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Sunuﬂ
Bir ülke düﬂünün! Tel örgülerle, demir parmakl›klarla kapl›, dört duvar aras›ndaki savunmas›z tutsaklar katlediliyor. Bir ülke düﬂünün. Ola¤anüstü güvenlik önlemleriyle donat›lan
hapishanelerde resmen cellatl›k yap›l›yor. Bu ülkede, analara-babalara hapishane
kap›lar›nda evlatlar›n›n s›ra s›ra ç›kan tabutlar› izletiliyor. Gazetelerde vücutlar› parçalanm›ﬂ, yanm›ﬂ, kafalar› kalaslarla ezilmiﬂ, bedenleri kurﬂunlarla delinmiﬂ tutsaklar›n
görüntüleri yürekleri da¤l›yor. Analar, babalar hapishaneye sa¤ giren evlatlar›n›n morglardan cesetlerini al›yor. Özgürlüklerini ellerinden ald›klar› yetmiyormuﬂ gibi hayatlar›n›
al›yorlar tutsaklar›n. Bu ülkenin hapishanelerinde insan olan›n, insanl›¤›ndan utanaca¤› bir
vahﬂet yaﬂan›yor.
Evet, buras› bizim vatan›m›z Türkiye...
"Yine operasyon mu olacak", "yine kaç evlad›m›z›n can› yanacak", "hangi anan›n yüre¤i
da¤lanacak" diye gözümüzü k›rpmad›¤›m›z kaç gece geçirdik. Uykuya haram ettik gözlerimizi...
TV haberlerini yeni bir sald›r› ve katliam haberi alaca¤›m›z tedirginli¤i içinde izler olduk.
Tutsak evlatlar›m›z insanca yaﬂamak için açl›k grevleri, ölüm oruçlar›nda hücre hücre erirken; yedi¤imiz lokmalar bo¤az›m›za dizildi... Onlar açken sofra kurmad›k evlerimizde...
Güzelim vatan›m›zda evlat ac›s›n› yaﬂad›k. Can›m›zdan çok sevdi¤imiz çocuklar›m›z,
devletin güvenli¤i ve denetimindeki hapishanelerde vahﬂice katledildi. Uygulad›klar›
vahﬂet öyle s›n›rs›zd› ki Hitler’e bile rahmet okuttular. Yaﬂad›¤›m›z bunca ac›n›n yan›nda,
evlatlar›m›z›n gülen gözleri ve halka duyduklar› derin sevgiyle dolu s›cac›k yürekleri bizi
de ›s›tt›. Tutsak evlatlar›m›z bize, insan olman›n erdemlerini, direnmenin ve kazanman›n
onurunu yaﬂatt›lar. ‹çimiz kan a¤lasa da baﬂ›m›z hep dik oldu. Çünkü onlar zulme karﬂ›
insanl›k onurlar›yla, devrimci kimlikleriyle direndiler. Boyun e¤mediler. Bu yüzden onlara
her türlü zulüm reva görüldü...
‹ﬂte yine hapishaneler gündemde. Egemen güçler açm›ﬂ oldu¤u yaralar› kanatmak için
zehirli neﬂterlerini haz›rl›yor. Tutsaklar› teslim almak için yeni sald›r› ve imha politikalar›n›
gündeme getiriyor. Yeni katliamlar, iﬂkence iel ölüm demek olan HÜCRELER’i hayata
geçirmek için sab›rs›zlan›yor. Egemenler, HÜCRELERLE hapishaneleri birer iﬂkencehaneye çevirmenin haz›rl›klar›n› tamaml›yor...
Evlatlar›m›z›, günlerce, aylarca, y›llarca sürecek olan iﬂkenceyle yok etmeyi, teslim almay›
hedefliyor... Egemenler, hücrelerde uygulayaca¤› iﬂkencelerle, insanl›¤›n en büyük suçunu iﬂlemeye haz›rlan›yor.
SUSACAK MISINIZ’
SUSMAK ‹ﬁKENCEYE, ‹ﬁKENCEL‹ ÖLÜME ORTAK OLMAKTIR
------------------------------------------------------------------------
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DEVLET HAP‹SHANELER‹
‹ﬁKENCEHANEYE ÇEV‹RMEK ‹ST‹YOR
Hücre hapishaneleri uzunca bir zamand›r gündemde. Yak›n zamanda da uygulamaya
geçece¤ini biliyoruz. Hücrelerle birlikte hapishanelerdeki iﬂkencenin daha sistematik hale
gelece¤i aç›kt›r.
Günlere, aylara, y›llara yay›lan; yüzlerce, binlerce insana birden uygulanacak iﬂkenceden
söz ediyoruz.
Çünkü hücre ile amaçlanan devrimci tutsaklar›n teslim al›nmas›d›r. Her türlü iﬂkence yönteminin rahatl›kla uygulanabilece¤i hücrelerde ›srarl›lar.
HÜCRELERDE TUTSAKLARA TESL‹M‹YET DAYATILACAK. Bu süreç kanl› ve ac›l›
yaﬂanacak...
TUTSAKLARIN, ‹NSAN‹ ERDEMLER‹N‹, ONURLARINI AYAKLAR ALTINA ALMAYA,
‹NANÇLARINI, DÜﬁÜNCELER‹N‹, ‹DEALLER‹N‹ TERK ED‹P, BEY‹NLER‹N‹ BOﬁALTMAYA, YÜREKLER‹NDEK‹ HALK VE VATAN SEVG‹S‹N‹ B‹T‹RMEYE, ‹ÇLER‹NDEK‹
ÖZGÜRLÜK ATEﬁ‹N‹ SÖNDÜRMEYE ÇALIﬁACAKLAR. HALK ‹Ç‹N DÜﬁÜNEN VE
YAﬁAYAN, ÜRETEN TUTSAKLARI BOYUN E⁄D‹RMEYE YÖNEL‹K HER TÜRLÜ ‹NSANLIK DIﬁI YÖNTEMLE SALDIRACAKLAR.
Hedeflenen; halk›na ve vatan›na ihanet etmiﬂ, itirafç›laﬂm›ﬂ, kiﬂiliksiz, ahlaki olarak
düﬂkünleﬂmiﬂ, insan müsveddeleri yaratmakt›r. Egemenler y›llard›r, faﬂist düzenlerine
boyun e¤en tutsaklar yaratmaya çal›ﬂt›lar. Yasaklar, bask›lar, keyfi uygulamalarla tutsaklar› y›ld›rmay›, katliamlarla geri ad›m att›rmay› hedeflediler. Ama tutsaklar›n baﬂ› zulmün
karﬂ›s›nda bir milim dahi e¤ilmedi... Çünkü onlar, inançlar›na s›k› s›k›ya ba¤l›, halk› ve
vatan› için her türlü bedeli, fedakarl›¤› seve seve yapmaya haz›r, halk›n umudu ve onuru
özgür tutsaklard›. Ellerinde devrimci iradelerinden ve inançlar›ndan baﬂka da bir silahlar›
yoktu. Ama hep yenilen, geri ad›m atan siyasi iktidarlar oldu.
Y›llard›r uygulamaya koymaya çal›ﬂ›lan ama bir türlü baﬂar›lamayan hücre hapishaneleri
yeniden gündeme getiriliyor. Hücre hapishaneler gündeme geldi¤i her dönemde, tutsaklar büyük bedeller ödeyerek bu sald›r›y› püskürttüler. Özgür tutsaklar bedenleriyle barikat
oldular hücre sald›r›s›na. ‘96 Ölüm Orucu’nda 12 tutsak yaﬂam›n› yitirdi. Ulucanlar’da 10
devrimci tutsak vahﬂi bir ﬂekilde iﬂkenceyle katledildi. Devlet bu kez daha uzun vadeli bir
programla sald›r›ya geçmeye haz›rlan›yor. Sald›r›n›n oda¤›nda yine "hücre"ler var.
Sald›r›n›n amac› yine de¤iﬂmiyor. "Teslim almak, teslim olmayan› imha etmek". Bu yüzden iktidar hiçbir fedakarl›ktan kaç›nm›yor. Halk›n yoksulluk ve açl›k s›n›r›nda yaﬂad›¤›
ülkemizde "hücre" hapishaneler için trilyonlar gözden ç›kar›l›yor. Türkiye’de 20 milyon
insan açl›k s›n›r›nda, 40 milyon insan yoksulluk s›n›r›nda yaﬂ›yor. Halk›m›z tedavi olamad›¤› için hastane kap›lar›nda ölüyor, iﬂ bulamad›¤› için bunal›ma girip cinnet geçiriyor.
Devlet halk›n yoksullu¤una, açl›¤a çare bulaca¤›na trilyonlar› "tabutluk" hapishanelere
yat›r›yor. Depremde aç›kta kalan onbinlerce insan›m›z›n yaralar›n› sarm›yor. Deprem bölgesindeki halk›m›z›n konut, yiyecek, sa¤l›k, giyecek sorunlar›n› kaynak yok diye çözmüyor. Oysa Hücre hapishaneler için kaynak bulabilmek için borçlanabiliyor. Memurun,
iﬂçinin maaﬂ zamm› taleplerini bütçe de yok diye geri çeviren devlet, 1999 y›l›nda sadece
1 hücre hapishanesi için 4-5 trilyon lira yat›r›m yapt›rabiliyor. S‹YAS‹ ‹KT‹DARLAR TUTSAKLARA ‹ﬁKENCE YAPMAK, HÜCRE ‹ﬁKENCES‹ ‹LE ÖLDÜRMEK ‹Ç‹N TR‹LYONLAR
HARCIYOR.
‹ﬂte hücre hapishaneler bu kadar önemli ve vazgeçilmez. Depremzedelerin sorunlar› hala
çözülmemiﬂ, 20 milyon insan açl›k s›n›r›nda yaﬂ›yormuﬂ devlet için çok sorun de¤il.
Devlet için bütün bunlardan daha önemli bir sorun var ki o da "hapishanelerde devletin
hakimiyetini sa¤lamak". BU HAK‹M‹YET HÜCRELERDE ‹ﬁKENCEL‹ ÖLÜMLE SA⁄LANACAK. E¤er tutsaklar teslim al›n›rsa, halka boyun e¤dirmek, sindirmek daha kolay olacak
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diye hesap yap›l›yor. Zira Baﬂbakan Ecevit, "hükümetin programlar›n›n uygulanabilmesi
için cezaevleri sorununun çözümü ﬂartt›r" diyerek gerçek niyetlerini ifade etmektedir.
Yine Ecevit’in ifade etti¤i "cezaevlerinde asayiﬂ sa¤lanmadan yurtta asayiﬂ sa¤lanamaz"
sözü bu durumun itiraf›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bu yüzden hücre hapishaneler
yap›l›rken, bütçeden hiçbir k›s›tlama yap›lm›yor, yetmeyince yeni kaynaklar yarat›l›yor.
Sabanc› gibi halk düﬂmanlar› ihalelere kat›lacaklar›n› aç›kl›yorlar. HER ﬁEY EGEMENLER‹N ‹ST‹KRARI ‹Ç‹ND‹R. BU, HALKIN VE ONUN DE⁄ERL‹ EVLATLARININ KANI-CANI
PAHASINA SA⁄LANACAK B‹R ‹ST‹KRARDIR.
Hücreler egemenler için "ölüm kal›m meselesidir". Hapishanelerde "hakimiyet sa¤lanmadan" egemenlerin gözlerine rahat bir uyku girmeyecek. Dört duvar aras›nda, devletin
denetimindeki tutsaklar, onlar› rahats›z ediyor. Yetmiyor, hapishane içinde hapishane
yaratmay› hedefliyorlar. Ellerindeki binlerce zindan yeterli gelmiyor onlara. Bunun için
"insan unsurundan ar›nd›r›lm›ﬂ yüksek güvenlikli cezaevleri yapmak istiyoruz" diyor ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Ferzan Çitici. Kastedilen hücrelerdir. Bugün 42 hapishanede
yap›lan de¤iﬂiklik ve onar›mla 4000 (dörtbin) tane hücre yap›ld›. 6 ilde ihalesi biten,
yap›m›na baﬂlanan ve 2000 y›l›n›n ortalar›nda teslim edilecek hücre hapishanesi var.
Ayr›ca 16 ilde ihaleye sunulan ve bir çok ilde yap›lmas› için kaynak aranan "F tipi", "Y
tipi", "H tipi" hücre hapishanelerden söz edilmekte... HÜCRE ‹ﬁKENCED‹R
Hücre Diri Diri
Mezara Gömmektir!
"Denizli’de inﬂa edilen hücre tipi hapishane böyle anlat›l›yor. Bir hücreyi
gözlerin...Hücreler ise birer kiﬂilik olmakla birlikte 2x3 metrekareliktir. Giriﬂ kap›lar› ise
50x50 santimetrekareliktir" izin önüne getirmeye çal›ﬂ›n. Tutsaklar›n 50x50 santimetrekarelik bir delikten iki büklüm, diri diri içine sokulaca¤› bir morg. 2x3 metrekarelik bir tabutluk...
So¤uk, havas›z, bir parça gökyüzünün bile yasakland›¤› darac›k bir mekan›n içinde tuvalet, bir ranza, bir masa ve sandalye d›ﬂ›nda hiçbir ﬂeyin olmad›¤› dört duvar. 3 metrede
bir, tutsa¤a mezar›nda oldu¤unu hat›rlatan kal›n duvarlar. Yani üç ad›mda biten dünya...
‹nsans›z, havas›z, sessiz. Yaﬂama dair her ﬂeyin bilinçli bir ﬂekilde yok say›larak tasarland›¤› bir mezarl›k. 24 saat kilitli kal›n demir kap›, iki gözün görünebilece¤i ﬂekilde
yap›lm›ﬂ bir mazgal, ›ﬂ›k bile geçmek için zorlan›r bu mazgaldan. Arada bir yaﬂay›p
yaﬂamad›klar›n› anlamak için yap›lan kontrolde, say›mlarda aç›l›r o mazgal. Günde bir
defa kap›n›n alt›ndan köpe¤e verir gibi ayakla itilen yemek tepsisi. Her ﬂey iﬂkence olarak
kullan›lacak ﬂekilde düzenlenmiﬂ ve tasarlanm›ﬂ. Bu tabutlukta insana ait güzel ne varsa
hepsi d›ﬂar›da b›rak›lm›ﬂ. Hücre; 2x3 metrekarelik TECR‹T ‹ÇERDEN VE DIﬁARIDAN,
DÜNYADAN VE ‹NSANLARDAN YALITILMIﬁLIK. YALNIZLAﬁTIRMA. Bu tabutta bir
tutsa¤› tek baﬂ›na günlerce aylarca, y›llarca yaln›zl›¤a mahkum etmeyi planl›yorlar.
F‹L‹ST‹N ASKILARIYLA, ELEKTR‹KLE YAPTIKLARI ‹ﬁKENCEY‹ B‹R TABUTA KAPATARAK, YALNIZLAﬁTIRARAK SÜRDÜRECEKLER.
Bu tabutta insan sesi ve sohbetleri yasak...
Konuﬂulacak, a¤›z dolusu gülüp, sevinilecek, öfkesini paylaﬂabilecek dost yüzler yasak...
Yoldaﬂ›yla, arkadaﬂ›, dostuyla karﬂ›l›kl› bir bardak çay içilip sigaras›n› keyifle tüttürmek
yasak.
"Nas›ls›n", "‹yi misin", "bir s›k›nt›n var m›", "bir ihtiyac›n var m›" gibi sorular› kimse ona
soramayacak, o da kimseye...
Gazetede okudu¤u bir haberi TV’de izledi¤i bir ﬂeyi, okudu¤u kitab›, tart›ﬂ›p, paylaﬂabilecek kimsenin olmad›¤› bir mezarl›k.
Türkülerini, marﬂlar›n› birlikte, daha gür bir seste söyleyebilece¤i yoldaﬂlar› olmayacak
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yan›nda, voltada yüksek sesle ﬂiir okuyabilece¤i kimse olmayacak yan›nda. Üstelik volta
da olmayacak. Üçüncü ad›mda bir yine o kal›n ve yüksek duvarlar ç›kacak karﬂ›s›na.
Neredeyse 24 saatini bu tabutlukta geçirece¤i ﬂekilde planlanm›ﬂ hücrede tutsak, 1 saat
ya da bir kaç saat havaland›rmaya ç›kar›lacak. Baﬂ›n› kald›rd›¤›nda güneﬂin ›ﬂ›klar› gözlerini kamaﬂt›rmayacak. Bulutlar›n gökyüzünde h›zla geçiﬂini görmeyecek. Gökyüzünün
mavili¤ini seçemeyecek gözleri. Çünkü havaland›rma duvar› bir avuç kadar gökyüzünü
görebilecek ﬂekilde yükseltilmiﬂtir bu tabutluklarda. Güneﬂ yasak, gökyüzü yasak:
HÜCREDE YALNIZLIK, HAVALANDIRMADA YALNIZLIK. HÜCRE ‹NSANA A‹T NE VARSA
YOKEDER.
Tutsa¤› sürekli izleyen ve att›¤› her ad›m› denetleyen gardiyan adeta gölgesi olacak
tutsa¤›n.
‹nsan de¤il bir hafta, bir gün bile kalmay› düﬂünemez bu tabutlukta. Oysa bu hücreler
tutsaklar›n y›llarca kalaca¤›na göre hesaplanm›ﬂ ve yap›lm›ﬂt›r. H‹ÇB‹R CEZA ‹ﬁKENCEYE DÖNÜﬁEMEZ. H‹ÇB‹R HUKUKDA CEZA ‹ﬁKENCEYE DÖNÜﬁTÜRÜLEMEZ.
Tutsaklar› psikolojik olarak çökertmeyi, y›pratmay› hedefleyen devlet hücrelerin mimarisini
de buna göre tasarlam›ﬂt›r.
HÜCRELER SADECE PS‹KOLOJ‹K DE⁄‹L AYNI ZAMANDA F‹Z‹KSEL OLARAK DA
‹ﬁKENCED‹R.
Hücrelerin mimari ak›l hocas› emperyalistlerdir. Amerika’d›r, Avrupa’d›r. ABD laboratuvarlar›nda insan psikolojisi üzerinde deneyler yaparak ald›¤› sonuçlar› bizim gibi ülkelere de
aktarmaktad›r. "Kendilerine daha fazla ücret ödenece¤ini söylemesine ra¤men, deneklerin deneyleri 2-3 gün daha devam ettirme durumunda olmad›klar› görülmüﬂtür. Hatta baz›
denekler için deney koﬂullar›nda bulunmak bile öylesine dayan›lmaz hale gelmiﬂtir ki,
yap›lacak olan psikolojik analizin, zaman›ndan önce bitirilmesi zorunlu olmuﬂtur" (Gross
ve Svab’›n Duyumsal Mahrumiyet Deneylerinin De¤erlendirmesi sy; 63, -syf 55 Ümit
Kazan Sessiz Ölüm)
Yukar›daki al›nt› ABD’de yap›lan hücre deneylerinde kullan›lan deneklerin üzerinde
yaratt›¤› etkilere k›sa bir örnektir. HÜCRE TEK BAﬁINA B‹R DÜNYA... OYSA ‹NSAN
SOSYAL B‹R VARLIKTIR. Hücre kendi sesinden baﬂka bir sesin olmad›¤› sessiz bir dünyad›r. Konuﬂmak, insan›n kendini bildi bileli en önemli sosyal iletiﬂim araçlar›ndan biridir.
HÜCRE ‹NSANIN SOSYAL VARLI⁄INA B‹R SALDIRIDIR. HÜCRE, ETK‹LER‹ ZAMANA
YAYILAN B‹R ‹ﬁKENCE, YAVAﬁ YAVAﬁ ÖLÜM DEMEKT‹R. ‹ﬁKENCE SONUCU ÖLÜME
NEDEN OLMAKTIR. ULUSLARARASI HUKUKDA BUNUN ADI "‹NSANLIK SUÇUDUR".
S‹YAS‹ ‹KT‹DAR ‹NSANLIK SUÇU ‹ﬁLEMEYE HAZIRLANIYOR.
Almanya’da, RAF tutsa¤› Ulrike Meinhof’un "Ölü Ko¤uﬂ" olarak bilinen özel hücrelere
iliﬂkin anlatt›klar›, hücrelerin insan sa¤l›¤› üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor: "Baﬂ›m
patlayacak, kafatas›m parçalan›yor gibi a¤r›yor... An›msad›klar›m sürekli azal›yor, biri baltayla kesiyor ... Hücrem durmadan dönüyor. Uyan›yorsun, gözlerini aç›yorsun: Hücre
durmadan dönüyor; ö¤leden sonra, güneﬂ sanki birden duruyor. Sürekli her ﬂey dönüyor,
sürekli hareket halindeymiﬂim duygusundan kurtulam›yorum. Ateﬂten mi, so¤uktan m› titriyorum belli de¤il. Titremenin nedeni belli de¤il durmadan üﬂüyorum. Normal bir ses
tonuyla konuﬂmak için çaba sarf ediyorum... Kelimeler anlam›n› yitiriyor, sadece ne anlama geldi¤ini tahmin edebiliyorum. s, z, ﬂ harflerinin ç›kartt›¤› ses tahammül edilecek gibi
de¤il. Gardiyanlar, ziyaretçiler, havaland›rma sanki suni bir madde, plastik
gibi...Ziyaretçilerin gelmesi de geride hiç bir an› b›rakm›yor. Yar›m saat geçtikten sonra
sadece mekanik olarak ziyaret bugün mü geldi, geçen hafta m›yd›, onu an›msayabiliyorum. Haftada bir kez y›kanmak bile farkl› bir duygu. Bir an için dahi olsa dinlenmek. - bir
kaç saat sürüyor bu duygu - Zaman ve mekan iç içe geçmiﬂ gibi..."
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Hücre ‹nsan Onurunun
Ayaklar Alt›na Al›nmak
‹stenmesidir
Hücre hapishanelerde tutsaklara, insanl›k onurlar›n› yok sayan, aﬂa¤›layan, uygulamalarla
kiﬂiliksizleﬂtirme hedefleniyor. Onur k›r›c› aramalar, keyfi uygulamalar, dayatmalarla insani
erdemlerini yere çalmas› istenecek. ‹HANETE, ‹T‹RAFÇILI⁄A ZORLANACAK TUTSAKLAR. Bugün bile bir çok hapishanede gardiyanlar›n askerlerin keyfi sald›r›lar›yla yüz yüze
kal›yor tutsaklar. Zorla, ç›r›lç›plak, aranmak isteniyorlar... "Kimlik tespiti yap›ld›ktan sonra
"boﬂ oda"ya al›n›rs›n›z. Üzerinizdeki tüm elbiseler don-atlet kal›ncaya kadar soyulur.
Elbiseleriniz ince bir aramadan geçirilir. Don-atletinizi de ç›karman›z› isterler. Gerekçe
GÜVENL‹K’tir. Dedektörü vard›r elinde ama olsun!
GÜVENL‹K, tutsa¤›n onurunun zedelenmesidir. Çünkü, onurunu koruyan bir tutsak, onlar
için güvenliklerini zedelememektedir. Tamamen soyunmay› reddederseniz, zorla soyacaklar›na, infaz›n›z› yakacaklar›na, hücreye atacaklar›na dair tehditler ya¤d›r›rlar. Zorla soyarlar. Tart›ﬂmalar, ba¤r›ﬂmalar ... Sonras› m›’ Sonras› için Y›lmaz Güney’in DUVAR filminde cerrah eldivenli gardiyanlar›n "arama" sahnesini gözlerininiz önüne getirin"
Bu anlat›m ülkemiz hapishanelerinden de¤il. Demokrasinin beﬂi¤i ‹ngiltere’de 3 y›l hücrede kalan bir insan›n hücrelere iliﬂkin anlatt›klar›ndan k›sa bir kesittir. "Demokrasi ve insan
haklar›n›n yurdu" ‹ngiltere hapishanelerinde, insanl›k onurunu ayaklar alt›na alan bu uygulamalar yaﬂan›yorsa, var›n faﬂizmle yönetilen ülkemizde tutsaklar›n baﬂ›na gelecekleri siz
hesaplay›n.
‹ktidardakiler, tutsaklar›n insanl›k onurlar›na yönelik sald›r›lar›yla zavall›laﬂm›ﬂ, silik, korkak
tipler yaratmay› hedefliyorlar. "Hükümlü ve tutuklularla, ilgili cezaevi görevlilerinin teke tek
görüﬂülmesi usul haline getirilmeli ve bu durumda kitle psikolojisinin d›ﬂ›na ç›kart›lan suçlunun korkak, ürkek, aciz ve suçluluktan kendisini ar›nd›rmaya gayret edilmeli..." DEVLET
TR‹LYONLARCA L‹RAYI K‹ﬁ‹L‹KS‹Z ‹NSANLAR YARATMAK ‹Ç‹N HARCIYOR.

Hücre Bir ‹mha Politikas›d›r
TUTSAKLARI "SUDAN ÇIKMIﬁ BALIK G‹B‹" ÖLDÜRMEY‹ ‹ST‹YORLAR..."
‹ktidar, tabutluklarda tutsaklar› yaln›zlaﬂt›rarak, birlikteliklerini parçalayarak güçsüzleﬂtirmeyi amaçl›yor, yaln›zlaﬂt›r›lm›ﬂ tutsa¤›n dinamiklerini bitirip, ruhunu ve bilincini daha
kolay teslim alaca¤› üzerinden hesaplar yap›yor. Egemenler, tutsaklar› her türlü sald›r›ya
karﬂ› bir baﬂ›na b›rakt›¤› hapishaneler oluﬂturmay› istiyor.
"Teröristler birbirleriyle haberleﬂmemelidir. Çünkü terörist haberleﬂmedi¤i zaman sudan
ç›km›ﬂ bal›k gibi ölür... Teröristi ruhen ve fikir bak›m›ndan besleyen kaynaklar kesilip
kurutulunca, devrimci yan› yani y›k›c› yan› ölür" ( Adalet Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤›
Cezaevleri ‹daresi El Kitab›’ndan)
Hücrelerle amaçlanan budur iﬂte. Siyasi iktidarlar›n hapishaneler sorununa getirdi¤i tek
çözüm tutsaklar› imha etmektir. Yukar›daki al›nt› "hücre"lerle neyi amaçlad›klar›n› aç›kça
ifade ediyor. Devrimci tutsaklar› ruhen ve fikren yok etmek, onlar›n devrimci düﬂüncelereni, siyasi kimliklerini, onurlar›n›, erdemlerini, inançlar›n›, umutlar›n› öldürmek, yok
etmektir. HÜCRELER AYNI ZAMANDA ‹DEOLOJ‹K SALDIRILARIN YO⁄UNLUKLA
HAYATA GEÇ‹R‹LECE⁄‹ B‹RER ‹ﬁKENCEHANED‹R.
Yasaklar, keyfi uygulama ve dayatmalar, bask›lar, ideolojik psikolojik iﬂkenceyi tamamlayan tüm unsurlar olacakt›r. TUTSAKLAR HÜCRELERE KEND‹ AYAKLARIYLA G‹RMEYECEKLER. Onlar operasyonlarla, iﬂkence ve katliamlarla zorla hücrelere konulduklar›nda
ise, sistemli bir iﬂkence baﬂlayacak. Tecritle, içerden ve d›ﬂardan ba¤lar› kopar›lan,
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yaln›zlaﬂt›r›lan tutsaklar› yeni sald›r›larla y›ld›rmaya çal›ﬂacaklar. Kitap, dergi, gazete,
mektup, ziyaret, avukat yasaklar›, her türlü dayatma ve yapt›r›mlar peﬂi s›ra gelecektir.
2x3 metrelik hücrenin kendisi insana iﬂkence olacak.
12 Eylül zindanlar›n› anlatan kitaplar› okuyanlar gözlerinde canland›rs›nlar bu tabloyu...
Hücre, 12 Eylül’e de rahmet okutacak bir vahﬂet politikas›d›r. Bugün ko¤uﬂlarda toplu
olarak kalan tutsaklara yönelik katliamlar düzenleyen, tutsaklar› toplu bir ﬂekilde iﬂkenceyle katleden egemenler, hücrelerde yaln›zlaﬂt›r›lan tutsaklara kim bilir ne yapacak.
Bask› ve iﬂkence son bulmayacak... Ta ki tutsak, devrimci kimli¤ini inkar edip, her türlü
onursuzlu¤u kabullenene kadar.
HÜCRELERDE TUTSAKLARA DAYATILAN "TESL‹M‹YET" YA DA "‹MHA"DIR. Tüm bu
gerçekler ortadayken yalan ve demagojilerle hücrelerin birer iﬂkencehane oldu¤u, iﬂkenceyle öldürmek oldu¤u gerçe¤i gizlenmeye çal›ﬂ›l›yor. HÜCRELER VE DEMAGOJ‹LER

Hücrelerin Yeni Ad›
"F T‹P‹", "Y T‹P‹",
"Türk Tipi", "Oda Sistemi",
"Küçük Ko¤uﬂ"
Hücrelerin bir sald›r›, iﬂkence ile imha politikas› oldu¤u dünyada yaﬂanan deneylerle ve
ülkemizde yaﬂananlarla biliniyor. Bilindi¤i için de Demagojilerle bu gerçe¤in üzeri örtülmeye, hücreler allan›p pullanmaya çal›ﬂ›l›yor. Egemenler, halkta oluﬂabilecek tepkileri
önlemek için hücre hapishanelerinin isimlerini de¤iﬂtirerek iﬂe baﬂlad›. Tabutluklar de¤iﬂik
isimlerde kamuoyuna sunuldu. K›rk y›ll›k hücre hapishaneler birden "küçük ko¤uﬂ", "oda
sistemi", "Türk Tipi", "F Tipi", "Y Tipi" oldu. Farkl› isimler kullan›larak kamuoyunu ikna
edeceklerini düﬂündüler. Bunun için bas›n ve medyadevreye sokuldu. Adalet
Bakanl›¤›’n›n en büyük destekçisi oldular. Adalet Bakan› H. Sami Türk hücreleri
meﬂrulaﬂt›rmak için MGK’dan ald›¤› emirlerle bas›nla yak›ndan ilgilenmeye baﬂlad›.
Hücreler hakk›nda nas›l yay›n yap›lmas› gerekti¤ini anlatt›¤› yemekli toplant›lara gazetecileri davet etti. Kalemlerini satmam›ﬂ bir kaç gazeteci d›ﬂ›nda burjuva bas›n›n gazetecileri
bu yemekli toplant›larda boy gösterdiler.
Burjuva bas›n kendisinden isteneni fazlas›yla yapt›. Bas›n hücreleri ne kadar sever ve
devrimci tutsaklar hakk›nda karalama faaliyeti yürütürse kamuoyu ikna edilmiﬂ olacakt›.
Hesap buydu. Kalemler hücrelerle devrimci tutsaklara yönelik vahﬂetin ve devlet
terörünün orta¤› oldular.
HÜCRELER BURJUVA BASIN ARACILI⁄I ‹LE PAZARLANMAYA BAﬁLANDI.
Bas›n da hücre politikas›n›n hayata geçirilmesinde önemli roller üstlendi. Bu rolleri
geçmiﬂten bugüne de¤iﬂmedi. Eskiﬂehir ve Ümraniye tabutluklar›n› "5 y›ld›zl› otel" diye
kamuoyuna sunan yine onlard›. AKITILAN DEVR‹MC‹ KANINDAN, DEVLET‹N POL‹S‹ASKER‹ KADAR BURJUVA BASIN DA SORUMLUDUR. Egemenlerin operasyonlar›na
zemin haz›rlamaya yönelik yalan ve çarp›tma haberler, provokasyonlar üreten bas›n ﬂimdi
de "hücre" pazarlamac›l›¤› yap›yor. "Hapishanelerde devlet kontrolü yok", "ko¤uﬂlarda
yap›lan aramalarda ﬂu kadar silah, ﬂu kadar cep telefonu ele geçirildi, "örgütler hapishanelerden yönetiliyor" gibi haberleriyle burjuva bas›n katliamlara zemin haz›rl›yor.
Zerre kadar gazetecilik ahlak› ve meslek onuru olmayan burjuva bas›n birer iﬂkence olan
hücrelerin propagandas›n› yap›yor. Kalemlerini MGK’n›n emriyle oynatan burjuva gazeteciler Adalet Bakan›’n›n söyledi¤i yalanlarla haber yap›yorlar. Adalet Bakan› Hikmet Sami
Türk hücre de¤il oda sistemi diyor; ertesi gün gazetelerde "Oda sistemi"nin yararlar›,
büyük bir piﬂkinlikle anlat›yor, yaz›l›yor. Oysa gerçek hiç de burjuva bas›nda yaz›lanlar,
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Adalet Bakan›’n›n aç›klamalar› gibi de¤ildir. Bugün yap›m› bitmek üzere olan hücre hapishanelerinden sadece birinde 64 tane 3 kiﬂilik, 103 tane 1’er kiﬂilik hücreler var.
Tamamlanacak 6 ve s›radaki 16 hücre hapishane düﬂünüldü¤ünde tek kiﬂilik hücre say›s›
daha da artacakt›r.

"Hapishanelerde Güvenlik
Sorunu" Hücrelerin Hayata
Geçirilmesi ‹çin Uydurulmuﬂ
Bir Demagojidir
Her hükümet de¤iﬂikli¤iyle iﬂ baﬂ›na gelen Adalet Bakanlar›’n›n ilk demeci "devlet hapishanelere hakim de¤il, hakim olacakt›r" oldu. Bu sözlerin ard›ndan yeni sald›r›lar, katliamlar gerçekleﬂti. Yeni hükümetin ilk icraatlar›ndan biri Ulucanlar Hapishanesi’nde 10
devrimcinin iﬂkenceyle öldürülmesi oldu. Baﬂbakan Bülent Ecevit, ABD’ye giderken efendisine 10 devrimcinin kan›n› hediye olarak götürdü. Hücrelere geçiﬂe meﬂru zemin
haz›rlamak için hapishanelerdeki güvenli¤i gerekçe göstermeleri bir demagojidir.
Hapishanelerde güvenli¤in sa¤lanmas›n›n tek yolunun hücre sistemine geçiﬂ oldu¤unu
savundular. Devrimci tutsaklar hücrelere at›l›rsa, devletin güvenli¤i sa¤lanm›ﬂ, devlet
hapishanelere hakim olmuﬂ olacakt›.
Eskiﬂehir ve Kartal hapishaneleri söyledikleri modele uygun iki hücre hapishanesiydi.
Buralara mafya babalar›n›, çete baﬂlar›n› yerleﬂtirdiler. Çok geçmeden bu "yüksek güvenlikli", bakanl›¤›n s›k› denetimindeki yerlerden silah sesleri gelmeye baﬂlad›. Eskiﬂehir
Hücre hapishanesi kontrgerilla tetikçilerinin cirit att›¤›, silahlar›n, telefonlar›n, uyuﬂturucunun içeriye rahatl›kla sokuldu¤u, mafyan›n, çetelerin çiftli¤i oldu. Ayn› ﬂekilde Kartal
Hücre Tipi Hapishanesi’nden mafya babalar› içeriden d›ﬂar›ya eylem talimatlar› göndererek, birbirlerinden adamlar vurdurttular. Öyle ki hapishanelerde tepsiyle uyuﬂturucu servisi yap›ld›. Mafya babalar›n›n bir dedi¤i iki edilmedi. Bütün istekleri karﬂ›land›. Kad›n, silah,
uyuﬂturucu... her ﬂey ayaklar›na getirildi. Kimse de ç›k›p, devletin yüksek güvenlik önlemleri ald›¤› hücre cezaevine silah›, uyuﬂturucuyu, kad›nlar› kim soktu diye sormad›.
Bulunan silahlar, telefonlar hakk›nda ciddi, sonuç al›c› soruﬂturma aç›lmad›, gösterlemik
soruﬂturmalarla geçiﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›. Örne¤in, "silah, telefon var, çeteler içeriden yönetiliyor" diye operasyonlar düzenlemediler.
Oysa, Ulucanlar’da devrimci tutsaklar sadece ko¤uﬂ istedikleri için iﬂkenceyle vahﬂi bir
ﬂekilde katledildiler. Hapishaneler mafya’n›n hesaplaﬂma alan›na döndü¤ünde devletin
akl›na Çak›c›’ya, Erol Evcil’e, Nuri Ergin’e, Haluk K›rc›’ya operasyon düzenlemek gelmedi
nedense. Bayrampaﬂa hapishanesinde 7 kiﬂinin öldü¤ü mafya hesaplaﬂmas›ndan 1 gün
önce Mehmet A¤ar’›n Çak›c›’n›n adamlar›n› ziyaret etmesini kimse sorup soruﬂturmad›.
Hapishanelerde hakimiyet sa¤lanacakt›. Hücrelerin temel amac› "güvenlikti". Demek ki
hücreler mafyalar için yap›lm›yordu. Mafyac›lar, çeteciler için "F tipi, "Y tipi", "Oda sistemi" olmuﬂ olmam›ﬂ çok da önemli de¤ildi. Onlar her koﬂulda iﬂlerini yürütüyorlar, krallar
gibi yaﬂ›yorlard›. Egemenlerin mafyac›larla bir derdi yoktu. Erol Evcilleri, Çak›c›lar›, Ergin
Kardeﬂleri, Adnan Hocalar› hücre hapishanelere koymuﬂsa bunun tek sebebi, hücre
hapishanelerin meﬂrulaﬂmas›na hizmet etmesidir. Bu yüzden mafya babalar›n›n birbirleriyle hesaplaﬂmas›, buralarda uyuﬂturucu, silah, çek senet makbuzlar› vb. bulunmas›ndan
sonra bile devrimci tutsaklar hedef gösterildi. HAP‹SHANELERDE DEVLET‹N DE⁄‹L,
DEVR‹MC‹ TUTSAKLARIN CAN GÜVENL‹⁄‹ SORUNU VARDIR. TUTSAKLARIN CAN
GÜVENL‹⁄‹N‹ TEHD‹T EDEN ‹SE, ONLARCA TUTSA⁄I ‹ﬁKENCEYLE
KATLEDENLERD‹R.
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Bir Baﬂka Demagoji ‹se
"Reform" Aldatmacas›d›r
Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk, hücre hapishanelerle birlikte hapishanelere yenilikler
getirilece¤ini, daha da modernleﬂece¤ini söylüyor. Hikmet Sami Türk bu demagojilerle
kamuoyunu yan›ltaca¤›n›n hesaplar›n› yap›yor.
Tutsaklar›n sa¤l›k sorunlar› gündeme getirilerek, hücrelerin bu sorunlar› ortadan
kald›racak tek çözüm oldu¤u savunuldu. "Kalabal›k ko¤uﬂlar›n yaratt›¤› baz› sak›ncalar›n
giderilmesi amac›yla" gibi demagojilerle hücreleri meﬂru göstermeye çal›ﬂ›yorlar.
Kalabal›k ko¤uﬂlarda bulaﬂ›c› hastal›klar›n yay›lma riskinin yüksek oldu¤u ve hücrelerin
bunun önüne geçece¤i söyleniyor. Böylece "devrimci tutsaklar› ne kadar düﬂündüklerini"
de göstermiﬂ oluyorlar. Oysa hücreye geçiﬂte amaç tutsaklar›n sa¤l›k sorunlar› de¤ildir.
Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk yalan söylüyor.
Tutsaklar›n sa¤l›klar›n› bu kadar çok düﬂünüyorlard› da, neden bugüne kadar beklediler’
Bugün hapishanelerde binlerce tutsak tedavi olam›yor. Tedavileri bilinçli bir ﬂekilde
engelleniyor. Adalet Bakanl›¤›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Ocak ay›nda
imzalad›klar› Cezaevi protokolü ile bu engelleme resmiyet kazanm›ﬂt›r. Binlerce tutsak
rahats›zl›klar›yla birlikte yaﬂamakta, tedavileri bilinçli olarak engellenerek ölüme terkedilmektedir. ﬁimdiye kadar onlarca tutsak tedavileri engellendi¤i için hapishanelerde
yaﬂam›n› yitirdi. Hapishanelerdeki ölümlerin sorumlular›n›n baﬂ›nda ise, hücreleri bu kadar
çok isteyen Adalet Bakanlar› gelmektedir. Hücrelerle birlikte bu sorunun da ortadan kalkaca¤›n› söylemek demagojiden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Hücre tutsa¤›n ruhsal ve fiziksel
sa¤l›¤›n› tehdit eden, onu hedef alan bir sald›r› politikas›d›r. "Kalabal›k ko¤uﬂlar›n yaratt›¤›
sak›nca" dedikleri tutsaklar›n örgütlülüklerinden duyduklar› rahats›zl›k ve korkudur.
Hastal›klar, sa¤l›k sorunlar› bahanedir. Tutsaklar› bu kadar çok düﬂünüyorlarsa e¤er trilyonlarca liray› hücre hapishanelere yat›rmak yerine, tutsaklar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilir,
tedavilerini sa¤larlar. Yapmazlar, yapmak istemezler Çünkü amaçlar› tutsaklar› tedavi
ettirmek de¤il, teslim almakt›r. ‹ﬂkenceyle ölüm demek olan hücreler tutsaklar›n direk olarak hayatlar›na kastetmektir.

"Avrupa Kalitesi" ‹ﬂkence
Hücrelerine Yap›ﬂt›r›lan
Etikettir
"Modern hapishaneler" istiyorlar. Modern hapishaneler, Avrupa’dan devral›nm›ﬂ
"hücre"lerdir. Her ﬂeyde oldu¤u gibi hücrelerde de "Avrupa standartlar›" ölçü al›n›yor.
Hücreleri öneren, devlete ak›l veren de zaten onlar de¤il midir’ Hücrelerin mimarlar›, ak›l
hocalar› Amerika ve Avrupa’d›r. 1999 y›l›nda Türkiye’de yap›lan "Anti-Terör Zirvesi"nde
bir gazeteci Almanya Federal Baﬂsavc›s› Kai Mehm’e "Siz terörü nas›l hallediyorsunuz"
diye soruyor. Baﬂsavc›, "Biz sizin gibi yapm›yoruz. (‹nfazlar›, katliamlar› kastediyor olmal›)
Biz teröristleri ömür boyu cezaevine sokuyoruz ç›kt›klar›nda ise kimse bu iﬂi yapmay›
akl›na bile getirmiyor".
Nazi mirasç›s› Almanya hücre hapishanelerinde uygulad›¤› içkence ve katliam
politikalar›yla dünyaya teﬂhir olmuﬂtur. Hitler’in ruhunu taﬂ›yan Nazi art›klar› 1970’li y›llarda "Yüksek Güvenlikli Bölümler" ve "ölü Hücreler" dedikleri hücrelerde RAF’l› tutsaklara
her türlü iﬂkenceyi uygulad›lar ve katlettiler. Bu hücre hapishanelerden ç›kard›klar› sonuçlar› ise bizim gibi ülkelere deney olarak gösterdiler. Egemenlerin model olarak ald›¤›
hücreler, Almanya’n›n "Hücre hapishaneler" uygulamas›d›r.
Y›llarca bu hücrelerde tutulan RAF’l› tutsaklar yaﬂad›klar›n› bak›n nas›l anlat›yorlar; Karl-

Halk Kitapl›¤›/ Tutuklu Aileleri Bülteni/ Say›: 5/ May›s 2000

Heinz Dellwo, kald›¤› Yüksek Güvenlik Bölümü’nü ﬂöyle tan›ml›yor. "Hücre, di¤er normal
yap›lardan farkl› olarak, yanlamas›na iki kap›s› ve iki penceresi vard›r. Yaklaﬂ›k 5.90 metre
uzunlu¤unda ve 1. 80 metre geniﬂli¤indedir. Yüksekli¤i 3.50 metredir. Kap›lar ve pencereler panzer camlardan (kurﬂun geçirmez özel kal›n cam) yap›lm›ﬂt›r. Pencereler önemli,
çünkü kendimiz açam›yoruz. Sadece d›ﬂar›dan içeriye özel döﬂenen havaland›rma borusu
gelmektedir. Pencereler 1.10 metre geniﬂli¤inde 1.50 metre yüksekli¤indedir. Kaplad›¤›
alan›n yüzde 50’si kurﬂun geçirmez cam, yüzde 50’si de çerçevedir. Kafan›zda
canland›rabilmeniz için anlatmaya çal›ﬂ›yorum; a¤›rl›¤› yaklaﬂ›k 400 kilogramd›r.
Havaland›rman›n d›ﬂ›nda, d›ﬂar›yla hiçbir iliﬂki yok. Hiçbir tecrit ve bölme bu pencere
kadar gösteriﬂli de¤ildir. Öylesine inﬂa edilmiﬂtir ki, ne içerden d›ﬂar›ya, ne de d›ﬂar›dan
içeriye ses gelmektedir. bu bölümde, di¤er cezaevlerinde oldu¤u gibi kulakl›k için priz ve
hoparlörlerin kondu¤u metal kutular bulunmaktad›r."
Yine Ulrike Meinhof, 16.06.1972 tarihinde kald›¤› "Ölü Bölüm"de duygular›n› ﬂöyle
anlatm›ﬂt›r;
"Kafam›n içinde patlayan duygu (asl›nda kafatas›n› yar›p binlerce parçaya bölerek
parçal›yormuﬂças›na, patlat›yormuﬂças›na oluﬂan duygu)
Omurili¤ini beyne presleyen duygu Beyni f›r›ndaki sebze gibi, yavaﬂ yavaﬂ kendi içinde
çökerten duygu.
Kendini sürekli fark›nda olmaks›z›n, bir elektrik ak›m› alt›nda hissetmenin, uzaktan
kumanda ediliyor olman›n duygusu. Duygular›n kopar›l›p, kesilip at›ld›¤› duygusu (...)
Ateﬂten mi yoksa so¤uktan m› titrendi¤i aç›klanam›yor; insan niçin üﬂüyor, niçin titriyor,
aç›klayam›yor.
Normal bir sesle konuﬂmak için gürültülü konuﬂmak ve hemen hemen ba¤›rmak gibi sarfedilen çaba. Sesini yitiriyor olman›n duygusu. Art›k kelimelerin anlam› tan›nm›yor, aksine
sadece tahmin edilebiliyor.
(...) Baﬂa¤r›s› Kendinden geçme Cümlenin yap›s›, dilbilgisi, söz dizimi art›k kontrol edilemiyor. Yazma esnas›nda; iki sat›r- ikinci sat›r›n sonunda, birinci sat›r›n baﬂlang›c›n›
hat›rlayamamak.
‹çinin yan›p kül oluﬂunun duygusu (...)
Zaman›n ve mekan›n içiçe geçmiﬂ olmas› duygusu(...)"
‹ﬂte Avrupa standard› denilen hücreler bunlard›r... ‹nsanc›l, demokratik Avrupa idam
etmiyor ancak hücrelerde yavaﬂ yavaﬂ zamana yayarak öldürüyor. ÇA⁄RIMIZ "‹ﬁKENCEYE, KATL‹AMA KARﬁIYIM" D‹YEN HERKESED‹R
Y›llard›r hapishanelerde evlatlar›m›z› teslim almak için her ﬂeyi yapt›lar. Sald›rd›lar, katlettiler, vahﬂet uygulad›lar. Üçer beﬂer de¤il onar onar katlettiler. Geride onlarca sakat
b›rakt›lar. Robocoplarla, jandarmalarla, komandolarla, özel timlerle, faﬂist gardiyanlarla
sald›rd›lar.
Bu sald›r›larda bombalar, tüfekler, tabancalar, kimyasal gazlar, akla gelebilecek en vahﬂi
yöntemleri kullanarak evlatlar›m›za dört duvar aras›nda "teslim olun" dediler. Onlar› teslim
alamad›lar. Teslim olmayan evlatlar›m›z›, yak›nlar›m›z› iﬂkenceyle, bombalarla katlettiler.
Sonra yine onlar› suçlad›lar, haklar›nda davalar açt›lar. Sakat b›rakt›klar›n›, tedaviye ihtiyac› olanlar› tedavi ettirmeyerek sessiz imha uygulad›lar.
Tüm bunlar yetmedi.
ﬁimdi de hücre denilen iﬂkencehanelere götürmek istiyorlar. Hücrelere atarak y›llarca
sürecek bir iﬂkenceye haz›rl›yorlar. Hücre hapishaneler, yavaﬂ yavaﬂ, günlerce, aylarca,
y›larca sürecek bir iﬂkence ile öldürmektir.
Bir kiﬂi de¤il, binlerce insana birden uygulanan bir iﬂkencedir hücreler.
‹ﬂte devlet böyle bir hücre hapishanesi ve böyle bir iﬂkence yöntemi uygulamaya
haz›rlan›yor. Çocuklar›m›z› bu iﬂkenceyle öldürmek, teslim almak, onlar› insan olmaktan
ç›karmak istiyor.
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‹ﬂçiler, Memurlar; ‹ﬂkence olan hücrelere kaynak yaratmak için eme¤imizi, al›nterimizi
sömürenlere, KARﬁI ÇIKALIM
Liseli, üniversiteli GENÇL‹K; Halk›n›n kurtuluﬂu, vatan›n ba¤›ms›zl›¤›n› istedikleri için tutsak düﬂen, bedel ödeyen, halk› ve vatan› için düﬂünen, üreten ve yaﬂayan tutsaklar›n
inançlar›n›, ideallerini, düﬂüncelerini yok etmek isteyenlere KARﬁI ÇIKALIM. Eme¤iyle
geçinip, onuru, namusu için yaﬂayan HALKIMIZ; Hücrelerde insanl›k onurunu-erdemlerini
yok etmeye çal›ﬂanlara, "‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek’’ diyerek KARﬁI ÇIKALIM.
‹ﬁKENCE ‹NSANLIK SUÇUDUR D‹YENLER,
‹ﬁKENCE ONURSUZLUKTUR D‹YENLER,
‹ﬁKENCEYE KARﬁI ÇIKMAMAK, ‹ﬁKENCEYE ORTAK OLMAKTIR D‹YENLER,
Doktorlar, hukukçular, insan haklar› savunucular›, demokratlar,
Kendine insan›m diyenler...
HÜCRE HAP‹SHANELER‹NE KARﬁI ÇIKMAK, ‹ﬁKENCEYE, KATL‹AMA KARﬁI ÇIKMAKTIR.
HANG‹ NEDENLE OLURSA OLSUN HÜCRELERE DESTEK OLMAK, ‹ﬁKENCEL‹
ÖLÜMLERE DESTEK OLMAKTIR. HÜCREN‹N KARﬁISINDA OLMAK ‹ﬁKENCEYE,
‹ﬁKENCEL‹ ÖLÜME KARﬁI OLMAKTIR.
HUKUKTAN, DEMOKRAS‹DEN YANAYIM D‹YEN HERKES‹ GÖREVE ÇA⁄IRIYORUZ.
Avrupa hapishanelerinde hücrelerde kalan tutuklularda, zamanla psikolojik ve fiziksel
hastal›klar ortaya ç›kt›. Yap›lan araﬂt›rmalar ve deneylerden elde edilen sonuçlarla hücrenin insan sa¤l›¤› üzerindeki etkisi ﬂöyle tespit edildi:
Tinitus hastal›¤›;
‹ç kulak damarlar› ile beyin damarlar› aras›ndaki t›kanma sonucu oluﬂan bir hastal›k. Bu
hastal›¤›n tecrit uygulamas› alt›nda yaﬂanan yo¤un psikolojik stres ve normal yaﬂamdaki
ortamdan kaynakland›¤› Almanya’da yap›lan bilimsel araﬂt›rmalar sonucunda tespit edildi. Bu hastal›¤›n resmi olarak aç›klanmas› yasakland›. Alman yasalar›na göre "Tinitus
tecritten dolay› olur" demek yasakt›r. Beyin hücrelerinin tahrip olmas› sonucu oluﬂan bu
hastal›¤›n nedeni hücrelerdir.
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Boﬂluk ve hiçlik duygusu
Ruhsal çöküntü
Yo¤unlaﬂamama
Dayanamama duygusu
Gerçekli¤e yabanc›laﬂma, soyutluk
Halüsülasyon
Düﬂünce yetene¤inin gerilemesi
Duyumsal yan›lg›lar ve yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalar
Kilo kayb›
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