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Abstract In the aftermath the Military Coup, 12 September 1980, during the period of 
1980-1984, thousands of people were tortured during detention and/or 

imprisonment, especially in Diyarbakır Prison. The aim of this study is to 
investigate how the tortured ex-prisoners coped with the challenging conditions. 

To achieve this purpose, discourse analysis was applied to the interviews, done 
with 15 male ex-prisoners who were tortured in Diyarbakır Prison, and through 

this analysis their coping mechanisms and each mechanism’s frequency were 
determined. The results of the analysis showed that the most frequently used 

coping mechanisms were respectively political awareness and giving meaning, 
obedience, resistance, and altruism. When the coping mechanisms were divided 

into groups, emotion focused coping mechanisms in compliance with problem 
focused mechanisms; and approach focused coping mechanism in compliance 

with avoidance focused ones were found to be used more frequently. When the 
subgroups were examined, it is found that the most used coping mechanisms 

were the emotional/cognitive approach focused ones, followed by 
emotional/cognitive avoidance focused, problem/behavioral avoidance focused, 

and problem/behavioral approach focused coping mechanisms respectively.  

Tezin/Projenin Başlığı 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinin Ardından 1980-1984 Döneminde Diyarbakır 

Cezaevi’nde İşkenceye Maruz Kalan Tutsakların Başa Çıkma Yolları 
 

Türkçe Özet 12 Eylül 1980 Askeri Darbe sonrası 1980-1984 döneminde başta Diyarbakır 
Cezaevi olmak üzere birçok cezaevinde binlerce kişi gözaltı ve tutukluluk 

sürecinde ağır işkence yöntemlerine maruz kalmıştır. Bu çalışmanın amacı, o 

dönemde Diyarbakır Cezaevi’nde işkence gören tutsakların yaşadıkları zorlu 
koşullarla nasıl başa çıktıklarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Diyarbakır 

Cezaevi’nde işkenceye maruz bırakılan 15 erkekle yapılan görüşmeler söylem 
analizine tabi tutulmuş ve kullandıkları baş etme mekanizmaları ve bunların 

kullanım sıklıkları belirlenmiştir. Analizin sonuçlarına göre en sık kullanılan başa 
çıkma yolları sırasıyla politik bilinç ve anlamlandırma, itaat etme, direniş ve 

fedakarlık olarak bulunmuştur. Kullanılan başa çıkma mekanizmaları gruplara 
ayrıldığında ise duygu odaklı başa çıkma yollarının problem odaklı olanlara göre; 

yaklaşma odaklı başa çıkma mekanizmalarının ise kaçınma odaklı olanlara göre 
daha fazla kullanıldığı bulgusuna varılmıştır. Alt gruplara bakıldığında ise, 

kullanım oranı en yüksek olan başa çıkma yolları duygusal/bilişsel yaklaşma 
odaklı olarak bulunmuştur. Onu sırasıyla duygusal/bilişsel kaçınma odaklı, 

problem/davranışsal kaçınma odaklı ve problem/davranışsal yaklaşma odaklı 
başa çıkma yolları takip etmektedir.  

 

 


