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İhraç edilmiş mağdur polis şefi Kabahçıoğlu’nun hapishanede katantina hücresinde öü 

bukunması üzerine basın açıklaması. 

 

 

13 Nisan’da Türkiye hükümeti 90.000 tutuklunun tahliyesi içi bir yasa çıkardı. Fakat 

öğretmenler, avukatlar, polis memurları, askeri personeller, karşıt görüşlü siyasetçiler ve 

aktivistler ve diğer herhangi bir suç işlememiş sadece rejime aykırı ve tehdit olarak görülen 

gruplarla ilişkilendirilmiş bir çok kişi parmaklıkların ardında bırakıldı.1, 2 Mustafa Kabakçıoğlu 

bir polis şefiydi ve tahliye edilmeyen tutuklulardan sadece biriydi.  Kabakçıoğlu bir yardım 

kuruluşuna 5 Türk lirası bağışta bulunduğu suçlamasıyla 4 yıldır cezaevineydi.3 

 

Mustafa Kabakçıoğlu 20 Ağustos’ta öksürmeye başladığı gerekçesiyle karantina hücresine 

konuldu. Bu hücre hapsi sırasında 29 Ağustos 2020’de vefat etti.4 Gardiyanların bildirdiğine 

göre beyaz plastik bir sandalyede yalnız başına otururken ve kafası geriye düşmüş bir şekilde 

ölü bulundu. Ölümünün ardından yayınlanan karantina hücresinin fotoğrafları Türkiye’deki 

insanlık dışı hapishane koşullarının bir özeti gibiydi.5 

 

    

 

İnsan haklarını savunma çerçevesinde biz Broken Chalk olarak Türkiye’deki yetkilileri bu olayı 

acilen araştırmaları ve Kabakçıoğlu’nun vefatının arkasındaki  gerçekleri ortaya çıkarmaları için 

göreve çağırıyoruz. 

                                                      
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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Türkiye Adalet Bakanı hapishanelerdeki COVİD-19 vakalarını halktan saklamaktadır. 

Uuzmanlar ceza infaz kurumlarında vakaların arttığını ve hem çalışanların hem de tutukluların 

hastalanadığını belirtiyor.6 

 

IHD’nin beyanına göre bugün Türkiye hapishanelerinde 1333 adet hasta tutuklu ve mahkum 

var ve bunların 457 tanesi ağır hasta.7 

 

Biz bütün insan hakları organizasyonlarını ve insan hakları savunucularını Türkiyede’deki 

hapishanelerin insanlık dışı yaptırımlarına karşı durmaya ve aynı olayların tekrarlanmaması 

üzerine çalışmaya çağırıyoruz. 

 

Kabakçıoğlu’nun ölümü Türkiye hapishanelerinde bir ilk değildi fakat sizlerinde ses vermesiyle 

birlikte son olabilir. 

 

Hepinizi Türkiye’de aynı trajedilerin yaşanmasını önlemek amacıyla Kabakçıoğlu’nun ölümü 

için sesinizi yükseltmeye davet ediyoruz. 

 

Kamuoyuna Broken Chalk olarak saygılarımızla duyuruyoruz. 

 

İmza 

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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