bir insana iradi olarak fiziksel ya da psikolojik aci

çektirme egilimi olarak tanimlanmaktadir. iskence genellikle

bilgi almak, itiraf ettirmek, ceza vermek, sindirmek için

uygulanmaktadir. iskence bireyin yanisira anne, baba, es,
çocuk ve yakinlarini kisaca tüm toplumu etkileyen ciddi bir

sorun olup hem bireyi hem de toplumu sagliksizliga

itmektedir.Tarih kadar eski ve son derece yaygin bir sorun
olan iskencenin kisi ve toplum üzerindeki etkisi hakkinda

bilgilerin oldukça az olusu dikkat çekmektedir. Buna karsin
son yillarda dünya kamuoyunda insan haklari sorunlarina

karsi ilginin hizla arttigi görülmektedir. Sadece siyasi

çevrelerin degil tip kuruluslari ve meslek odalari da bu

konu üzerindeki çalismalarini yayginlastirmislardir. Öte

yandan Dünya Saglik Örgütü'nün "bedensel ve ruhsal

yönden tam bir iyilik hali" olarak tanimladigi saglik kavrami

da gözönüne alinirsa, hekimlerin ve diger saglik

çalisanlarinin insan haklari sorunlarina karsi daha fazla
duyarlilik göstermelerinin mesleki sorumluluklarinin bir

geregi oldugu anlayisinin giderek yayginlastigi görülmektedir.

Demokrasi ve koruyucu hekimlik anlayisindan hareket

ederek iskencenin insan üzerindeki etkileriyle mücadele

etmenin en iyi yolu herseyden önce iskencenin önlenmesi

olmalidir. Ancak iskencenin ortadan kaldirilmasi için bir

yandan politik mücadele verilirken diger yandan iskenceye

maruz kalan kisilerin kimi zaman biryasam boyu sürebilen
tibbi sorunlariyla da ilgilenmek gerekmektedir.

YÖNTEM

Bu rapor 1993 yili insan Haklari Vakfi Tedavi

Merkezleri 'ne basvuran 64'ü kadin,188'i erkek olmak

üzere toplam 252 iskence gördügünü iddia eden kisi

üzerinde retrospektif olarak yapilmistir.1993 yilinda TiHV

Tedavi Merkezleri'ne toplam 323 kisi müracat etmistir.
71 kisi rapor için ve bilgi eksikliklerinden dolayi

degerlendirmeye alinmamistir.Saptama için basvuran
kisinin özelliklerini tarayan 27 maddelik soru formu

kullanllmistir.Bu soru formu ile sosyal özellikler,uygulanan

iskence yöntemiJiziksel ve ruhsal belirtiler gibi

özelliklerin ortaya çikarilmasi amaçlanmistir. Grafikler

Harward Graphics programi ile elde edilmistir.

BULGULAR

A - TEDAVi MERKEZLERiNE BASVURU VE
BASVURANLARiN SOSYODEMOGRAFiK ÖZELliKLERi

Türkiye insan Haklari Vakfi Tedavi Merkezleri'ne 1993

yilinda 64'ü kadin 188'i erkek olmak üzere toplam 252 kisi

basvurmustur.Basvuruda bulunanlarin çogunu iskence

gören kisiler olusturmaktadir (n=247; %98.2). Basvuran
kisilerin yas ortalamasi 30.6±7.2'dir.%61.9 (n=126)'u

bekar, %34.92 (n=88)'si evli ve %3.8 (n=8)'i dul veya
bosanmis olan bu kisilerin %32.14 (n=81 )'ünün'üniversite

veya yüksek okul, %23.02 (n=58)'sinin lise, %17.86
(n=45)'slnin ilkokul, %10.71 (n=27) 'inin ortaokul mezunu

oldugu görülmektedir. Basvuruda bulunanlarin %8.33

(n=21 )'ünün ise egitim görmedigi saptanmistir. Meslek

gruplarina göre dagilim grafik 1 'de gösterilmistir.



Grafik 1: TiHV Tedavi Merkez/eri/ne Basvuruda

Bu/unan/ann Mes/ek Grup/anna Göre Dagliimi
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Grafik 3 TiHV Tedavi Merkez/eri/ne U/asma Yol/an
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iskence gördügünü iddia eden 62 (%24.60) kisinin issiz,

63 (%25) kisinin ise ögrenci oldugu dikkati çekmektedir.

Grafik 2: Basvuru/ann Ay/ara Göre Dagiilmi
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Basvuru/arin hangi kanallardan TiHV Tedavi

Merkezleri'ne ulastigi arastirildigindaj %36.90 (n=93)'lik bir

oranla insan Haklari Demekleri tarafindan bilgi/endirilmenin
ön plana Çiktigi görülmektedir. Bunun arkasindan %21.43

(n=54) ile daha önce tedavi merkezlerine basvuranlarin

bilgilendirmesi, %1.98 (n=5) ile Birlesmis Milletler
kurumunun bilgilendiri/mesi ve % 15.87 (n=40) ile diger

kanallardan bilgilenme gelmektedir. Basvurularin

-iS23.81(n=60)'inde ise basvuru yolu belirlenememistir.

Grafik 4: Basvuru/ann Bölgelere Güre Dasiiiini
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Grafik 5: Basvuru/ann Gözalti Süre/erinin Dasilimi

Basvuruda buiunanlarin %35.32 (n=89)'lik bir kismi

1 -5 gün once iskence gördüklerini ifade etmektedir.

~1905 (n=48)'lik bir kismi ise 7 ila 10 yil önce iskence

(3Örmüslerdir. Bu kisilere uygulanan iskence yöntemleri ise

Tablo 1'de gösterilmistir. iskence gören kisilerin %47.1
(n= 119)'ine besten çok iskence yöntemi uygulanmistir.

Tablo 1: Basvuruda Bu/unanlara Uysu/anan
iskence Yöntemleri

Grafik 6 Basvuru/ann Ne Kadar Süre Önce iskence
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1993 yilinda yapilan basvurularin %30.95 (n= 78)'inin

Ege, %26.59 (n=67)'unun Marmara, %23.41 (n=59)'inin

iç Anadolu Bölgesi'nden oldugu saptanmistir. %7.54

(n=19)'ünün ise Dogu ve Güneydogu Anadolu

Bölgesi'nden yapildigina dikkat edilmelidir.

B - TUTUKLU KALMA SÜRECiVE UYGULANAN

iSKENCE YÖNTEMLERi
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TiHV Tedavi Merkezleri'ne yapilan basvurularin
%65.08 (n=164)'i 0-15 gün gözaltinda tutulduklarini

belirtmektedir. Bu kisilerin %89.29 (n=225)'u siyasi

suçlardan dolayi gözaltina alinmislardir. %3.17 (n=8)'si

ise adi suçlar nedeniyle gözaltina alinmislardir. Gözaltina

alinanlarin %51.59'u serbest birakilirken, %36.51 (n=92)'i

mahkeme tarafindan tutuklanmistir. Basvuran kisilerin

% 11.90 (n=30)'lnin durumlari ise tepit edilememistir.

TiHV Tedavi Merkezleri'ne basvuran kisilerden cezaevi
süreleri belirlenenlerin %33.73 (n=85)'ü 1-2 yii arasi

cezaevinde yatmistir.
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Grafik 7: iskence Sonrasi Tibbi Müdahale Uygulamas! Basvuruda bulunanlarin %58.33 (n=147)'ü iskencenin

emniyet merkezlerinde yapildigini bildirmislerdir.
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c - FiziKSEL VE RUHSAL BEliRTiLER

Türkiye insan Haklari Vakfi Tedavi Merkezleri'nde

tedavi altina alinan 252 kisinin %68.2 (n=172)'sinin

fiziksel, %31.7 (n=92)'sinin ruhsal belirtiler gösterdikleri

saptanmistir. Fizikselolarak kas-iskelet sistemi ile ilgili
belirtiler ilk siralarda yer almaktadirlar (%97.6,n=168).

Fiziksel belirtiler tablo 2'de gösterilmistir. Ruhsal belirtiler

içinde ise en sik uyku bozukluklari ve unutkanlik

görülmektedir (tablo 3). iskence gören kisilerdeki ruhsal
tanilar ise grafik 9'da yer almaktadir.

Tablo 2: Fiziksel Belirtilerin Dagtlimi

TiHV Tedavi Merkezleri'ne basvuruda bulunan

kisilerin %36.11 (n=91 )'ine iskence sonrasinda tibbi
yardim uygulanmazken, %23.02 (n=58)'ine ayaktan,
%7.14 (n=18)'üne ise yatirilarak tibbi yardim yapilmistir.

Basvurularin %33.73 (n=85)'üne ise tibbi yardim

uygulanip uygulanmadigi belirlenememistir.

Grafik 8: Basvuruda Bulunanlara iskence Yapilan
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Tablo 3: Ruhsal Belirtilerin Dagiilmi
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Grafik 9: iskence Gören Kisilerin Ruhsal Tamlan D- UYGULANAN TEDAVi YÖNTEMLERi VE TEDAVi GiDERLERi

Grafik 11: Tedavi Süreci
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225 kisi (%89.29) hastaliginin iskence ve cezaevi

yasantisi ile iliskili oldugunu belirtirken, 3 kisi (% 1.19)

hastaliklarinin iskence ve cezaevi süreci ile iliskili

olmadigini ifade etmislerdir. 24 kisinin (%9.52) durumu
ise belirlenememistir. 5040302010

Grafik 12 Uysulanan Tedavi Yöntemleri
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TiHV Tedavi Merkezleri'ne basvuran ve iskence

gördügünü bildiren 252 kisinin %31.1 (n=48)'ine ilaç,

% 14.2 (n=36)'sine psikoterapi, %13.4 (n=34 )'üne cerrahi

ve ilaç, %13 (n=33)'üne fizik tedavi ve ilaç, % 1.9

(n=3)'una dis tedavisi uygulanmistir.

1993 yilinda TiHVTedavi Merkezleri'ne basvuran

kisilerin toplam tedavi giderleri 1.544.243.000 TL olarak

saptanmistir.

SONUÇ

iskence/Türkiye'de önemli bir insan haklari sorunudur.
Bu sorunun,politik ve sosyal açidan oldugu kadar,tibbi ve

etik yönleriyle de irdelenmesi gerekmektedir. Son yillarda

yapilan çalismalar,siralanmasi degismekle birlikte, çesitli
ülkelerde uygulanan iskence yöntemlerinin ayni

oldugunu, ortaya çikan belirtilerin de ayni özellikler

tasidigini göstermektedir.

Bu raporda, iskence görenlerin 192 (% 76.19)'sinde

fizik belirtilerin,92 (%36.51 )'sinde ise ruhsal belirtilerin

ortaya çiktigi saptanmistir. Fizik belirtiler içinde kas-iskelet

sistemi ile ilgili belirtiler ön plana çikarken,ruhsal açidan
ise uyku sorunlari ön sirada yer almistir. iskence gören

kisilerin %36.71 'inde ruhsal belirtilerin görüldügü dikkati

çekmektedir. Bu oran diger çalismalarda bildirileniere
göre daha düsüktür. Bunun nedenlerinin arastirilmasi

gerekmekted ir.

iskence,etyolojisi kesin olarak bilinen ve nedeni
ortadan kalktiginda engellenebilecek bazi fizik ve

psikiyatrik rahatsizliklarin nadir bir nedenini

olusturmaktadir. Bu yüzden iskenceye karsi mücadele,

hekimlerin ve diger saglik çalisanlarinin sorumluluklari

arasinda yer almalidir. iskenceye karsi politik mücadeleyi

ve iskence görenlerin tedavileri ile rehabilitasyonlari insan

haklari hareketlerinin birbirlerini tamamlayan iki parçasi

olarak görülmelidir.



ANKARA TEDAVI VE REHABILITASYON
MERKEZilNIN ETKINLIKLERI

Ankara sosyal aktivite/er açisindan geçen yiloldugu
gibi bu yil da sakin bir yil geçirdi. Ancak yilin ikinci

yarisinda sosyal gönüllüler grubu olusturmak için adimlar
atildi. 1994 yilinin basinda ise sosyal gönüllülerin

katkisiyla, sosyal aktiviteler gerçeklestirmeyi basardik.
Gelecek yil çikaracagimiz "Tedavi Merkezleri 1994

Raporu"nda bu aktiviteleri aktaracagiz.

5 Mart 1993 tarihinde tibbi gönüllülerle, "basvurularin
tedavileri", "basvurulara yaklasim" ve 1992 yilinin

degerlendirilmesini içeren toplanti düzenlendi.

insan Haklari Haftasi nedeniyle geleneksellesen tibbi
ve sosyal gönüllüler yemegi, 17 Aralik 1993 tarihinde

yapildi. TiHV'na katki saglayan sosyal ve tibbi gönüllülere
tesekkür sertifikasi verildi.

Merkez psikologu, 07-09 Mayis 1993'de AVRE

tarafindan Paris'te düzenlenen "iskence Kurbanlarinin
Tedavisi" konulu toplantiya katildi.

Tedavi Merkezleri Koordinatörü ve Merkez psikologu,

Ekim 1993 tarihinde IRCTtarafindan Arjantin' de

düzenlenen "iskence ve Tip Meslegi" adli sempozyuma
katildilar.

Merkez doktoru Aralik 1993'de Turkei Demokratische

Forum'un davetlisi olarak Almanya'da Vakfi tanitan ve

iskence yasantisinin yarattigi fiziksel ve psikolojik sorunlar

ile tedavi yöntemleri konulu bir dizi toplantiya katildi.



TIHV ISTANBUL TEMSILCillGIININ

ETKINLIKLERI

Ben Elton'un yazdigi, Ahmet Levendoglu'nun

uyarlayip yönettigi, Duygu Sagroglu'nun tasarimini

yaptigi, Haluk Bilginer, Ahmet Levendoglu, Nilüfer

Açikalin, Oktay Kaynarca'nin oynadigi "DERiN BiRSOLUK

AL" adli oyun Tiyatro Stüdyosu tarafindan Türkiye insan

Haklari Vakfi istanbul Temsilciligi yararina 15.03.1993'de
istek Vakfi Balmumcu Kültür Sanat Merkezi'nde

sergilenmistir.

Nesrin Kazankaya'nin yönettigi Maksim Gorki'nin

"KÜÇÜK BURJUVALAR" adli eseri istanbul Devlet Tiyatrosu

tarafindan Türkiye insan Haklari Vakfi istanbul Temsilciligi

yararina 08.05.1992 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Oda

Tiyatrosu'nda sergilenmistir.

isveç Kizilhaç iskence Rehabilitasyon Merkezi - TiHV
Ortak Konferansi '

Turkiye insan Haklari Vakfi, 29-31 Ekim tarihleri

arasinda isveç Kizilhaç örgütüne bagli "iskenceye Maruz

Kalan Mülteciler için Tedavi Merkezi" ile ortak bir bilimsel

toplanti düzenlendi. Toplantiya isveç'teki iliskili

merkezlerde çalisan 10 konuk ve Türkiye'de bu konuyla

ilgili, gerek TiHV ile baglantili olarak gerek bireysel

çabalarla çalismalar yapmis kisilerin yanisira TiHV'nin üç

merkezinde profesyonel çalisan tibbi gönüllülerin

çogunlugu katildi. Psikolojik ve psikiyatrik konularin agirlikli

oldugu ilk iki günde isveç ve Türkiye'den gelen gruplarin

sundugu bildirilerde iskence ve çesitli baskilara maruz
kalmis kisilerin m'ülteci konumunda ve kendi ülkelerinde

yasadiklari psikolojik güçlükler ve bunlarin tedavisine

iliskin deneyimler ve görüsler aktarildi. Daha sonra

katilanlar gruplara ayrilarak vaka tartismalari düzenlendi.
TiHV için gönüllü çalisan tüm uzmanlik alanlarindan

hekimlerin de davetli oldugu konferansin son günü,

Kizilhaç'in tedavi merkezi ile TiHV'nin çalisma biçimleri

anlatildi ve açlik grevlerinin organik komplikasyonlarina

iliskin bir bildiri sunuldu. Konferans sonunda katilanlar ve

düzenleyicilerin birlikte gerçeklestirdigi degerlendirme

toplantisinda, her iki ülkeden gelen kisilerin konferansin
verimli oldugu ve tekrarlanmasinin arzu edildigi

konusunda görüs birliginde olduklari belirlendi.

Konferanstaki bildirilerin yer aldigi bir kitabin basimini

isveç grubunun üstlenmesine karar verildi. Ayrica Türkiye

içinde çalisan psikolog ve hekim arkadaslar, daha küçük

çapli toplantilarin sik olarak düzenlenmesinin mesleki

iletisimi canlandiracagini ileri sürerek TiHV'ndan bu tür

girisim için talepte bulundular.

Temsilciligin psikiyatristi, Mayis 1993'de isveç

Kizilhaç'in davetlisi olarak Stockholm'e gitti. isveç Kizilhaç

Hastanesi'nde,"iskence Kurbanlarinda Psikiyatrik Sorunlar"

konulu seminer verdi. Huddinge Hastanesi'nde "iskence
Vakalari Nasil Saptanir" konulu bir seminere katildi.

Temsilciligin psikiyatristi, Ekim1 1993 tarihinde

"lndochile Psychiatric Clinic"in haftalik toplantisina katilip,

Vakfi tanitan ve basvurularin sosyal ve psikiyatrik boyutlari
konulu bir seminer verdi.

istanbul temsilcisi, Aralik 1993'de Turkei Demokratische

Forum'un davetlisi olarakAlmanya'da Vakfi tanitan ve

iskence yasantisinin yarattigi fiziksel ve psikolojik sorunlar
ile tedavi yöntemleri konulu bir dizi toplantiya katildi.



1993 YILIiZMIR TEMSILelLlGI'NiN ETKINLIKLERi

• izmir Tabip Odasi'nda Halk Sagligi Çalisma
Grubu'ndaki halk sagligi uzmanlarina TIHV ve iskence ile
ilgili seminerverildi.

• Elektirik iskencesi sonucu olusan izlerin patolojik

incelemesi konusunda çalismalar sürdürüldü. Öncelikle

elektrik iskencesinin kanitlanmasi ile ilgili yeni açilimlara
olanak verecek literatürün toplanmasi, bunlari

degerlendirecek ve ilgili olduklari alanlarda arastirmalar

yapabilecek bir uzman ekibin olusturulmasi ve

organizasyonu gibi altyapi çalismalari sürdürüldü.

• Falaka iskencesinin sintigrafik incelemesi ile ilgili

çalismalar sürdürüldü. Yapilmis çalisma sonuçlari yeniden
degerlendirildi.

• Genital bölgeye travmanin (scrotuma darbe-burma)

kanitlanmasina yönelik üç fazli dinamik sintigrafi teknigi

kullanilarak bir arastirmaya baslandii ilk sonuçlar alinmakta.

• insan Haklari Haftasi Etkinlikleri Çerçevesindei

- iTO'nun yapmis oldugu forumda Vakfin tanitimi

yapildi, iskence ve hekimlik irdelendi.

- Yerel TV olan Kanal Ege'de yapilan bir sabah

programinda Vakfimizin tanitimi gerçeklestirildi.

- iki yerel radyoda yapilan programlara Vakif adina

katilarak tanitim yapildi, faaliyetlerimiz anlatildi.

• Olanaklarin azligi nedeniyle biraz yavas sürse de

alanimizla ilgili bilimsel yayinlarin çeviri isleri gönüllüler
tarafindan sürdürülmekte.

• TiHV izmir Temsilcisii

-14.03.1993'de Mugla Tabip Odasi'nin düzenledigi

panelde iskencenin uzun süreli bulgulari konusunda bir
konusma yapti.

- Mazlum-Der izmirSube'de Mayis 1993'de "iskencenin
uzun süreli arastirilmasi" konusunda konferans verdi.

- 20.12.1993 tarihinde Avrupa Parlamentosu'nun

Brüksel'de düzenlemis oldugu toplantida ayni konulu bir
konferans verdi.

- isveç Kizilhaç ve Carolinska Hastanesi'nin düzenledigi
ayni konulu konferansa katildi ve bir konferans verdi.

- 07-09 Mayis 1993'de A VRE tarafindan Paris'te

düzenlenen "iskence Kurbanlarinin Tedavisi" konulu
toplantiya katildi.

• Temsilciligin doktoru, IRCrnin düzenledigi
"iskence ve Tip Meslegi" konulu sempozyuma katildi.

• izmir Tabip Odasi Muayene ve Rapor Komisyonu
ile Vakfimiz hekimlerinin isbirligi içinde alternatif adli

raporlarin hazirlanmasi sürdürüldü. Olanaklar elverdigince
hukuki süreç izlenmeye çalisiliyor.

• Aydin'da gözalti sürecinde ölen Baki Erdogan adli

kisinin ölüm sürecinin aydinlatilmasi amaciyla olusturulan
heyetegözlemci olarak katildik, bilimsel katkida bulunduk.

• Vakfimiz hekimleri ile izmir Tabip Odasi Muayene ve

Rapor Komisyonu isbirligiyle hazirlanan alternatif adli tip
raporu esas alinarak Avrupa Parlamentosu insan Haklari

Komisyonu'na yapilan iki bireysel basvuru olumlu sonuçlandi.

• Mayis 1993' de Karsiyaka merkezindeki park içinde
Karsiyaka Belediyesi tarafindan "EI Ürünleri ve Sanat

Merkezi" olarak olusturulan alandaki standlardan biri insan

Haklari Dernegi ile birlikte 1994 Mart'ina dek çalistirildi.

• Aralik 1993'de izmir Fuarinda açilan "Yilbasi

Hediyelik Esya Fuari"na Vakif adina katilim saglandi.
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