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Persbericht: 

Purge-victim politiechef Kabakçıoğlu dood aangetroffen in een quarantaine cel in een Turkse 

gevangenis. 

 

Op 13 april heeft het Turkse parlement een wet aangenomen die de vervroegde vrijlating van 

maximaal 90.000 gevangenen mogelijk maakt. Maar veel te veel mensen, waaronder leraren, 

journalisten, advocaten, politieagenten, militairen, oppositiepolitici en activisten, anderen die 

geen ander misdrijf hebben begaan dan verbonden te zijn aan groepen die het regime als 

politieke bedreigingen ziet die achter de tralies worden achtergelaten.1,2 Mustafa Kabakçıoğlu, 

een plaatsvervangend politieagent, behoorde tot de gevangenen die niet werden vrijgelaten. 

Kabakçıoğlu zat de laatste vier jaar in de gevangenis en werd beschuldigd van het schenken 

van 5 Turkse Liras (minder dan één euro) aan een liefdadigheidsorganisatie 3.  

 

Mustafa Kabakçıoğlu werd in een quarantaine cel gezet sinds hij begon te hoesten op 20 

augustus. Mustafa Kabakçıoğlu stierf in een eenzame opsluitingscel in de Gümüşhane 

Gevangenis op 29 augustus 2020, in Turkije4. De gevangenbewaarders vonden hem naar 

verluidt alleen zittend op een witte plastic stoel met zijn hoofd op de rug. De foto's die na zijn 

dood uit zijn quarantainecel zijn vrijgegeven, geven een overzicht van de onmenselijke 

omstandigheden van de gevangenissen in Turkije.5 

 

    

 

In haar pogingen om de mensenrechten te verdedigen, roept Broken Chalk de Turkse 

autoriteiten op om de zaak met spoed te onderzoeken, om de waarheden achter de dood van 

Kabakçıoğlu te vinden. 

                                                      
1 https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/turkey-covid-19-prisoners-release/ 
2 https://theconversation.com/turkey-releasing-murderers-but-not-political-opponents-from-prison-amid-coronavirus-pandemic-136466 
3 https://pledgetimes.com/how-erdogan-has-his-opponents-penned-up-in-turkey/ 
4 https://galusaustralis.com/2020/10/1023558/fear-of-death-in-the-lonely-cell-how-erdogan-locked-up-his-opponents-in-turkey-politics/ 
5 https://www.boldmedya.com/2020/10/14/karantina-hucresinden-cenazesi-cikti-plastik-sandalyede-olum/  
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Het Turkse Ministerie van Justitie heeft informatie achtergehouden voor het publiek over de 

aantallen COVID-19 patiënten in de gevangenissen van het land. Intussen merken deskundigen 

op dat er in de penitentiaire inrichtingen steeds meer gevallen voorkomen, waarbij zowel de 

gevangenen als de werknemers ziek worden.6 

 

Vandaag de dag zijn er in de Turkse gevangenis, volgens de verklaring van IHD, 1333 zieke 

gevangenen, waarvan 457 onder zware omstandigheden. .7 

 

Wij roepen alle nationale/international mensenrechtenorganisaties en 

mensenrechtenverdedigers op om zich te verzetten tegen de onmenselijke behandelingen van 

alle Turkse gevangenissen en niet dezelfde ervaring te hebben.  

 

Kabakçıoğlu's dood was niet de eerste in Turkse gevangenissen, maar met uw stem kan het de 

laatste zijn. 

 

We roepen ieder van jullie op om je stem te verheffen voor de dood van Kabakçıoğlu om te 

voorkomen dat er nieuwe gevallen in Turkije gebeuren. 

 

Broken Chalk kondigt het met respect aan, aan het publiek. 
 
Ondertekend door 
Broken Chalk 

                                                      
6 https://www.duvarenglish.com/health-2/coronavirus/2020/10/13/turkish-justice-ministry-withholds-covid-19-data-on-prisoners/ 
7 https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/207245-ihd-hapishanelerde-457-si-agir-1333-hasta-mahpus-var 
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