
Urfa’dan yükselen işkence iddiaları karşısında yetkililer hiçbir şekilde sessiz kalamazlar 

Hızlı ve etkin biçimde soruşturarak iddialara açıklık kazandırmak ve işkenceyi durdurmak tümüyle 

devletin görevidir. 

İşkenceyi derhal durdurun! Sorumluları cezalandırın! 

18 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili mahallesinde bir polis memuru ile iki 

militanın ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışma sonrasında 50 den fazla kişi gözaltına alındı. Akabinde 

gözaltına alınanların elleri arkadan kelepçeli halde Bozova Yaylak Jandarma Karakolu bahçesinde 

yüzüstü bekletilirken çekilmiş fotoğrafları basında ve sosyal medyada yer aldı. Sadece bu görüntüler 

bile çok ciddi endişelere yol açmışken, gözaltına alınanların Urfa Emniyet Müdürlüğü Terörle 

Mücadele Şubesi’nde işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığına dair iddiaların varlığı 

kaygılarımızı daha da arttırmıştır. Bu nedenle Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Diyarbakır 

Temsilciliği çalışanları ve Özgürlük için Hukukçular Derneği üyesi avukatlardan oluşan bir gözlem 

heyeti 22 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’da incelemelerde bulunmuştur. Yapılan inceleme sonucunda 

işkence iddiaları daha da ciddiyet ve yoğunluk kazanmıştır. 

Her şeyden önce usuli güvencelerin başından gelen şeffaflık, gözaltına alınan kişinin ailesine ve/veya 

yasal temsilcisine bilgi verme ilkesi ihlal edilmektedir. Bu nedenle gözaltında bulunan kişi sayısında 

bir bilinmezlik, belirsizlik söz konusudur. Pek çok kişinin ismi ancak gözaltı süresi bittikten sonra 

tespit edilebildiği, 24 saat süresince avukat kısıtlılık kararının verildiği, bu süre bittikten sonra on 

saat daha avukatların müvekkilleri ile görüşmeleri engellendiği, bu sırada yasak sorgu ile 3 kişinin 

ifadesinin alındığı belirtilmektedir. Sadece bu usulsüzlük ve ihlaller bile işkence iddialarını güçlü 

olasılık haline getirmektedir.  

Oysa iddialar çok daha kaygı vericidir. Gözaltında bulunan kişilerin çoğunun “mülakat” adı verilen 

usule aykırı sorgu yöntemine, daha da ötesi şiddete ve değişik işkence yöntemlerine maruz kaldığı 

belirtilmektedir. Ters kelepçe, göz bağı, başa çuval geçirme, elektrik verme, kaba dayak, falaka, 

hakaret, kendisine ve yakınlarına (özellikle kız çocuklarına ve eşlere) yönelik tehdit uygulamaları 

bunlardan öne çıkan iddialardır. Ayrıca sorguda bulunan ve işkence yapan görevlilerin kimliklerini 

ve yüzlerini gizledikleri belirtilmekte, işkencenin önlenmesinde önemli bir usuli güvence olan 

hekime ulaşma, sağlık muayenesi ve raporlama konusunda da ciddi ihmal ve usulsüzlüklerin 

yapıldığı iddiaları bulunmaktadır.  

Urfa’da yaşananlar karşısında yıllardır bıkmadan, usanmadan ısrarla dile getirdiğimiz bir hakikati 

yetkililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz: İşkence ve kötü muamelede bulunmak mutlak olarak 

yasaktır. 

Bu yasak uluslararası hukukta normlar hiyerarşisi açısından üstün bir kural, başka bir deyişle buyruk 

kural niteliğindedir. İşkence yasağı hiçbir koşulda istisnaya tabi tutulamaz, işkence yasağının 

esnetilmesi için herhangi bir çekince ileri sürülemez. Yetkili makamlarda bulunanlar bu konuda emir 

ve talimat veremez. 

Bu tespit, biz insan hakları savunucularının keyfi bir söylemi değildir. Nitekim, Türkiye’nin de altına 

imza attığı “İşkenceye Karşı Sözleşme” olarak anılan “İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya 

Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi”nin 2. maddesinin 2. 

paragrafında da aynen şöyle denilmektedir: “Hiçbir istisnai durum, ne harp hâli ne de bir harp 

tehdidi, dâhili siyasî istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hâl, işkencenin uygulanması 

için gerekçe gösterilemez”. 


