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e¤dirmeyi, sindirmeyi, gözda¤› vermeyi, özde ise teslim almay› hedefleyen
sald›r›lar›n tarz ve yöntemi, kullan›lan araçlar› ise tüm dünyada ayn›d›r. Bun-
lar›n içinde en “etkin” araçlardan biri ise öteden beri hapishanelerdir. 

Hapishaneler dün oldu¤u gibi bugün de sistem muhaliflerine dönük en
vahfli sald›r›lar›n yafland›¤›, en insanl›k d›fl› uygulamalar›n gerçekleflti¤i, tut-
saklar›n iflkenceye, tecavüze ve dahas› a¤›r silahlarla katledilmesine kadar,
her türden teslim alma tarz ve yönteminin hayata geçirildi¤i mekanlard›r.

Egemenlerin, tüm dünya hapishanelerindeki siyasi tutsaklara dönük ge-
nel bir uygulamas› olan bu kanl› ve zalimane pratikler, günümüzde kamu-
oyunun gündemine daha s›k yans›maktad›r.

Dünya hapishaneleri ile birlikte, ülkemiz hapishanelerindeki tutsaklara
dönük sald›r›lara da her gün bir yenisi eklenmektedir. 19 Aral›k 2000’de ya-
flanan kanl› operasyonun ard›ndan hayata geçirilen F Tipi hapishanelerde
izolasyon-tecrit alt›nda tutulan, keyfi yapt›r›mlar dayat›lan siyasi tutsaklar›n
yaflam koflullar›, her geçen gün daha da a¤›rlaflt›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Ye-
ni Türk Ceza Kanunu ile birlikte 1 Haziran 2005’te yürürlü¤e giren yeni Ce-
za ‹nfaz Yasas›, birçok yeni keyfi yapt›r›m› da içinde bar›nd›rmakta ve bun-
lar›n bir bir hayata geçirilmesine dönük çabalar sürmektedir. 

Tüm bu sald›r›lar, emekçi s›n›flara dönük kapsaml› olarak gerçeklefltiri-
len ve dozu giderek artan sald›r›lar›n, hapishanelerde de art›r›ld›¤›n› göster-
mektedir. fiu zaten bilinen bir gerçekliktir ki, sistem halk y›¤›nlar›na dönük
sald›r›lar›n› art›rd›¤›nda, bu sald›r›lar›n ilk hedefi her zaman hapishaneler ve
buralardaki politik tutsaklar olmaktad›r. Toplumu sindirme, teslim alma yön-
lü politikalar her zaman hapishanelerden bafllayarak hayata geçirilmeye çal›-
fl›lm›flt›r. Bu hem ülkemizde hem de tüm dünyada böyledir. 

Ülkemiz gündeminde yak›c›l›¤›n› hala koruyan F Tipi hapishane sistemi-
nin hayata geçirilifl biçimi, özellikle de Latin Amerika ülkelerindeki hapisha-
neler baflta olmak üzere, dünyan›n birçok yerinde hep ayn› kanl› yöntemlerle,
onlarca, yüzlerce tutsa¤›n vahflice katledilmesi ile birlikte gerçekleflmifltir. “Ne
ilginçtir ki” bu süreçler, bu operasyonlar›n yap›ld›¤› ülkelerde emperyalist pa-
tentli siyasi-ekonomik politikalara geçildi¤i yada h›z verildi¤i süreçlerdir.

Bugün sistem tüm dünyada derin bir kriz yaflamaktad›r ve bu krizin fatu-
ras› da yine emekçi halklara ç›kar›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Önce ABD emper-
yalizminin, ard›ndan ise Avrupa emperyalizminin yeni anti-terör yasalar› ç›-

1- SUNU

Elinizdeki bu kitapç›k, Halklar›n Uluslararas› Mücadele Ligi’nin örgütle-
di¤i ve 5 Haziran 2005 tarihinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilen, ard›ndan
Mersin ve ‹zmir’de yap›lan “Emperyalizmin Teslim Alma Arac› Olarak

Hapishaneler” sempozyum ve panellerine kat›lan misafir konuflmac›lar›n
yapt›klar› sunumlar›n baz›lar›n› kapsamaktad›r. 

Bu etkinlikleri hangi ihtiyac›n ürünü olarak gerçeklefltirdi¤imiz vb. bilgi-
ler, sempozyum dosyam›zda bulunan ve burada da yay›nlad›¤›m›z metinler-
de yer almaktad›r ve bunun için bunu burada tekrar etme gere¤i duymuyoruz. 

Konunun önemi bak›m›ndan, gecikmeli de olsa bu etkinlikleri belgelemek
istedik. Çünkü hapishaneler sorunu, dün oldu¤u gibi, bugün de önemini ko-
rumakla birlikte, yak›c›l›¤›n› da ayn› flekilde, hem içerdeki politik tutsaklar ve
hem de d›flar›daki halk muhalefeti aç›s›ndan hissettirmektedir. Bu önem ve
yak›c›l›k, bugünden yar›na ortadan kalkacak gibi görünmemekte, hatta her
geçen gün artmaktad›r. Çünkü özetle söylemek gerekirse, sorun emperyalist-
kapitalist sistemden kaynakl› bir sorundur ve bu sistem, tüm kurumlar› ve ka-
l›nt›lar›yla birlikte ortadan kalkmad›¤› sürece varl›¤›n› sürdürecektir.

Bu konuyu bugün nas›l ele ald›¤›m›za gelince:
‹nsanl›k tarihi insanl›¤a karfl› suç iflleyenlerin kanla yazd›¤› kara sayfalar-

la doludur ve bu kara sayfalar› yazanlar, dün oldu¤u gibi bugün de kanl› ey-
lemlerini sürdürmekteler.

Bunlar, dünya nüfusu içinde çok küçük bir az›nl›¤› oluflturan, bir avuç sö-
mürücü s›n›flar ve onlar›n hakim sistemi olan, kapitalist-emperyalist sistem-
dir.

Sahipleri ve onlar›n yerli uflak-iflbirlikçileri taraf›ndan insana ve insanl›k
onuruna dair ne varsa ayaklar alt›na al›narak sürdürülmeye çal›fl›lan bu sis-
tem, bugün dünyadaki genifl emekçi y›¤›nlara açl›k, yoksulluk, sefalet, iflsiz-
lik dayatarak, ülkeleri iflgal edip, buralardaki halklar› katlederek, ömrünü
uzatma telafl›ndad›r.

Emperyalist sald›rganl›k olarak ifadesini bulan bu telafl, egemenleri halk-
lara karfl› topyekun bir sald›r› bafllatmaya itmifl, dünya emekçi halklar› “terö-
rist”; çeflitli araçlarla yürüttükleri mücadeleler de “terörizm” olarak ilan edi-
lerek, zulmün dozu giderek art›r›lm›flt›r. 

Bugün halk y›¤›nlar›na dönük üst boyutta gerçekleflen ve halklara boyun



karmaya çal›flmas› da yine dünya halklar›na dönük son y›llarda artarak süren
sald›r› dalgas›n›n boyutlanarak sürdü¤ünün ve sürece¤inin göstergeleridir.
Keyfi tutuklamalar, gözalt›lar, ilerici-devrimci-demokratik örgüt, kurum ve
kiflilere dönük artan sald›r›lar, bu sald›r›lar›n ‹ngiltere örne¤inde oldu¤u gibi,
sokak infazlar›na dönüflmesi, emperyalist sald›rganl›¤›n bir histeri boyutuna
vard›¤›n›n da verileridir ayn› zamanda. Bu durum, dünya hapishanelerinde-
ki sistem muhaliflerine dönük yapt›r›m çabalar›n›n art›fl›nda da gözlemlen-
mektedir. 

Keyfi tutuklamalar› da içinde bar›nd›ran bu süreç, ayn› zamanda, hapis-
hanelerdeki siyasi tutsak say›s›n›n her geçen gün artaca¤›n›n da iflaretini ver-
mektedir.

Tüm dünyadaki politik tutsaklar›n sesine ses katmak, onlarla dayan›fl-
mak, onlar›n d›flar›daki sesi olmak gibi amaçlarla düzenledi¤imiz bu etkin-
liklerin belli ölçülerde bu amaca hizmet etti¤ini söyleyebiliriz. 

Etkinlikleri takip edenler; Türkiye, Irak, Filistin, Meksika, ABD, Alman-
ya gibi ülkelerden kat›lan konuklar›n anlat›mlar›ndan, hapishanelerde yafla-
nanlar›n dünyan›n her yerinde bir ve ayn› oldu¤unu bir kez daha ve do¤ru-
dan aktar›mlarla ö¤renme flans›n› yakalad›lar.

Bugün sorunumuz, özde insanl›¤›n kurtuluflu için verilen mücadelelerin
önemli ve ayr›lmaz bir parças› olan hapishaneler mücadelesini nas›l daha
güçlü k›laca¤›m›z, buralara dönük sald›r›lar› geri püskürtmek için, tüm dün-
yada tutsaklar taraf›ndan gerçeklefltirilen direniflleri en genifl kamuoyuna na-
s›l mal edece¤imiz sorunudur.

Bunun ilk koflulu hiç flüphesiz bu yönlü çabalar›n uluslararas› alanda or-
taklaflt›r›lmas›d›r. Bu ortaklaflt›rman›n bir ad›m› olarak ILPS’nin, Kas›m
2004’te gerçeklefltirilen 2. Uluslararas› Kongresinde al›nan kararla baflla-
t›lmas› öngörülen Politik Tutsaklarla ve Savafl Esirleriyle Dayan›flma Kam-
panyas›n›n haz›rl›¤› temelinde ele al›nan sempozyumun yaz›lar›ndan oluflan
bu kitapç›¤› sunuyoruz.

ILPS Türkiye Seksiyonu

2- SEMPOZYUMUN DOSYA YAZILARI 

A- ILPS VE O’NU DO⁄URAN KOfiULLAR:

Kendi hakimiyet alanlar›n› daha da geniflletmek, içine girdikleri kri-
zi böylelikle aflmak amac›yla dünyan›n dört bir yan›ndaki ülkelere ve
buralardaki halklara karfl› üstü örtülü veya aç›k olarak gerçeklefltirdik-
leri sald›r›lar›, 2000’li y›llarda giderek boyutland›ran emperyalist güç-
ler, özellikle de ABD emperyalizmi, halklar› kuflatmaya, teslim almaya
çal›fl›rken, halklar›n emperyalistleri kuflatma çabalar› da yükselerek
sürmektedir.

Çünkü halklar›n dünya ölçe¤inde emperyalizme karfl› verdi¤i ulusal
ba¤›ms›zl›k ve sosyal kurtulufl mücadeleleri ve bu mücadelelerle ba¤-
lant›l› olarak giderek yükselifle geçen anti-emperyalist mücadele, em-
peryalistleri talan, sömürü, iflgal, katliam amac›yla girdikleri tüm ülke-
lerin yan› s›ra, kendi ülkelerinde de yükselifle geçen mücadelelerin de
etkisiyle, giderek daha fazla bir ç›kmaza sokmakta, içine girdikleri ba-
tak onlar› giderek yutmaktad›r.

Halklar, bir yandan emperyalizme karfl› tek tek ülkelerde mücadele-
lerini sürdürürken, di¤er yandan da bu mücadeleleri ortaklaflt›rma ve
büyütme kararl›l›¤›ndad›r. Ezilen halklar›n emperyalizme karfl› müca-
delelerini ortaklaflt›rmaya dönük bu çabalar› ve kararl›l›klar›, May›s
2001’de somut bir ifadeye büründü ve bu çabalar›n ürünü olarak, 25-27

May›s 2001 tarihinde Hollanda’n›n Zupthen kentinde bir araya gelen
dünyan›n dört bir yan›ndan 300’ün üzerindeki kitle örgütü temsilcisi,
gerçeklefltirdikleri 1. Uluslararas› Kongreyle ILPS’nin kuruluflunu ilan
ettiler.

14-20 Kas›m 2004 tarihinde Hollanda/Eindhoven’de 2. Uluslarara-
s› Kongresini gerçeklefltiren ILPS,  iki kongre aras›ndaki süreçte tüm
dünyadaki anti-emperyalist mücadelenin geliflmesinde, gerek örgütle-
yici gerekse kat›l›mc› olarak büyük rol oynam›fl, dünyadaki küresellefl-
me karfl›t› eylemliliklerin içinde yer alman›n yan› s›ra, Haziran 2003’te

Selanik’te, Ocak 2004’te ise, Hindistan/Mumbai’de iki direnifl kamp›
örgütlemifl ve anti-emperyalist mücadelenin bir ad›m daha ileri tafl›n-
mas›na katk› sunmufltur.
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Tüm dünyadaki emperyalist üslere karfl› uluslararas› bir kampanya-
n›n da örgütleyicisi olan ILPS, fiubat 2003 tarihinde aç›lan Türkiye

Seksiyonu arac›l›¤› ile bu kampanyay› Türkiye’de de, kendi ölçüleri
içinde hayata geçirmifltir. Emperyalizme karfl› net bir duruflu savunan,
ezilen halklar›n ve uluslar›n, ulusal ve sosyal kurtulufl mücadelelerinin
aktif destekçisi olan ILPS, kuruluflunda belirlenen ve her biri sömürü
ve talan düzeninin sorunu olan 18 maddelik tüzü¤ünün her bir madde-
sine iliflkin, örgütlü oldu¤u tüm ülkelerde aktif bir faaliyet içindedir.

ILPS’nin 18 tüzük maddesinden biri de, politik tutsaklarla dayan›fl-
may› kapsamaktad›r. Emperyalist sald›rganl›¤›n artmas›yla birlikte,
halklar› her türden yöntemle teslim alma çabalar›n› da art›ran emperya-
listler ve onlar›n uflak-iflbirlikçi rejimleri, sistem muhaliflerini teslim al-
man›n en etkin arac› olarak kullanmaya çal›flt›klar› hapishanelere ve
buradaki tutsaklara dönük sald›r›lar›n› da art›rd›lar. Dünyan›n dört bir
yan›ndaki hapishanelerde yaflanan vahflet, zulüm, katliam vb. görüntü-
ler kamuoyunun gözleri önüne serilmeye bafllad›. 

Hem dünya hapishanelerinde hem de ülkemiz hapishanelerinde ya-
flanan zulüm ve vahflet, emperyalizmin halklara dönük kapsaml› bir sal-
d›r›s› olurken, buralardaki mücadele de emperyalizme karfl› verilen mü-
cadelenin bir parças›d›r.

‹flte bu gerçeklikten hareketle, ILPS 2. Uluslaras› Kongresinde

dünya hapishanelerinde yaflananlar› kapsaml› bir biçimde ele alarak,
anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmenin bir parças› olarak gördü¤ü
hapishanelerdeki mücadelelerle dayan›flmak, buralarda yaflananlar›
dünya kamuoyunun gündeminebir kez daha tafl›mak amac›yla ‹stan-
bul’da bir sempozyum yap›lmas› karar› alm›flt›r ve bu sempozyum da
bu karar›n hayata geçirilmesidir.

Anti-emperyalist mücadele temelinde bir oluflum olan ve tüm dün-
yadaki ilerici, devrimci, anti-emperyalist, anti-faflist kurumlar› ve ay-
d›n-sanatç› vb. bireyleri bünyesinde toplamay›, halklar› emperyalizmin
topyekün sald›r›lar›na karfl›, topyekün bir karfl› koyufl için harekete ge-
çirmeyi kendine görev edinmifltir. Çünkü flu fliarla hareket etmektedir:
Emperyalizme karfl› zafer halklar›n olacak!

B- EMPERYAL‹ZM‹N TESL‹M ALMA ARACI OLARAK

HAP‹SHANELER

Kapatarak cezaland›rma uygulamas›n›n kökeni, ezen ve ezilen s›-
n›flar›n ortaya ç›k›fl›na kadar dayanmaktad›r ve esas olarak da sömü-
rü sistemine baflkald›ranlara yönelik bir uygulamad›r.

Hapishanelerdeki uygulamalar her dönem de¤iflse de, de¤iflmeyen
tek fley, sistem muhaliflerini susturma ve teslim alma çabalar› olmufl-
tur.

‹lk dönemlerde, suçlu olarak görülen kifliler infazlar› gerçekleflene
kadar, k›sa süreli olarak kapal› bir yerde tutuluyorlard›. Topluma dö-
nük ilk hapishane ilk kez 1596’da, Amsterdam’da kurulmufltur ve
“Flaman modeli” olarak adland›r›lmaktad›r. Hapishanelere dönük uy-
gulamalarda, sürekli yeni teknik ve yöntemler gelifltiren egemenler
aç›s›ndan tecrit, bugün oldu¤u gibi, geçmiflte de sistem muhaliflerini
“›slah” etme amac› tafl›yordu.

Bu mant›ktan hareketle de, tecritin ve a¤›r çal›flt›rman›n yo¤un ola-
rak kullan›ld›¤› hapishane modelleri gelifltirilmifl, 20. yüzy›ldan itiba-
ren de tecrit ve zorunlu çal›flt›rma, istisnalar d›fl›nda yaln›zca sistem
muhaliflerine dönük bir uygulamaya dönüflmüfltür. 

Emperyalizmin hapishanelere dönük gelifltirdi¤i yöntemlerden

biri: Hücre-Tecrit

Emperyalizmin dünya halklar›na dönük sald›r›lar›n›n, iflgal, katli-
am vb. yöntemlerle ve giderek artarak sürdü¤ü günümüzde, hapishane-
ler, sistem muhaliflerine, bir di¤er deyimle de politik tutsaklara dönük
bask›, iflkence, katliam vb. insanl›k d›fl› uygulamalar›n en yo¤un ola-
rak uyguland›¤› mekanlard›r.

Emperyalist-kapitalist sistem, hapishanelerdeki yapt›r›m politikala-
r›na II. Emperyalist Paylafl›m Savafl› sonras› daha da h›z vermifltir. Bu-
nun nedeni ise, bu savaflta faflizme karfl› kahramanca bir direnifl sergi-
leyen K›z›l Ordu’nun kazand›¤› zafer ve bu zaferle birlikte komüniz-
min dünya halklar› üzerinde yaratt›¤› etki ve prestijdir.

Baflta ABD emperyalizmi olmak üzere, tüm bat›l› emperyalist güç-
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ler kendileri aç›s›ndan büyük bir tehdit oluflturan komünizmin önünü
kesmek için, tüm dünyadaki ulusal-sosyal kurtulufl mücadelelerine dö-
nük dolayl›-dolays›z sald›r›lar›n› art›rm›fl, bu sald›r›lar s›ras›nda ger-
çeklefltirdikleri vahflice katliamlar›n yan› s›ra, iflgal ettikleri veya aske-
ri müdahalelerde bulunduklar› ülkelerin hapishanelerindeki politik tut-
saklar üzerinde bir dizi deney gerçeklefltirmifllerdir. Bu deneyler sonu-
cu gelifltirilen ve dünyan›n birçok yerinde uygulanmas›n›n yan› s›ra,
bugün ülkemizde de hayata geçirilen “oda sistemi” veya” F tipi” ola-
rak propaganda edilen hapishane modeli ise hücre sistemidir.  

Bu sistem ABD taraf›ndan 2. Paylafl›m Savafl› sonras› Kore’de, tut-
saklar üzerinde yap›lan laboratuar deneyleri sonucu, burada görev ya-
pan Dr. Edgar Schein taraf›ndan gelifltirilmifltir ve özü politik tutsak-
lar› birbirinden ve toplumdan yal›tma, karakterini zay›flatma, itaate
zorlama, kimliksizlefltirme, kifliliksizlefltirme, özetle fiziksel ve psiko-
lojik teslim alma, alamad›¤›nda ise imha etmedir. Dr. Schein “beyin y›-
kama program›” olan ve üç aflamadan oluflan (1. Tutsa¤›n sosyal ve
psikolojik çevresi üzerinde tam bir kontrolün sa¤lanmas›, 2. Tutsakta
de¤er ve normlar›n y›k›lmas›n› sa¤layacak olan her fleye sald›r›lmas›,
3. Tutsakta istenilen de¤er ve normlar›n yarat›lmas› ve bunu ortaya ç›-
karacak yönelimin güçlendirilmesi) bu hücre-tecrit deneylerini 24
maddelik bir programa dönüfltürerek, dünyan›n dört bir yan›ndaki ha-
pishanelerde uygulanmas›n› sa¤lam›flt›r. 

Bu program Almanya ve ‹ngiltere’nin “Araflt›rma Bölümleri” tara-
f›ndan daha da gelifltirilmifl, ilk uygulamalar› da yine buralarda olmufl-
tur. Tecrit-hücre uygulamas› Almanya’da ‘70’li y›llarda RAF militan-
lar›na dönük yo¤un olarak uygulanm›fl, RAF önderlerinden Ulrike

Meinhof bu hücrelerde sistem taraf›ndan “intihar” görüntüsü alt›nda,
9 May›s 1976’da katledilmifltir. 

1970’li y›llarda Alman hapishanelerinde gerçekleflen “flüpheli”
ölümlerin bir k›sm› flunlard›r:

Holger Meins, 9 Kas›m 1974

Devlet yetkilileri onu, tecrit hapsinin imha edici koflullar›na karfl›
yapt›¤› açl›k grevi s›ras›nda, planl› bir biçimde ölüme terk etti. 

Siegfried Hausner, 4 May›s 1975

Stammheim hapishanesinde yaflam›n› yitirdi. A¤›r yaral›yken, onu
tedavi eden ‹sveçli doktorlar›n aç›k bir biçimde, sevk edilmesinin ölü-
mü anlam›na gelece¤i yönündeki uyar›lar›na ra¤men bu hapishaneye
nakledilmiflti.

Katherina Hammerschmidt, 29 Haziran 1975

Berlin JVA hapishanesinde aylarca gerekli t›bbi müdahale yap›lma-
mas› sonucu öldü. Katherina Hammerschmidt RAF tutuklusuydu. 29
Haziran 1975’de, tahliyesinden 19 ay sonra bir tümör sonucu öldü.   

Ingrid Schubert, 12 Kas›m 1977 

Münih-Stadelheim hapishanesindeki hücresinde as›lm›fl olarak bu-
lundu. Kendisi RAF tutuklusuydu.

Andreas Baader, Jan Carl Ruspe 18 Kas›m 1977

Stuttgart Stammheim hapishanesinde silahla vurulmufl olarak bu-
lundular. Her ikisi de RAF tutuklusuydu.

Gudrun Ensslin, 18 Kas›m 1977

Stuttgart Stammheim hapishanesindeki hücresinde as›lm›fl olarak
bulundu. Kendisi RAF tutuklusuydu.

Sigurd Debus, 16 Nisan 1981

‹ki ayl›k açl›k grevinin ard›ndan zorla beslenerek öldürüldü. Anti-
emperyalist gruplardan birinin militan› olan bir tutukluydu.

‹ngiltere’de ise 1980 y›llar›n›n bafl›nda IRA militanlar›na dönük
kat› bir biçimde uygulanan hücre politikalar› ve bu ba¤lamda dayat›lan
Tek Tip Elbise tutsaklar taraf›ndan direnifllerle cevaplanm›fl, IRA ön-
derlerinden Boby Sands ve 9 yoldafl›, bu dönemde gerçeklefltirilen aç-
l›k grevinde yaflamlar›n› yitirmifllerdir.

Meksika’da çeflitli biçimlerdeki hapishane katliamlar›nda (1992 y›-
l›nda 111 tutsa¤›n katledildi¤i ve askeri polisin organize etti¤i katliam
operasyonunda oldu¤u gibi) birçok politik tutsak yaflam›n› kaybeder-
ken, 18 fiubat 2001 tarihinde Carandiru hapishanesinde görüfl saatle-
rinde bafllayan ve k›sa sürede 25’ten fazla hapishaneyle koordineli bi-
çimde süren direnifl sonunda, en az 16 tutsak katledilmifltir. Tutsakla-
r›n tek talebi, farkl› hapishanelere sürgün edilen 10 tutsa¤›n geri geti-
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rilmesi gibi, gayet insani bir talepti.
‹talya’da K›z›l Tugaylara, Kore’de, Vietnam’da ise komünistlere

karfl› olmak üzere, Uruguay, Peru gibi dünyan›n dört bir yan›ndaki ül-
kelerde, politik tutsaklara dönük yo¤un olarak uygulanan hücre siste-
mini hayata geçirmek için, bu ülkelerdeki hapishanelerde devlet eliyle
toplu katliamlar yap›lm›flt›r. Bu katliamlar›n en kapsaml›lar›ndan biri
ise, 1986 y›l›nda Almanya’daki hapishane sisteminin ithal edilmeye
çal›fl›ld›¤› Peru’dur. Peru devleti bu sistemi ülkesinde hayata geçirmek
için, ‘90’l› y›llarda gerçeklefltirdi¤i hapishane sald›r›lar›nda,  450 poli-
tik tutsa¤› ayn› anda katletmifltir. Yine Latin Amerika ülkelerinden
Brezilya’da da ayn› amaçl› benzer katliamlar gerçeklefltirilerek, yüz-
lerce sistem muhalifi katledilmifltir.  

Ülkemiz hapishanelerindeki tecrit-hücre ve di¤er uygulamalar

Ezenler ve ezilenler aras›ndaki mücadelenin en keskin ifadesi ve bu
mücadelenin do¤rudan, yüz yüze verildi¤i mekanlar olan hapishaneler,
egemenlerin muhaliflerini geçici olarak da olsa, kendileri için tehdit
olmaktan ç›karmaya çal›flt›klar›, bunu yapamad›klar›nda ise en vahfli
yöntemlerle fiziksel olarak imha etti¤i mekanlard›r.

Emperyalist-kapitalist sistemin siyasi tutsaklara dönük hapishane
uygulamalar›, emperyalizme ba¤›ml› ve yar› ba¤›ml› ülkelerde, emper-
yalizmin ufla¤› ve iflbirlikçisi iktidarlar taraf›ndan, daha kat› ve vahfli
bir biçimde uygulanmaktad›r.

Ülkemiz egemenleri de, benzer ülkelerde oldu¤u gibi, emperyaliz-
me ba¤›ml›l›klar› artt›kça, sistem muhaliflerine dönük bask›lar› da ar-
t›rm›fllard›r. Ülkemiz hapishanelerinin politik tutsaklara dönük yo¤un

ve sistematik bir bask› arac› olarak kullan›lmas›, ‘68’lerde tüm dünya-
y› saran devrim rüzgar›n›n, ülkemizde de var olan yükseliflini k›rmak
amac›yla, emperyalistlerin güdümünde gerçekleflen 12 Mart 1971 As-
keri Faflist Cunta (AFC) döneminde, birçok devrimcinin hapishaneler-
de iflkencelerden geçirilmesi, önderlerinin buralarda idam edilmesi
bafllam›fl, ancak bu yükseliflin sürmesi ile birlikte, 12 Eylül 1980’de
ABD emperyalizminin direktifiyle gerçekleflen bir baflka AFC ile, da-

ha da boyutlanm›flt›r.
12 Eylül AFC, hapishanelerde tecrit ve TTE’nin (Tek Tip Elbise)

yan› s›ra, birçok askeri yapt›r›m› dayatm›fl, ancak bu dayatmalar her
defas›nda devrimci ve komünist tutsaklar›n gerçeklefltirdikleri ölümü-
ne direnifllerle geri püskürtülmüfl, bu direnifllerde onlarca devrimci ve
komünist tutsak yaflam›n› yitirmifltir. 

Ancak sistem, hapishanelerdeki politik tutsaklar› ne pahas›na olur-
sa olsun teslim alma amac›nda ›srarl›d›r. Çünkü emperyalist-kapitalist
sistem, içine girdi¤i krizi aflabilmek için, IMF ve DB politikalar›n›
kendine tümden veya yar› ba¤›ml› ülkelerde hayata geçirmek istemek-
tedir ve bunun önündeki en büyük engel de devrimci ve komünistler-
dir.

Hem devrimci ve komünistleri teslim almak hem de tüm topluma
gözda¤› vermek, böylelikle de emperyalistlerin politikalar›n› ülkede
rahatça hayata geçirebilmek ve siyasi tutsaklar› tümden hücre-tecrit ti-
pi hapishanelere koyabilmenin zeminini yaratmak amaçl› hapishane
katliamlar›n›n en vahfli ve boyutlular›ndan biri, 26 Eylül 1999’da An-
kara, Ulucanlar hapishanesinde gerçeklefltirilmifl, faflist iktidar›n kol-
luk güçlerinin, bombalar ve a¤›r silahlarla gerçeklefltirdi¤i katliamda,
10 devrimci ve komünist vahflice katledilmifltir.

Ve 19 Aral›k 2000’de saatler 04.30’u gösterdi¤inde insan› insanl›-
¤›ndan utand›ran bir vahfletin ve hapishaneler tarihine yeni kara sayfa-
lar›n yaz›lmas›n›n start› veriliyor. Faflist devletin özel tim, asker, polis
vb. kolluk güçleri, ülkenin 20 hapishanesinde, kimyasal bombalar ve
her türden a¤›r silahlarla siyasi tutsaklara yönelik bir katliama girifli-
yorlard›. Bu katliamda 28 devrimci tutsak vahflice katledildi ve politik
tutsaklar katliam›n hemen ard›ndan, a¤›r iflkenceler eflli¤inde henüz in-
flaat› bitmemifl olan F Tipi ad› verilen hücre-tecrit hapishanelerine gö-
türüldüler.

Siyasi tutsaklar›n F Tipi hücre-tecrit hapishanelerine sevki amac›y-
la gerçeklefltirilen bu katliam öncesi bafllayan hak gasplar›n› ve sald›-
r›lar› protesto etmek ve ayn› zamanda da F Tipine geçifli engellemek
amac›yla bu katliam öncesi bafllatt›klar› Ölüm Orucu ve Açl›k Grevle-
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ri hücrelerde daha da yayg›nlaflm›fl, a¤›r tecrit ve iflkence koflullar›nda
mevsimler boyu sürdürülen Ölüm Orucu’nda ve hücre-tecrit karfl›t› ey-
lemlerde bugüne kadar toplam 120 devrimci  yaflam›n› yitirmifltir. 

Bugün F Tipi hapishanelerde ayn› a¤›r koflullar sürerken, ülke ege-
menleri emperyalist patentli yeni hapishaneleri de devreye sokmaya
çal›flarak, Yüksek Güvenlikli Hapishaneler infla etmekte ve yap›m›
biten baz›lar›na ise nakiller gerçeklefltirmektedir.

Bugün ise, yeni hapishanelerin yan› s›ra, hapishanelere dönük yeni
bir sald›r› dalgas› da gündemdedir. Haziran 2005’de yürürlü¤e giren
TCK düzenlemeleri, düflünceye, bas›na yeni k›s›tlamalar getirmenin
yan› s›ra, savunma hakk›n›n engellenmesi de dahil,  hapishanelere dö-
nük de bir dizi yeni yapt›r›m ve engellemeyi içermektedir. Bunun an-
lam› ise çok aç›kt›r ki, hapishanelerdeki koflullar›n daha da a¤›rlaflma-
s›n›n yan› s›ra, birçok ilerici-ayd›n-demokrat-devrimci kiflinin en kü-
çük gerekçelerle hapishanelere konulaca¤›d›r.

Keyfiyete ba¤l› bir dizi a¤›r disiplin cezas›n› da kapsayan bu yeni
TCK düzenlemesi ile birlikte hapishanelerde tecritin ve sömürünün,
di¤er bir deyimle de zulmün ve imhan›n a¤›rlaflt›r›lmas› hedeflen-
mektedir. 

Sonuç:

Tüm dünyada ABD emperyalizminin bafl›n› çekti¤i sald›rganl›k sa-
vafllar› ivmelenirken, halklar›n ulusal ve sosyal kurtulufl mücadeleleri
de büyümekte ve halklar emperyalizme ve kendi ülkelerinin gerici ik-
tidarlar›na karfl› savafl› yükseltmekteler.

Tüm bu geliflmelere ba¤l› olarak, hapishaneler bugün egemenlerin
sömürü ve bask›lar› halklara iflkence, katliam vb. her türlü yöntemle
dayatma çabalar›n› yo¤un bir biçimde hayata geçirmeye çal›flt›¤› me-
kanlar haline gelmifltir.

Ebu Garib hapishanesinde Irakl› tutsaklar, ‹srail siyonizminin ha-
pishanelerinde Filistinli ve Guantanamo’da Afganistanl› tutsaklar,
Hindistan hapishanelerinde Nepal’deki Halk Savafl›n›n önderleri ve
dünyan›n birçok yerindeki siyasi tutsaklar bugün a¤›r iflkenceler alt›n-

da, çok a¤›r koflullarda bulunmaktad›rlar.
Biz ILPS Türkiye Seksiyonu olarak, dünya ezilen halklar›n›n em-

peryalizme karfl› giderek büyüyen mücadelesinin ve bununla birlikte
de emperyalist-kapitalist sistemin zulmüne, talanlar›na, iflgallerine kar-
fl› dünyan›n dört bir yan›nda yükselen ulusal ve sosyal kurtulufl müca-
delelerinin bir parças› olarak gördü¤ümüz hapishaneler sorununu, ülke
ve uluslararas› kamuoyuna tafl›may› bir sorumluluk olarak görüyoruz.
Bu gerçeklikten hareketle, ILPS’nin 14-20 Kas›m 2004’de Hollan-
da’da gerçeklefltirdi¤i 2. Kongresine tafl›d›¤›m›z hapishaneler sorunu,
kongrede genifl kapsaml› ifllenmifl ve bu yönlü genifl bir kamuoyu olufl-
turmak amac›yla bir dizi kararlar al›nm›flt›r. 5 Haziran 2005 tarihinde
düzenleyece¤imiz bu sempozyum da bu kongrede hapishanelere dö-
nük al›nan kararlardan biridir.

Dünyan›n dört bir yan›ndaki politik ve savafl tutsaklar›yla dayan›fl-
mak, dünya hapishanelerinde katmerleflerek artan zulmü hem ülke hem
de uluslararas› kamuoyuna tafl›mak, birlikte çözümler üretmek ama-
c›yla düzenledi¤imiz, “Emperyalizmin teslim alma araçlar›ndan bi-

ri olarak hapishaneler” bafll›kl› sempozyuma kat›lmak, ülke ve dün-
ya hapishanelerindeki sistem muhalifleri ile dayan›flmak anlam› tafl›-
mas›n›n yan› s›ra,  emperyalizmin dünya halklar›na dönük sald›r›lar›-
na karfl› koymak, tüm dünyada yükselifle geçen anti-emperyalist müca-
deleye katk› sunmakt›r. 

ILPS Türkiye Seksiyonu
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C- DUVARLARIN ARKASINDAK‹ D‹REN‹fi

Girifl: Emperyalizmin teslim alma arac› olarak hapishaneler

Kapatarak cezaland›rma uygulamas›n›n kökeni, ezen ve ezilen

s›n›flar›n ortaya ç›kmas›na kadar dayanmaktad›r ve esas olarak

da sömürü sistemine baflkald›ranlara yönelik bir uygulamad›r.

fiu çok net ki; hapsederek cezaland›rmayla amaçlanan fley daima,
kiflinin iradesini ve onurunu k›rmakt›r. Hapishaneler egemenler tara-
f›ndan tarihte her dönem, sistem muhaliflerine karfl›, özellikle de ezi-
len s›n›flar›n temsilcilerini ve önderlerini teslim almak için kullan›l-
m›flt›r. 

Emperyalist güçler ve onlar›n uflak-iflbirlikçi-kukla rejimleri, bugün
emperyalist sald›rganl›¤› yo¤un bir flekilde devam ettirmekte ve ezilen
emekçi kesimleri teslim almak için, genifl halk y›¤›nlar›na karfl›, soy-
k›r›mlar, katliamlar, iflkence vb. birçok barbar yöntemler kullanmakta-
d›rlar.

Hapishaneler geçmiflte oldu¤u gibi, bugün de sistem muhaliflerine
karfl› en yo¤un olarak kullan›lan mekanlard›r. Emperyalist güçler y›l-
lard›r hücre-tecrit sistemini bir cezaland›rma yöntemi olarak hayata
geçirmektedir. Bu uygulama, birçok ülkede siyasi muhaliflere karfl›
“normal” bir pratik olmaya bafllam›flt›r. Uzun deneyler sonucu ortaya
ç›kar›lan bu sistemin ilk uygulamalar›,  emperyalist ülkelerde hayata
geçirilmifl, daha sonras›nda ise emperyalizme dolayl› veya dolays›z
ba¤l› ülkelere ihraç edilmifl ve buralarda da yayg›n olarak ve daha a¤›r-
laflt›r›lm›fl koflullarla uygulanmaya bafllanm›flt›r.

Tecrit-hücre sistemi bugün art›k, emperyalizme dolayl›-dolays›z
ba¤›ml› ülkelerin sürekli gündeminde olan bir sorundur. Buralardaki
uygulamalarla hedeflenen özde, insan›n iradesini k›rmak, zulme ve
haks›zl›¤a karfl› direnifli yok etmektir. 

Konsept:

ABD emperyalizminin bafl›n› çekti¤i emperyalist sald›rganl›k, bu-
gün tüm dünyada giderek artarken, bu sald›r›lara karfl› verilen ulusal ve
sosyal kurtulufl mücadeleleri de ayn› oranda yükselmekte, ezilen halk

kitleleri kendi ülkelerinde, emperyalizme ve gericili¤e karfl› verdikleri
mücadelelerini gelifltirmekteler. 

fiu da bir gerçek ki,  bask›n›n en vahfli yöntemlerinin kullan›ld›¤›
yerlerden bir tanesi de hapishanelerdir. Hapishanelerin, ortaça¤›n kule-
lerden oluflan zindanlar›ndan bafllay›p, kürek mahkumlu¤una ve yer al-
t› zindanlar›na, oradan da günümüzün en ‘modern’ teknolojisiyle ‘do-
nat›lm›fl’ olan hücrelerine kadar, egemenlerin halklara karfl› önemli bir
silah› oldu¤unu bilmekteyiz.

-Uzun bir hapishane direnifl tarihine sahip olan ülkemizde y›llarca
sürdürülen direnifller sonucu, muazzam bir zindan direnifli gelene¤i ya-
rat›lm›flt›r. F Tipi hapishanelerde bugüne kadar onlarca siyasi tutsak ha-
yat›n› kaybetmifltir.  Ve ülkemiz hapishanelerindeki siyasi tutsaklar,
bugün F-tipi hapishanelerde uygulanan tecrite ve yeni Ceza ‹nfaz Yasa-
s›na karfl› mücadelelerini hala tüm kararl›l›klar›yla sürdürmektedirler. 

- Guantanamo üssündeki Afgan tutuklular›na yönelik insanl›k d›fl›
uygulama-iflkence,

- ‹flgal alt›ndaki Irak topraklar›nda, Ebu Garib hapishanesindeki ifl-
kence foto¤raflar› ve  orada yap›lan insanl›k d›fl› uygulamalar›n görün-
tüleri hala haf›zam›zdad›r.

- Filistin halk› y›llard›r Siyonist ‹srail devletine karfl› bir mücadele
sürdürmektedir. ‹srail bu mücadeleye karfl› Filistinli tutsaklara yönelik
iflkence ve tecrit uygulamaktad›r ve bu uygulama her gün daha da art-
maktad›r. En son 15 A¤ustos 2003’te bafllat›lan Açl›k Grevi bu sorunu
tekrar gündeme getirmifltir.

- Nepal’de monarfliye karfl› savaflan Maoist önderlerin, Hindis-
tan’da hiçbir gerekçe olmaks›z›n tutuklanmalar› ve tutulduklar› hapis-
hane koflullar›n›n haberleri, demokratik kamuoyuna yans›maktad›r. 

- K›sa bir süre önce ‘Küba 5’lisinin’ avukat› Leonard Weinglass,
ABD’nin, çeflitli hapishanelerdeki tutsaklara iflkence yapt›¤›n› aç›kla-
m›flt›r.  

- Dünyada sadece emperyalizme ba¤›ml› ülkelerde de¤il, ayn› za-
manda sanayisi geliflmifl ülkelerde de F-tipi ve izolasyon uygulanm›fl-
t›r/uygulanmaktad›r. Bugüne kadar Almanya’da RAF, ‹rlanda’da ‹RA,
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‹spanya ve Fransa’da ETA, yine Fransa’da BASK, ‹talya’da K›z›l Tu-
gaylar ve ABD’de Siyah Kurtulufl Ordusu ve Kara Panter Partisi tut-
saklar›na yönelik ayn› tecrit uygulanm›fl ve  baz›lar› da katledilmifltir.

Birleflmeye duyulan ihtiyaç:

Emperyalist güçlerin ve gericilerin yapt›¤› benzer iflkence ve insan
hak ihlalleri örneklerini tabii ki saymaya devam edebiliriz. Ancak flu
çok net ki, bu uygulamalarda siyasi tutsaklara yönelik vahfli uygulama-
lar önemli bir yer tutmaktad›r.

ILPS (Halklar›n Uluslararas› Mücadele Ligi) 40 ülkede, 350 kitle
örgütünden oluflmaktad›r ve bu konuyu dile getirmenin olumlu koflul-
lar›na sahiptir. Dolay›s›yla böylesi önemli bir sorun üzerine yo¤unla-
flabilir. 

ILPS’nin Kas›m 2004’te gerçekleflen 2. Uluslararas› Kongresinde,
siyasi tutsaklar› ve iflkenceyi kapsayan, uluslararas› bir sempozyum
yap›lmas› karar› al›nd›. Bu sempozyum 5 Haziran 2005 tarihinde Tür-
kiye/‹stanbul’da gerçekleflecektir. 

Tüm tan›nm›fl bireyler, demokratik kitle örgütleri, tutsak yak›nlar›
ve ailelerinin dernekleri, bu sempozyumda politik tutsaklara ve onlar›n
mücadelelerine iliflkin görüfllerini aç›klamaya davetlidir. Tüm dünya-
dan çeflitli dernekler, kat›l›mc› veya konuflmac› olarak davetlidir. 

Sempozyumdan sonra, 6 Haziran 2005 de,  ILPS’nin siyasi tutsak-
larla ve iflkence ile ilgili çal›flma grubunun toplant›s› gerçekleflecek ve
belli bir faaliyet program› ç›kar›lacakt›r. Ayn› zamanda, Aral›k 2005 ta-
rihinde bafllayacak olan Uluslararas› Politik Tutsaklar ve Savafl Esirle-
riyle Dayan›flma Kampanyas› için konsept oluflturulacakt›r. 

Bizler, herkesi bu sempozyuma kat›lmaya davet ediyoruz.  Daha
fazla bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Kat›l›mc› ve örgüt isim-
lerinin, en geç Nisan ortas›na kadar bildirilmesi gerekmektedir. Sem-
pozyum program› Haz›rl›k Komitesi taraf›ndan oluflturulacakt›r. Vize
veya davete ihtiyac› olan, en k›sa zamanda ILPS Genel Sekretaryas›
veya Türkiye Seksiyonuyla irtibata geçebilir.

D- DÜNYA HAP‹SHANELER‹NDEK‹ TUTSAKLARA

DÖNÜK UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER

Hücre tipi hapishane sisteminin dünyadaki uygulan›fl flekli ve

yaratt›¤› insani, sosyal ve siyasi sonuçlar›:

Türkiye’de ‘oda sistemi’ ve ‘F tipi’ olarak propaganda edilen

hücre sistemi (tabutluklar), ilk uygulanan ülkelerde “Yüksek Gü-

venlik Bölümleri” olarak bilinmektedir. Geçmifli 2. Emperyalist Pay-
lafl›m Savafl› sonras›na kadar giden “tabutluklar” bu tarihten sonra, ön-
ce ABD taraf›ndan, daha geliflmifl sistemlerle ihraç edilir duruma gel-
mifltir. Bu sistem onlarca psikologun “Beyin Y›kama” araflt›rmalar›-
n›n üzerine oturtulmufltur. Tutsaklar›n davran›fllar›n›n denetlenmesi ve
kimliklerinin yok edilmesi için, laboratuarlarda “bilimsel” olarak özel
çal›flma yürüten psikologlar, güvenlik ve gözetleme alan›nda özel tek-
nik kadrolar yetifltirmifllerdir. Bu araflt›rmalar, hapishanelerin mimari
yap›s›na da özel bir kimlik vermifl, kullan›lan malzemeler de buna gö-
re ayarlanm›flt›r. 

Tüm yönleriyle ‘Beyin Y›kama’ metoduna dayand›r›lan, onun de-
neysel sonuçlar›na göre ayarlanan “Yüksek Güvenlik Bölümü”nün
(Tabutluk) amac› özetle, tutsaklar›n uzun y›llar ve tek tek veya çok
küçük gruplar halinde izole edilmesi, fiziki ve psikolojik y›pranma,
sistem muhaliflerinin önde gelenlerinin imhas› ve insanl›¤›n tekno-
loji ve bilim ad›na kobay olarak kullan›lmas› demektir. Bu uygula-
ma, Hitler’in deney kamplar›ndan, ABD’nin arka bahçesi ülkeler,
Kore ve Vietnam savafllar›na kadar uzanmaktad›r. Buralarda elde
edilen deneyler ‘tabutluk’ politikas›n›n temelini oluflturmufltur. Ve ilk
uyguland›¤› mekan ise ABD’nin Marion hapishanesidir.

Tabutluk politikas›n›n mimar› olarak bilinen Dr. Edgar Schein, bu
sistemi 24 maddelik bir programa dönüfltürmüfl ve bu program daha
sonralar› ‹ngiltere ve Almanya’n›n ‘Araflt›rma Bölümleri’ taraf›ndan
gelifltirilerek, buralarda yo¤un bir biçimde uygulanm›flt›r.

Birçok ülkede hayata geçirilen bu program, tutsaklar›n say›s›z dire-
nifliyle cevaplanm›flt›r. Tutsaklar›n yaflam› pahas›na gerçeklefltirdi¤i bu
direnifllerde say›s›z tutsak yaflam›n› yitirmifl, onlarcas› sakatlanm›fl,
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birço¤unda da kal›c› sa¤l›k sorunlar› ortaya ç›km›flt›r. 
Egemenlerin siyasi tutsaklar› ‘kimliksizlefltirme’ ve ‘kifliliksizlefl-

tirme’ amac›yla hayata geçirmeye çal›flt›¤› bu sistem, insanl›k onuru-
nu ayaklar alt›na alma, uygulanan tecrit-izolasyon ve buna ba¤l› bir di-
zi yapt›r›mla, politik tutsaklar› yaflayan birer ölü haline getirme çaba-
s›d›r ayn› zamanda. Bu uygulaman›n bir yan› tutsaklar›n teslim al›nma-
s›n› hedeflerken, di¤er bir yan› da ‘d›flar›daki’ topluma gözda¤› ver-
mek, toplumsal muhalefeti sindirmek, halklar›n devrim mücadelesini
bo¤may› hedeflemektedir. Zaten meselenin özü de budur! ‹nsani yön-
leri zay›flam›fl, hatta ortadan kalkm›fl, sosyal dayan›flman›n olmad›¤›,
siyasal yönden kimliksizleflmifl, etraf›ndan ve hatta kendisinden flüphe-
lenen, her fleye herkese düflman olan bir toplum modelidir yarat›lmak
istenen. Çünkü emperyalist-kapitalist sistem varl›¤›n› ancak böyle
bir toplum yap›s›nda sürdürebilece¤inin fark›ndad›r!

Tüm dünyada hayata geçirilmeye çal›fl›lan ve her türden iflkence-
nin, vahfletin ve katliam›n meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›ld›¤› tecrite dayal›
mevcut hapishane sisteminin tutsaklar üzerinde yaratt›¤› tahribatlara
de¤iflik ülkelerden baz› örnekler verdi¤imizde, sorunun boyutu daha
anlafl›l›r olacakt›r.

‹NG‹LTERE:

‹rlanda halk›yla birlikte ‹ngiltere’ye karfl› ba¤›ms›zl›k mücadelesi
veren Boby Sands, ‘80’li y›llar›n bafl›nda tutsak düfltü¤ünde henüz 22
yafl›ndayd›. Tam dört buçuk y›l Long Kesh hapishanesinde tutuldu.
Burada, bize de yabanc› olmayan, tek tip elbise ve benzer bir dizi yap-
t›r›ma karfl›, yoldafllar› ile birlikte konulduklar› “H Blok”ta mücadele
yürüttü. 

Tek tip elbise giymedikleri gerekçesiyle, üzerlerinde hiçbir fley ol-
madan, sadece iç çamafl›r› ile tutuluyorlard›. K›fl›n dondurucu so¤u-
¤unda bulunduklar› bölümün kaloriferleri de yak›lm›yordu. Amaç: Y›l-
d›rmak! Boby Sands ve yoldafllar›n›n tek silah› açl›k greviydi ve be-
denlerini açl›¤a yat›rd›lar. Demir pencerelerden giren so¤uk aç ve ç›p-
lak bedenlerine çarp›yordu ve bir de “düzenli” olarak her gün at›lan

kaba dayak...
Boby Sands günlü¤üne flöyle yaz›yordu:
“Teslim olmad›kça bu kabustan kaç›fl yoktur. Birkaç kifli- ancak bir-

kaç kifli teslim oldu. Onlar da bunu yapmak istediklerinden de¤il, bitip
tükenmez iflkenceye, temiz hava ve hareket gibi temel gereksinimlerin
yoklu¤una, ba¤›rma d›fl›nda insanlarla iletiflim kuramamaya dayana-
mad›klar› için…”

Boby Sands ve yoldafllar›n›n “H Bloktan” ç›kmak için bafllatt›kla-
r› açl›k grevinin 66. gününde Boby Sands, sonraki dört gün içinde ise
9 yoldafl› yaflamlar›n› yitirdiler.

Hücre tipi, ‹ngiltere’de tüm vahfletiyle uygulanmaya devam ediyor.

ALMANYA:

Hücre tipi hapishanelerin ilk uyguland›¤› mekanlar, Almanya ha-
pishaneleridir. ‘70’li y›llar›n bafllar›ndan itibaren yo¤un biçimde uy-
gulanan bu sistemin en kat› uygulamas›na maruz kalanlar RAF mili-
tanlar› olmufltur. RAF önderlerinden Ulrike Meinhof’un, 9 May›s
1976’da, uzun süredir tutuldu¤u yüksek güvenlikli bölümde “intihar”

etti¤i aç›kland›. Oysa tüm deliller intihar etmedi¤i, katledildi¤i yönün-
deydi. Nitekim ölümünün ard›ndan oluflturulan ba¤›ms›z bir araflt›rma
komisyonu, iki y›ll›k bir inceleme sonucu elde etti¤i tüm bilgi ve bel-
geleri kamuoyuna aç›klad›¤›nda, Alman egemenlerinin “intihar” tezi
de çürütülmüfltü.  

Ancak, Ulrike Meinhof Almanya hapishanelerinde “flüpheli” bir
biçimde yaflam›n› yitiren tek devrimci tutsak de¤ildi. Hemen sonraki
y›llarda, ayn› hapishanede tutulan yoldafllar›ndan, baflta Andreas Ba-

der olmak üzere, birçok kifli yine hücrelerinde “ölü bulundu”.

Bu “flüpheli ölümler”in gerçekleflti¤i Stammheim hapishanesinde-
ki politik tutsaklar›n, sonralar› ba¤›ms›z araflt›rma komisyonu taraf›n-
dan da ispatlanan bir iddias› vard›: Hücrelerin bulundu¤u bölümlere
aç›lan gizli kap›lar! Tutsaklar askeri-sivil gizli servis elemanlar›n›n ge-
celeri bu kap›lardan girerek, bulunduklar› katta “cirit att›klar›n›” söy-
lüyordu. Meinhof’un “intihar” etti¤i gece de, hapishane avlusuna ön-

21 22



ce bir askeri helikopterin indi¤i, sonras›nda ise hücrelerin bulundu¤u
koridorda, görevlilerin d›fl›nda, tan›mad›klar› “kifliler”in dolaflt›¤› da
yine tutsaklar taraf›ndan defalarca dile getirilmiflti.

Almanya hapishanelerinde yaflanan bu ölümlerin yan› s›ra, yirmi
y›la yak›n sürelerle buralarda tutulan tutsaklar da bulunmaktad›r. Bun-
lardan biri de RAF tutsa¤› olarak uzun y›llar boyu hücrelerde tutulan
Karl Heinz Wolbe’dir. ‹lk tutuklulu¤u 1973 y›l›nda gerçekleflen Wol-
be, ikinci kez 1975’te tutuklan›r ve yüksek güvenlikli hücre bölümüne
konur. Kendisi flöyle anlat›yor: “Toplam tutuklulu¤umun 21 ay›n› tek,
29 ay›n› iki kifliyle, 47 ay›n› üç kifliyle, 40 ay›n› dört kifliyle ve befl ay›-
n› ise befl kifliyle geçirdim. Tam 12 kez açl›k grevine kat›ld›m ve açl›k
grevleri boyunca defalarca özel komandolar taraf›ndan fliddet kullan›-
larak hücremden ç›kar›ld›m. Zorla serum ba¤lanmaya çal›fl›ld›. Hüc-
remden al›narak, 50 saat boyunca ellerim arkadan ba¤l› bir flekilde
s›rt üstü yat›r›ld›m. Hücremin önünde aylarca nöbetçi beklettiler. Her
üç dakikada bir mazgaldan bak›yor, ne yapt›¤›m› deftere not ediyor,
sonra da küfür ederek mazgal› kapat›yordu. Hücremi her gün alt üst
ediyorlar, eflyalar›m› da¤›t›yorlar, ka¤›tlar›m›n üzerine bas›p, yemek
döküyorlard›. Baz› günler on kez üstümü de¤ifltirdi¤im oluyordu. Hüc-
re camlar› panzer cam›ndan yap›lm›fl, ne duvarlar ne de camlar ses
geçirmiyordu. Koridorda ne konufluldu¤unu bile, ne kadar zorlasan›z
da duyam›yorsunuz. Duyulabilen tek ses, yemek arabas›n›n tekerlekle-
rinin dönerken ç›kard›¤› ses. 

Uzun y›llar boyunca edinilen “tecrübelere” dayal› infla edilmifl
olan bu hapishaneler, güvenli¤i sa¤lamak için de¤il, bizleri yok etmek
için infla edilmifltir!”

Almanya’daki tüm tabutluk hapishanelerinde tutsaklar›n hem içe-
riyle hem de d›flar›yla tüm ba¤lar› kopar›lm›flt›r. Tek tek hücrelerde tu-
tulmakta ve izolasyondan kaynakl› yan hücreyle bile bir ba¤ kurama-
maktalar. Her türlü etkinli¤e kat›lmalar› yasakt›r, dini ayinler de dahil!
Banyo vb. girifl ç›k›fllarda, di¤er tutsaklarla bir araya getirilmemekte-
ler. Kald›klar› hücreler, eflyalar›, savunma dosyalar›, kiflisel yaz›lar› sü-
rekli aranmakta ve bunlara el konulmaktad›r. Avukat ve aile görüflle-

rinde önce ve sonras›nda olmak üzere, soyulup, aranmaktalar. D›flar›-
da dayan›flma amac›yla faaliyet gösteren, yürüyüfllere kat›lan insanlar
keyfi olarak tutuklanarak, aylarca buralarda tutularak gözda¤› veril-
mekte. S›kça açl›k grevine baflvuran tutsaklar, izolasyon nedeniyle ey-
leme birlikte bafllayamay›p, lokal eylemler gerçeklefltirmek zorunda
kalmaktalar. Almanya’daki tabutluklarda birçok açl›k grevi yaflanm›fl,
tutsaklar birçok haklar kazanm›fl, bu haklar süreç içinde yine ellerin-
den al›nm›fl, ancak tutsaklar›n eylemleri sürmüfltür.

‹TALYA:     

‹talya’daki Yüksek Güvenlikli hapishanelere karfl› amans›z bir mü-
cadele yürütmüfltür tutsaklar. Kimi hapishanelerdeki izolasyon koflul-
lar›, tutsaklar›n direngen tavr› sonucu kald›r›l›rken, kimi tabutluklar da
zorlu eylem süreçleriyle kapatt›r›lm›flt›r. Bu zorlu eylemlerin en önem-
lisi ise Trani Direnifli’dir.

28-29 Aral›k 1980 tarihinde yaflanan bu direnifl, izolasyon uygula-
mas›n›n yok edilmesini, süper cezaevlerinin (yüksek güvenlikli) ve
bunlara dair her fleyin kapat›lmas›n› amaçl›yordu. Trani tabutlu¤unu
özgürlefltiren tutsaklar, tüm hapishaneye fitil olacak eylemlerini 18

gardiyan› rehin alarak bafllat›yorlard›. Amaçlar›n› 9 maddeyle aç›kla-
yan tutsaklar›n bu direnifli, tüm hapishanelere dönük bir kampanyaya
dönüfltü. Özel tim operasyonlar›na ve onlarca tutsa¤›n yaralanmas›na
ra¤men “Tirani Direnifli” ile bafllayan kampanya baflar›yla sonuçlan-
m›fl ve tabutluk politikas›nda önemli geri ad›mlar att›rm›flt›r.

PERU:

Hücre tipi hapishanelerin emperyalist ülkelerden, ba¤›ml› ülkelere
ihraç edildi¤i günümüzde art›k gizlenemez bir gerçekliktir. Peru da bu
sistemin ihraç edildi¤i ülkelerden biridir. Peru hükümeti fiubat

1987’de Almanya’ya gönderdi¤i bir delegasyonla, buralardaki hapis-
haneleri ülkesinde hayata geçirmenin somut ad›m›n› atm›flt›r. Alman-
ya’daki hapishanelerde aylarca “inceleme” yapan bu delegasyonun ül-
kelerine dönmesinden sonra yap›lacak tek fley art›k “ne pahas›na” olur-
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sa olsun, hücre politikas›n› Peru’da hayata geçirmektir. Ve ayn› y›llar-
da hapishanelere düzenlenen bir kanl› operasyonla 450 devrimci tutsak
ayn› anda katledilir Peru hapishanelerinde. Bu vahfli operasyonun ar-
d›ndan ise, hücre sistemi hayata geçirilmeye bafllan›r.

URUGUAY:

Uruguay emekçi halk›n›n sosyal kurtulufl mücadelesini bast›rmak
için yap›lan askeri darbenin ard›ndan iktidara gelen askeri diktatörlük
boyunca, devrimci tutsaklar hücre uygulamas›na tabi kald›lar. Devrim-
ci tutsaklar yirmi y›la varan sürelerle, askeri k›fllalarda, eflya, ›fl›k ve
sesten tamamen izole edilerek tutuldular. Bu koflullar› yirmi y›la yak›n
yaflayan bir tutsa¤›n anlat›m› flöyle: “Tüylerimi diken diken eden bir
gürültü vard› ve bir süre sonra onu özlemeye bafllad›m. Bu gürültü, bi-
zi banyoya götürürken her seferinde kapatt›klar› dev k›flla girifl kap›s›-
n›n, g›c›rt›l› gürültüsüydü. Ve flimdi bizi banyoya götürmedikleri için
bu gürültüyü özlüyorduk. O, nefes alabilece¤imizin bir iflaretiydi.”
(Duvardaki Sarmafl›k Gibi kitab›ndan)

GUANTANAMO:

Sanayinin h›zla geliflti¤i süreç, ayn› zamanda insanl›¤a karfl› iflle-
nen suçlarda da h›zl› bir art›fl›n oldu¤u süreçtir. ‹fl gücünün “medeni-

yetsiz” topraklardan sa¤lanmaya baflland›¤› dönemlerde gerçeklefltiri-
len insanl›k suçlar› saymakla bitmez. Örne¤in kölelikle ilgili ç›kar›lan
yasalar sadece göstermelikti ve insan tacirleri Afrika’dan Amerika’ya
gemiyle köle götürürken, devriye gemilerine rastlad›klar›nda ayakla-
r›ndan birbirine ba¤lad›klar› ve yine ayaklar›na tafl ba¤lanm›fl olan ve
güvertede haz›r beklettikleri köleleri denize at›yorlard›.

Amerika k›tas›n›n keflfinde ilk ayak bas›lan kara parças› Küba’yd›.
Küba uzun y›llar ‹spanya’n›n sömürgesi oldu. Yaflam biçimi, mimari
yap›s›, ticari iliflkileri vb. her fley ‹spanya’daki gibi düzenlenmiflti ve
bunlara karfl› ç›kan yerli halk›n önünde ölümden baflka seçenek yoktu.
Adalar toplulu¤u olan Küba’n›n en büyük adas› olan Guantanamo
Körfezi, baflta köle ticareti olmak üzere, her türden karanl›k ifllerin

Amerika’ya gitmeden önce yap›ld›¤› yer halini alm›flt›. 1898’de ABD-
‹spanya Savafl› sonras› ABD sömürgesi olan ada, sömürgecili¤in bir
süre sonra ABD’ye pahal› gelmesinden dolay›, sözde siyasi ba¤›ms›z-
l›k verildi. Ancak Guantanamo 99 y›ll›¤›na ABD’ye b›rak›lm›flt›.

Guantanamo ad› Afganistan iflgali ile birlikte, tüm dünya kamuoyu-
nun gündemindeki yerini ald›. Yakalanan “Taliban ve El Kaide üye-

leri”nin,  elleri arkadan ba¤l›, ayaklar› zincirli, gözleri kara bantlarla
ba¤l› ve kulaklar› t›kal›, diz üstü çökmüfl flekilde burada nas›l tutulduk-
lar›n›n görüntüleri yans›d› tüm dünyaya. Sanki dünyadan kopuk bir üs
gibiydi. ABD, burada al›nan kararlardan ve gerçeklefltirilen uygulama-
lardan hiç kimseye karfl› sorumlu de¤il. fieklini tamamen kendisinin
belirledi¤i ve kimsenin bilmedi¤i yarg›lama ve tutuklama koflullar›yla,
Guantanamo’yu soyutlamaktad›r ABD. Bush yönetimi buradaki uygu-
lamalara iliflkin, Afganistan iflgalinin hemen sonras›nda özel yasalar ç›-
kard›. Buraya getirilen insan say›s› bilinmiyor ve hiçbir insan haklar›
vb. kuruluflun haberi olmuyor. Üsse getirilen tutuklular›n yarg›lanma-
s› için sözde özel mahkemeler oluflturulmufl ve bunlar ABD yarg› sis-
temi de dahil, hiçbir yarg› sistemine ba¤l› de¤il. Buraya iliflkin olufltu-
rulan komisyonlar, tamamen Amerikan Savunma Bakanl›¤›n›n deneti-
minde ve egemenlerin “savafl ve terör” gibi “suçlar” için kendi belir-
ledikleri uluslararas› yasalar bile burada geçerli de¤il. Guantanamo üs-
sünde hala say›s› tam olarak bilinmeyen yüzlerce tutuklu, a¤›r iflkence
koflullar› alt›nda tutulmaya devam ediyor.

MEKS‹KA:

Emperyalist sald›rganl›¤›n artmas› ile birlikte, hapishanelerdeki tut-
saklara, onlar›n savunma haklar›na ve ailelerine dönük sald›r›lar›n art-
t›¤› ba¤›ml› ülkelerden biri de Meksika’d›r.

Tutsaklara dönük her türden insanl›k d›fl› uygulaman›n sistematik
bir biçimde uyguland›¤› Meksika’da, siyasi tutsaklar›n savunmalar›n›
yapan avukatlara dönük tehdit ve y›ld›rma çabalar›, avukatlar›n evle-
rinden al›narak katledilmesine kadar varmaktad›r. Ailelerin görüfl hak-
k›n›n engellenmesi için ise, gerek evlerine yap›lan bask›nlarla tehdit
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edilmeleri ve gerekse hapishane ziyaretlerine gittiklerinde keyfi ara-
ma, içeri almama vb. biçimlerde sürmektedir.

Meksika hapishanelerindeki siyasi tutsaklar bu durumu protesto et-
mek, en insani haklar›n› elde etmek için, 20 Nisan 2000 tarihinde, de-
¤iflik bölgelerdeki hapishanelerde 34-61 gün süren SAG gerçeklefltir-
diler. Bu eyleme yaklafl›k 87 siyasi tutsak kat›ld›. Tutsaklar›n taleple-
rinden bir tanesi de, genel bir af yasas› idi. Eyleme kat›lanlar aras›nda,
Laxchio yerli halk›ndan Ericka Zamora Pardo ve Efren Cortez

Chavez, El Charco katliam›n› yaflayan Jacobo da Silva da vard›.        
Jacobo da Silva Meksika’da çok ünlü bir siyasi tutsakt›r ve ayn›

zamanda da bir ressamd›r. En ünlü resmini ise SAG döneminde yapt›.
SAG s›ras›nda saçlar› dökülmeye bafllam›flt› ve dökülen saçlar›yla bü-
yük bir tablo yaparak, yine saçlar›yla içine Libertat (Özgürlük) yazd›.
Kendisi hala Meksika’da, hapishanede tutulmaktad›r.

***

Dünya hapishanelerinde yaflananlardan sadece birkaç örnekti bun-
lar. Brezilya hapishanelerinde yaflanan toplu katliamlar, Irak iflgali son-
ras› Ebu Garib hapishanesinden yans›yan zulüm ve vahflet görüntüleri,
ülkemiz hapishanelerinde onlarca y›ld›r yaflanan ve katliamlar› da içe-
ren insanl›k d›fl› uygulamalar ve tüm bunlarla birlikte direnifller... Hep-

si devam ediyor...

3- SEMPOZYUMDAN SUNUMLAR

A-HALUK GERGER (Araflt›rmac›-yazar)

ILPS’ye bu toplant› için teflekkür ederek bafllamak istiyorum. Ger-
çekten de hem günümüz aç›s›ndan hem de bu toplant›n›n yap›ld›¤› bu
ülke aç›s›ndan, bugün en ivedilikle tart›fl›lmas› gereken konular›n ba-
fl›nda hapishaneler geliyor. 

De¤erli arkadafllar,

Modern zamanlarda daha do¤rusu belki de küreselleflmenin bu
post-modern zamanlar›nda, hepimizin bildi¤i gibi, kapitalizmin, finans
kapitalin ve ona ba¤l› olarak emperyalizmin büyük bir sald›rganl›¤›
karfl›s›nday›z. Bu büyük sald›r›da, yeryüzünde milyarca insan›n, mil-
yarlarca yoksulun pay›na sefalet ve buna paralel olarak da hapishane-
ler düflüyor. Bu aç›dan hapishaneler bugün insanl›¤›n, özellikle de yok-
sul insanl›¤›n, temel gündem maddelerinden birini oluflturuyor. Em-
peryalist sald›rganl›k, sald›rganl›¤›n ise en az›ndan hapishaneler boyu-
tuyla görünen yüzünü, çok fazla burada aç›klamaya gerek yok. Her fley
insanl›¤›n gözü önünde oluyor. Irak’ta Abu Gureyb hapishanesinden,
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Küba’da Amerikan iflgali alt›ndaki Guantanamo üssüne ve CIA’in ifl-
kence edebilmek için kulland›¤› iflkence uçaklar›n› hat›rlamak yeter.
Hepimizin, insanl›¤›n vicdan›na ve tarihe her gün not düflülüyor bu
vahfletler. Ama emperyalizmin, emperyalist sald›rganl›¤›n çok görül-
meyen bir yüzü var, hapishanelere iliflkin. Bu yüzün en güzel örnekle-
rinden birini do¤rudan en geliflmifl kapitalist ülke olan ve bugün em-
peryalizmin bafl›n› çeken Amerika Birleflik Devletleri’nde görmemiz
mümkün. Geçenlerde, bir hafta önce bir yeni veri aç›kland›. Amerika
Birleflik Devletleri’nde flu anda hapishanede olan insanlar›n say›s› 2
milyonu aflt›. Dünyan›n “en geliflmifl”, “en özgür” burjuva demokrasi-
sinde, en zengin kapitalist ülkesinde, her gün iki milyondan fazla insan
demir parmakl›klar ard›nda. Amerika Birleflik Devletleri dünya nüfu-
sunun yüzde 4’ünü oluflturuyor. Ama ayn› ülke dünya hapishane nüfu-
sunun yüzde 25’ini oluflturuyor. Amerikan rüyas›n›n milyonlarca insan
için sonu demir parmakl›klar. Bu, gerçekten ilginç. Çünkü yeryüzünde
ilk kez bildi¤imiz anlam›yla hapishaneler de bu ülkede kuruldu. ‹nsan-
lar zannediyorlar ki hapishaneler insanla birlikte hep var. Oysa bu do¤-
ru de¤il. 18. yüzy›la kadar hapishane diye bir fley yok. ‹lk modern ha-
pishaneler, yani insanlar›n bir suçtan dolay› ceza al›p, bir süre için tu-
tulduklar› bir mekan olarak hapishaneler, ilk defa Amerika Birleflik
Devletleri’nde kuruldu. Ondan sonra Avrupa’ya geçti, sonra da tüm
dünyay› kaplad›. Önceden zindanlar vs. var ama, buralar hapishane
olarak ifllev görmüyorlar. Daha çok ifllenen suçlar›n failleri için, yani
suçlular için cezalar› verilinceye kadar, birer gözetim alt›nda tutma
merkezi olarak çal›fl›yorlar. Geçici yani. Bir tür otel gibi. O zaman ce-
zalar belli, suç ifllerseniz kolunuz eliniz kesiliyor, falakaya yat›r›l›yor-
sunuz, k›rbaçlan›yorsunuz. Büyük suçlarda tabi bo¤azlan›yor insanlar,
öldürülüyor, para cezas› veriliyor, sürgüne gönderiliyor insan. O za-
man da çeflitli cezalar var ama, hapis cezas› diye bir fley yok. Asl›nda
eskiden, ondan önce çok fazla suç da yok. Tümüyle suçsuzlardan, me-
leklerden oluflan bir toplumdan söz etmiyorum, ama bugün anlad›¤›-
m›z anlam›yla suç ve de artan bir suç oran› ve dolay›s›yla bunu karfl›-
layacak bir hapishane sistemi yok. Asl›nda bugünkü suç kavram› ve

dolay›s›yla buna tekabül eden cezaevi kavram› kapitalizmle beraber
ortaya ç›k›yor. Bunun için de kapitalizmin en geliflti¤i Avrupa’da,
Amerika’da bafllamas› da do¤al. Çünkü kapitalizm bireyin suç iflleme-
si için, daha do¤rusu suçlu konumuna düflmesi için, bütün toplumsal
koflullar› yarat›yor. Cezaevlerini kaç›n›lmaz k›lan, toplumsal koflullar›
yaratan sosyal formasyon, kapitalizmdir. Onun için de hapishaneler
kapitalizmin do¤ufluyla geliflen kurumlard›r. Çünkü üretici ile üretim
arac› feodalizm çözülürken kopar›l›nca, yani üreticiler, yani köylüler
üretim arac›ndan yani topraktan zorla kopart›l›p, yeni oluflan kentlere
sürüldükleri zaman suç iflleme oranlar› da art›yor. Çünkü ilk defa insa-
no¤lunun tarihinde üretici insan üretim arac›ndan kopar›l›yor ve ç›r›l-
ç›plak, aç, bar›naks›z sokaklara at›l›yor. ‹flçi s›n›f› da böyle do¤uyor.
Üretici, üretim arac›ndan kopar›l›p kentlere sürülünce, art›k iflgücünü,
yani eme¤ini bir baflkas›na, yaflayabilmek için, karn›n› doyurabilmek
için kiralamak yada satmak mecburiyetinde kal›yor, böylece de iflçi ol-
mak mecburiyetinde kal›yor. ‹flte kapitalizm böyle do¤uyor, iflçi s›n›f›
böyle olufluyor. Ve bu koflullarda tabi, iflsizlik ve sefalet koflullar›nda
yaflamak mecburiyetinde b›rak›lan insanlar, ayn› zamanda suçlu konu-
muna da düflürülüyorlar. Londra’da kapitalizmin ilk geliflti¤i dönem ve
yer, iflsizler öldürülüyorlar. Çünkü ifl bulamayan insan ne yapacak, aç
insan ne yapabilir? Ekmek çal›yor, köprü alt›nda uyuyor, ifller çok  ka-
r›fl›nca bir baflkas›n› öldürüyor. Dolay›s›yla da yavafl yavafl suç oran›
art›yor. Üç suç iflleyen öldürülüyor. Mesela bir köylü kopar›lm›fl topra-
¤›ndan, hadi git Londra’ya iflçi ol diye sürülmüfl. Ne evi var, ne bark›,
ne geliri. ‹fl bulmak da kolay de¤il. 10-11 yafl›nda çocuklar farelerle
yat›p kalk›p, günde 15-16 saat çal›flmak zorundalar. ‹nsanlar aç, sefil
ve periflan durumda.  Önce bir yar›m ekmek çald›¤› zaman, k›rbaç ce-
zas› veriliyor. Ama açl›k bitmiyor ki, üç gün sonra bir yerden bir bar-
dak su çald›¤› zaman bu sefer k›rbaç cezas› art›r›l›yor. Kamunun önün-
de iflkence yap›l›yor. Üçüncü sefer açl›ktan bir insan bir fley çald›¤› za-
man, bir çocuk bir baklava çald› diyelim, idam ediliyor. fiimdi denile-
bilir ki bu kapitalizmin ilk do¤du¤u dönemlerde olan bir fley. Pek de
öyle de¤il. Bundan 5-6 y›l önce Kaliforniya’da bafllayan ve sonra bu-
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gün Amerika’n›n yar›s›n› kaplayan bir yasa ç›kt›. Bu yasa herhangi bi-
rinin üç defa suç ifllerse müebbet hapse mahkum edilmesini öngörüyor.
Eskiden Massecuset’te Amerika’n›n Yanki kalbinde, üç defa küçük suç
iflleyen insan öldürülürmüfl. Bugün üç defa küçük suç iflleyen insan, di-
yelim bir çocuk, bir gün bisiklet çalsa, bir gün baklava çalsa, bir gün
belki bir beyaz adamla tak›flsa, üçüncüsünde müebbet hapse mahkum
olabiliyor. Amerika’da hapishaneye girmek ölümden de beter oldu¤u-
na göre, asl›nda Amerika az gitmifl uz gitmifl ama fazla da bir mesafe
gitmemifl. Dün kafas›n› kopart›yormufl, bugün hergün ölümlerden
ölüm be¤endi¤i Amerikan cezaevlerine at›l›yorlar ve ömür boyu hapis-
te kalmak zorunda kal›yorlar.

‹flte kapitalizmin ve emperyalizmin çok da görülmeyen yüzünde de
bunlar var. Bunun için zaman›m›z bu insanlar› alçaltan post-modern za-
manlar, milyarlarca insan için böyle bir hayat öngörüyor. Zaman›m›z
böyle bir zaman, Türkiye’ye geldi¤imiz zaman, size fazla bir fley söy-
lememe gerek yok. Burada pek ço¤unuzu da tan›yorum. Sizler bu tez-
gahlardan gelip giden insanlars›n›z, benden daha iyi biliyorsunuz. Fa-
kat bu toplant›n›n burada yap›lmas›n›n da iki önemli anlam› var. Bu ül-
kede yüz binlerce politik tutuklu, bu hapishane cenderesinden geçti.
Binlerce, on binlerce insan iflkencehanelerden geçti. Ve bugün hala Tür-
kiye, dünyada en fazla siyasal tutuklunun oldu¤u ülkelerin bafl›nda ge-
liyor. Fakat sadece bu de¤il. Türkiye’deki insan haklar›na hapishaneler
boyutundan bakt›¤›m›zda, ortaya ç›kan bu feci manzaran›n emperya-
lizmle olan ba¤lant›lar› da söz konusu. Yani bugün Türkiye’deki feci
durum, emperyalist sald›rganl›kla da iç içe geçmifl bir durumun tablo-
sudur. O aç›dan da  Türkiye’de bu toplant›n›n yap›lmas› anlaml›. Bugün
Türkiye’de en çok tart›flt›¤›m›z konulardan birisi tecrit konusu, F Tipi
hapishanelerdir. Tecrit, yani insanlar› manevi ve fiziki olarak yavafl ya-
vafl öldürme siyasetinin Türkiye kapitalizminin ilkelli¤i, Türkiye ege-
menlerinin k›y›c›l›¤› kadar, emperyalist sald›rganl›¤›n bu topraklarda
ortaya ç›kard›¤› bir ürün oldu¤u da görülmeli. Bugün ikili koldan, Tür-
kiye emekçilerine, halklar›na, yoksullar›na üçlü bir sald›r› söz konusu.
Bu sald›r›lardan birini biz tan›yoruz, biz onunla beraber yafl›yoruz. Em-

peryalizmin ve finans kapitalin k›y›c› iflbirlikçileri. Yani kendi içimiz-
den kaynaklanan bir sald›rganl›k kayna¤›. Ama iki tane daha var em-
peryalizmden do¤rudan gelen. Türkiye gerek kendi kapitalizminin il-
kelli¤i, gerek kendi egemenlerinin tarihsel gelene¤i ve belki baflka ta-
rihsel, kültürel kaynaklardan dolay›, her zaman militarizmin ve flidde-
tin boy att›¤› bir ülkeydi. Kendi halk›na yönelik bir fliddet. Bu da Ame-
rikan So¤uk Savaflç›l›¤›ndan ve Bat› Blo¤undan, Türkiye’nin zaten
kendisi militarizm ve fliddet yeflerten topraklar›na ve toplumuna ayr›ca
fliddet ve militarizm ihraç edilmesidir. Bugün de baflka biçimlerde bize
fliddet ve militarizm ihraç ediliyor. Bunun iki kayna¤› IMF ve Avrupa
Birli¤i’dir. IMF ve Avrupa Birli¤ini beraber anmak belki pek çoklar›
için flafl›rt›c› gelebilir. Çünkü biz IMF’yi iflçilere, emekçilere, yoksulla-
ra bir sald›r› arac›, emperyalizmin ve finans kapitalin bir k›rbac› olarak
görüyoruz da, Avrupa Birli¤i’nin Kopenhag Kriterlerinin tam da bu ol-
du¤unu her zaman göremiyoruz. Tam aksine bu kriterleri Türkiye’de
demokrasi ve insan haklar›n›n geliflmesinin bir arac› olarak neredeyse
IMF’nin karfl›t› bir konuma yerlefltiriyoruz. Oysa bu do¤ru de¤il. Ko-
penhag Kriterleri de Avrupa Birli¤i de, Türkiye’ye IMF’den daha kap-
saml› ve daha dayatmac› olarak IMF reçetelerini zorlamaktad›r. Mezar-
da emeklilikten, özellefltirmeye, tafleronlaflt›rmadan uluslararas› tahki-
me, iflçi s›n›f› ve emekçilerin aleyhine IMF ne öneriyorsa, Avrupa Bir-
li¤i Kopenhag kriterleri de daha fazlas›n›, daha kapsaml›s›n›, daha kat›
bir biçimde dayat›yor. Ve onlar bize diyorlar ki, bu ac› bir reçetedir ve
bu toplumun büyük ço¤unlu¤unu göçertecek bir ilaçt›r. Dolay›s›yla siz
bunu flekere bulayarak vermek mecburiyetindesiniz. Türkiye kapitaliz-
mi, burjuvazisi ise benim flekerim yok, ben sizin gibi çikolatayla bu ifl-
leri yapam›yorum diyor. O zaman dikensiz bir gül bahçesi yapacaks›n
diyor, aksi takdirde yükselen toplumsal muhalefet karfl›s›nda bu reçete-
leri uygulayamazs›n, bu reçeteleri uygulamad›¤›n sürece de senin, bi-
zim aram›zda küreselleflme olarak da Avrupa Birli¤ine entegrasyon sü-
reci aç›s›ndan da yerin yok diye dayat›yorlar. Dolay›s›yla Avrupa Birli-
¤i ve IMF, dikensiz gül bahçesi yapman›n bir dayatmas› olarak ortaya
ç›k›yor. Nedir bunlar›n dikeni? Bunlar›n diken dedikleri –burada ailele-
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ri de görüyorum -sizlerin çocuklar›n›zd›r. Onlar›n dikeni ama bizim
güllerimiz. Sizlerin ve bizim güllerimiz onlar›n düzenlerinin dikenleri.
Onlar gülleri kopart›lm›fl bir diken tarlas› yaratmak istiyorlar ki, top-
lumsal muhalefetin en ileri oldu¤u politik insanlardan ve onlar›n da po-
litik tutsaklar›ndan bafllayarak, toplumsal sald›r›y› sürdürüyorlar. Dola-
y›s›yla tecrit, F Tipi ve genel olarak hapishane sald›r›s› emperyalist si-
yasetlerin uygulanmas›n›n da bir arac› olarak karfl›m›za ç›k›yor.

Sonuç olarak dedi¤im gibi hem zaman ve hem de yer aç›s›ndan,
tam da uygun bir toplant› yap›yoruz. Ben sizlere ve toplant›y› düzen-
leyenlere tekrar teflekkür ediyorum.

B- SAHAR FRANCIS (Filistin Tutsaklarla Dayan›flma ve ‹nsan

Haklar› Derne¤i, ADDMEER)

Merhaba, bu oturumda politik tutsaklardan ve onlar›n mücadelesin-
den bahsetmem istendi, elimden geleni yapmaya, bu mücadeleyi sizler-
le paylaflmaya çal›flaca¤›m... 1967’de iflgalin bafllang›c›ndan bu yana,
‹srail 60 binden fazla Filistinliyi tutuklad›, ki bu say› Filistin toplumu-
nun %40’›ndan fazlas›d›r. Sadece üç ay içinde 8.500 Filistinli gözalt›na
al›nd› ve hapishaneye kondu. 2000’de 2. ‹ntifada’n›n bafllang›c›nda bir
çok Filistin kentine sald›r› düzenlendi ve bir ay içinde 15 bin sivil in-
san gözalt›na al›nd› ve tutuklu kamplar›na yada merkezlerine götürül-
dü. Buralarda herhangi bir yarg›lama veya cezaland›rma olmadan tutul-
dular. Bugün toplam 8 bin politik tutsa¤›m›z mevcut. 1995’te ‹srailliler
tüm politik tutsaklar› Gazze ve Bat› fieria gibi iflgal alt›ndaki topraklar-
dan, ‹srail topraklar›na tafl›d›. Bu, uluslararas› hukukun ihlali anlam›na
gelmektedir, bu ‹srail hükümetinin çi¤nedi¤i yasalardan sadece biridir.
Bu kurbanlardan biri de Dr. Hayko idi ve onun serbest b›rak›lmas› için
bir kampanya düzenledik, fakat o süreçte intifada henüz bafllam›fl oldu-
¤undan bu davay› kaybettik ve hapishanede kald›. Bu 8 bin politik tut-
sak d›fl›nda, 350 tane de genç tutuklumuz bulunmakta, yani 18 yafl›n-
dan küçük 350 kifli var. Genç mahkemeleri, iflgal alt›ndaki bölgelerde-
ki, ‹srail hukuku içindeki mahkemelerdir. 16 yafl›ndan küçükler de ye-
tiflkin mahkemelerinde yarg›lanmakta, çocuk mahkemelerinde de¤il.

Politik tutsaklar adli suçtan tutuklularla ayn› hapishaneye, hatta bazen
ayn› hücreye konulmaktalar. Politik tutsaklar›n koflullar› ise korkunç
durumda. 16 yafl›ndan küçük genç tutsaklar ayr› hapishanelere götürül-
mekte. Fakat onlar da ayn› askeri mahkemelere ç›kar›l›yor ve di¤er po-
litik tutsaklar gibi yarg›lan›yorlar, ancak söyledi¤im gibi hapishaneleri
ayr›. 119 kad›n tutsa¤›m›z bulunmakta. Onlar da erkeklerle ayn› mu-
ameleye maruz kal›yorlar, hiçbir fark› yok. Onlar da iflkence görüyor ve
ço¤u kez tecavüze u¤ruyorlar ve ayn› sorgu merkezlerinde tutuluyorlar.
Kad›n tutsaklar ayn› cezaevlerinde, fakat farkl› bölümlerde kal›yorlar.
Fiziksel iflkence 1980’lerde ve 1990’lar›n bafllar›nda uygulan›yordu, fa-
kat günümüzde daha çok psikolojik iflkence yöntemleri kullanmay› ter-
cih ediyorlar. Özellikle son süreçte bunu çok fazla kullan›yorlar.  

Tecrit de büyük oranda kullan›lmakta, öyle ki bazen isterlerse tut-
sa¤› 60 gün boyunca, avukat› yada aile ve akrabalar›yla görüflmesine
izin vermeksizin tecrit edebiliyorlar.

Tutsaklar›n birbirlerinden ayr›lmas› ‹srailliler için bir zorunluluk-
tur; bazen tutsak, örne¤in 60 günlü¤üne tecrit hücresindeyse biz hiçbir
flekilde onlar›n maruz kald›¤› iflkencelerden haberdar olam›yoruz. An-
cak onlar› itirafa zorlamak için çeflitli iflkenceler yap›ld›¤›n› biliyoruz.

Askeri mahkemeler üzerine de bir fleyler söylemek istiyorum; ‹sra-
il hükümeti her zaman Ortado¤u’daki tek demokratik devlet olduklar›-
n› ve anayasal hukuku nas›l uygulayacaklar›n› bildiklerini söylemekte-
dir. ‹srail’de iki çeflit mahkeme mevcuttur; biri ülke içinde ve di¤eri as-
keri iflgal alt›ndaki topraklarda. Mahkeme sistemi eflitsizdir. Örne¤in,
‹srailli bir kifli ayn› suçla yarg›lansa bile hiçbir zaman Filistinli bir ki-
fli kadar yüksek cezalarla yarg›lanmaz. Biri Yahudi olarak kabul edilir
ve di¤erini ise ulusu olmayan herhangi biri olarak görür. 

E¤er bir tafl atarsan›z, bir yada iki y›l hapis cezas›yla yarg›lanabilir-
siniz. Ki e¤er politik bir örgütün üyesi olarak kabul edilirseniz, 7 yada
10 y›l ceza al›rs›n›z, bu genel suçlamaya ba¤l›d›r. Tutsaklar›n en kötü
koflullar› hapishanelerdeki sa¤l›k koflullar›d›r. Hücreler bir bütün ola-
rak afl›r› kalabal›kt›r ve bu nedenle de hasta tutsaklar›n sa¤l›k koflulla-
r› her geçen gün daha da kötüleflmektedir. Ayn› zamanda hapishaneler
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çok eski ve y›k›lmak üzeredir, bunlar Osmanl› döneminden yada Bri-
tanya’dan kalma binalard›r. Hücreler, normal hücreler ve tecrit hücre-
leri olmak üzere iki çeflittir. ‹srail’de tecrit hapishaneleri yoktur, esas
olarak politik tutsaklara karfl› kullan›lan ve baz› hapishanelerde bulu-
nan tecrit hücreleri bulunmaktad›r. Havaland›rmaya ç›kartmama, ki-
tap, kalem, defter vb. vermeme, bazen dufl almalar›n›n yada temiz giy-
si almalar›n›n engellenmesi vb. flekillerde di¤er ülkelerdekine benzer
pratikler yaflanmaktad›r. E¤er dufl almalar›na izin verilse dahi bu, so-
¤uk suyla ve sabunsuz olur. K›sacas› ‹srail devletinin Filistinli politik
tutsaklara nas›l davrand›¤›n›, Filistinlilerin temel haklar›na nas›l bak-
t›klar›ndan görmek mümkündür. Sonuçta politik tutsaklara ‹srail dev-
leti terörist olarak bakmakta ve iflte bu da onlar›n politik tutsaklara na-
s›l davrand›¤›n› aç›kça ortaya koymaktad›r. Onlar politik tutsaklara
hiçbir zaman özgürlük savaflç›s› demezler yada öyle davranmazlar. 

Filistin’de iki farkl› bölge vard›r, bunlardan birincisi ‹srail içinde
yer alan yerler ve ikincisi iflgal alt›ndaki yerler ve kontrol noktalar›. ‹fl-
gal alt›ndaki topraklarda durum her geçen gün daha da kötüleflmekte-
dir, ço¤u zaman politik tutsaklar› ziyaret edememekteyiz. Fakat tutsak-
lar›n güçlendi¤i ve direnifllerin büyüdü¤ü dönemler de olmaktad›r. Bu
zamanlarda tutsaklar birbirlerinden ayr›lmaya, birbirlerini etkilemeleri
engellenmeye çal›fl›lmaktad›r. Öyle ki tutsaklara yönelik iflkence ve di-
¤er birçok önlemler günlük yaflam›n bir parças› durumundad›r.

Birkaç gün önce ‹srail’in 400 Filistinli politik tutsa¤› serbest b›rak-
t›¤›n› duymuflsunuzdur. Tabi herkes bunun çok iyi ve önemli bir fley ol-
du¤unu düflünmüfltür. Oysa ‹srail hükümeti sadece kendi ülkesindeki
halk› de¤il, tüm dünyay› bar›fl ve tüm halk için özgürlük istedi¤ini söy-
leyerek kand›rmaktad›r. Di¤er yandan iflgal alt›ndaki topraklar› ve ifl-
kenceleri görmekteyiz. Tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n›n Filistinli
yetkilileri kand›rmaktan baflka bir anlam› yoktur. Örne¤in geçen fiubat
ay›nda onlar› serbest b›rakacaklar›n› söylemifller fakat b›rakmam›fllar-
d›, çünkü “Filistinli yetkililerin Filistin terörünü durdurmad›klar›n›”
iddia ederek, bu nedenle de kimseyi b›rakmayacaklar›n› ifade etmifller-
dir. ‹srail baz› tutsaklar› serbest b›rakaca¤›n› ilk söyledi¤i zaman tutuk-

lular› kategorize etmifllerdi. Örne¤in, ‹sraillileri öldüren bir kiflinin, el-
lerinde Yahudi kan› oldu¤u için hiçbir zaman serbest b›rak›lmayaca¤›-
n› söylemifllerdir. Bunun yan›nda Filistinli iflbirlikçileri öldüren kifliler
ellerinde Yahudi kan› olmad›¤› için serbest kalabilirler. Bu, yasada tam
olarak bu flekilde yaz›lmaktad›r.

Yukar›da bahsetti¤imiz koflullara karfl› çeflitli flekillerde direnifller
yaflanmaktad›r. Bunlardan biri süresiz açl›k grevidir. Bu gelenek
1980’lerin ortalar›nda bafllam›flt›r. Birçok kez açl›k grevleriyle zaferler
kazan›lm›fl ve tutsaklar›n temel talepleri kabul edilmifltir, bir keresinde
politik tutsaklar açl›k grevi bafllatm›fllar, di¤erleri ya bu direnifle kat›l-
m›fllar yada en az›ndan destek vermifllerdir. Çünkü onlar›n koflullar› da
di¤erlerininkinden daha iyi de¤ildir ve birçok insan›n hatta di¤er tut-
saklar›n politik tutsaklara sayg›s› vard›r. Ço¤u zaman tutsaklar yaral›
olarak hapishaneye getirilirler (çünkü çat›flma yada di¤er protestolarda
gözalt›na al›n›p tutuklanm›fllard›r), bu tutsaklar›n t›bbi tedavi almalar›
engellenir. Bu nedenle bu tür durumlarda tüm tutsaklar bir protesto
dalgas› bafllat›rlar, kolektif eylemler yada açl›k grevi yaparlar. Adde-
meer ve di¤er örgütler savunma d›fl›nda hapishanelerin sorunlar›yla da
ilgilenmeye çal›flmaktad›r. Bizler ayn› zamanda gözalt›na al›nan kifli-
lerle de ilgileniyor ve onlar›n mahkemelerini ve gördükleri iflkenceyi
de takip etmeye çal›fl›yoruz. 1999’da ‹srail devleti sorgu merkezlerin-
de iflkence oldu¤unu inkar etti. Bu davalar› yüksek mahkemeye götür-
meye devam ettik. Kampanyalar düzenledik ve kamuoyuna ulaflmaya
çal›flt›k fakat sadece ulusal çapta de¤il uluslararas› olarak da. 1995’te
bir kifli öldü¤ünde bunlar› yada bu mahkemelerden baz›lar›n› dikkate
ald›lar. 1999’da tutsaklar›n acil olarak tedavi alt›na al›nmas›n› yasa
olarak bu hukuklar›na koydular. Genel olarak biz anayasay› kullanam›-
yoruz çünkü devlet, kendileri taraf›ndan yaz›lsa da onlara uymuyor.
Biz ayn› zamanda devletin mahkemeye yada yasalara sayg›s› olmad›-
¤›n› göstermek için, uluslararas› yasalar› da kullanmaya çal›fl›yoruz.
Tabi ki di¤er ülkeler ‹srail’in iç meselelerine müdahale etmiyorlar,
çünkü emperyalist ülkelerle iliflkilerini bozmak istemiyorlar. Askeri
mahkemelere açt›¤›m›z mevcut davalar›m›z da var, bu davalar di¤erle-
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rinden çok daha zor oluyor. 
fiu anda hasta olan bir anne için kampanyam›z var. Kendisi çocu-

¤uyla birlikte tutuklu. Yetkililer çocu¤unu kendisinden almak istiyor-
lar fakat gerçekten çocu¤a bakacak kimsesi yok. Buna ra¤men çocu¤u
almak istiyorlar ve çocuk da hasta. Bizler anne ve çocu¤u için t›bbi te-
davi istiyoruz. Ayn› zamanda annenin çocu¤u hakk›nda kendisinin ka-
rar vermesini istiyoruz. Bas›n ve kamuoyu bu davaya ilgililer ve bu
noktada çaba sarf edilmesini sa¤layabildik. 

Sizlere k›saca çal›flmalar›m›zdan ve ülkedeki durumdan bahsetme-
ye çal›flt›m. Bunlar›n sizin Filistinli politik tutsaklar›n genel durumunu
anlaman›za yard›mc› olaca¤›n› umuyorum. Teflekkür ederim. 

C- SAM‹ ALAA (Irak Yurtsever Birli¤i-Irak)

Irak konusunda durum oldukça zor; ülkemizin bugün bir hükümeti
yada bir anayasas› dahi yok ve tam bir iflgal alt›nda. Ekonomik-kültü-
rel ya¤ma, talan ve toplumumuzun bölünmesi ve sosyal alt yap›m›z›n
y›k›lmas› Irak’› direnifl ihtiyac› noktas›na getirmifltir. Bugün yüz yüze
oldu¤umuz Irak’taki temel durum budur. Bugün tüm ülkede 280 bin
tutsa¤›m›z bulunmakta. Bu insanlara niçin tutukland›klar› dahi söylen-
memektedir ve tümü resmi olmayan tutuklamalard›r. Çünkü Irak’ta
resmi tutuklu bulunmamakta. ABD emperyalizmi karfl›s›nda Irak hal-
k›n›n tek bir hakk› bulunmamakta, çünkü Irak’ta bugün hak de¤il ABD
gücü mevcut. Irakl›lar iflgalden üç ay sonra al›nmaya bafllad›lar. ABD
Irak’ta zaferini ilan etti; bu kocaman bir yaland›, bu tam da direniflin
bafllad›¤› zamand› ve halk bu iflgali kabul etmedi. Bu direnifl bugün de
sürmektedir. Fakat ABD de biliyordu ki, halk sessiz kalmayacak; bu
nedenledir ki iflbirlikçileri için aray›fla geçmifllerdi. Ayn› zamanda, ül-
ke çap›nda bir operasyon bafllatt›lar, bu operasyonlarda ço¤unlukla ka-
d›n ve çocuklar› al›p götürüyorlar, bu flekilde erkeklerin bulunduklar›
yerlerden ç›k›p gelmelerini sa¤lamaya çal›fl›yorlar. Tabi bu insanlar ay-
n› zamanda iflkenceye, tecavüze maruz kalmakta ve tecrit edilmektedir.
‹flgalciler kad›nlara, efllerinin yada di¤er erkeklerin önünde tecavüz et-
tiler, bildi¤iniz gibi Irak gibi bir ülkede bu, kad›n ve erkek için en bü-

yük afla¤›lama olarak kabul edilir. Hat›rlarsan›z baz› kad›n tutsaklar er-
kek tutsaklar›n önünde afla¤›land›klar› için intihar edeceklerini aç›kla-
m›fllard›. Bu çok ciddi bir konudur. Çünkü bunlar, direnifl cephesinin
geliflmesinin ard›ndan yaflanmaya bafllam›flt›r; bu yüzden özellikle
üzerinde duruyorum. Bu uygulamalardaki amaç direnifli ve direnifl ru-
hunu k›rmakt›r. Zaman zaman ABD ordusunun iflkence vakalar›nda so-
ruflturma bafllatt›klar›n› duyuyorsunuzdur, bu bizim için tiyatrodan
baflka bir fley de¤ildir. Bugün birçok soruflturma mevcuttur fakat hiçbir
fley olmaz, zaman zaman da baz› isimler yay›nlayarak, onlar› mahke-
meye ç›kar›yorlar. Mesele bu de¤ildir. Savafl sadece birkaç kifliden iba-
ret de¤ildir. Sorun bu insanlar› kimin e¤itti¤idir. Çünkü iflkence bugü-
ne kadar durmam›flt›r ve iflgal sona erinceye kadar da durmayacakt›r.
Dolay›s›yla bu soruflturmalar› gerçekten ciddiye alm›yoruz. Ve örne¤in
biraz önce izledi¤imiz sinevizyonda bir kad›n›n iflkence yapt›¤›n› gör-
dük, hat›rl›yorsunuzdur. Bu kad›n bir kaç hafta önce serbest b›rak›ld›.
‹flte bu yüzden mahkemeler bir anlam ifade etmiyor. 

Bizim için tek çözüm direnifltir ve bundan baflka da bir yol yoktur.
Onlar bize bombalarla, helikopterlerle, silahlarla vb. sald›rd›lar, bu
yüzden halk›m›z direnifli seçti ve bu Irak tarihindeki önemli bir dönüm
noktas›d›r. Bu direnifl, bizim daha önce di¤er halklardan, di¤er ülkeler-
den ö¤rendi¤imiz bir derstir, bizim direniflimizin onlardan bir fark› ol-
du¤u düflünülmemelidir. Avrupa halklar› ülkelerini Nazi diktatörlü¤ün-
den kurtard›lar, bizler daha ola¤anüstü bir durumda de¤iliz, bizler di-
renen halk›z. 

Ben bu sempozyum vesilesiyle ayn› zamanda Türkiye’deki politik
tutsaklarla derin dayan›flmam› iletmek istiyorum; hükümetin pervas›z-
l›¤› inan›lmaz boyutlarda, onlar tutsaklar›n direniflini k›rmak istiyorlar,
ancak bunu yapamayacaklar, çünkü tutsaklar›n direnifli onlar›n bask›
metotlar›ndan daha güçlüdür. Yoldafl Gonzalo’yu gördü¤ümde, ger-
çekten kimin hapishaneye kapat›ld›¤›n› düflündüm, Gonzalo’nun mu,
Peru hükümetinin mi? Yani bu direnifli yaymak ve ayn› zamanda ulus-
lararas› destek sa¤lamak gerekmekte. Filistinli dostumuz uluslararas›
hukuktan bahsetti, fakat bu hukukun gerçekten yard›mc› olabilece¤i

37 38



yerlerde s›n›rlamalarda kullan›lmas›ndan bahsetti. Geçti¤imiz y›l 65
Irakl› tutuklanm›flt›, aileleri çocuklar›n›n nerede oldu¤unu bulmaya ça-
l›flt›lar ve K›z›lhaç’a ve di¤er birçok uluslararas› insan haklar› kurumu-
na baflvurdular ancak hiçbir yan›t alamad›lar. Bu kurumlardan pozitif
bir destek alamad›lar. Ço¤u zaman kaybedilen yada hapishanelere ko-
nulan insanlar mevcut ancak bu sözde insan haklar› kurumlar› sessiz-
liklerini koruyorlar. Di¤er ülkelerde, bu yaflananlar› politik gündeme
almak için yürüyüfller, gösteriler yap›ld›¤›n› görüyoruz. Dürüst olmak
gerekirse bizler bir gücüz, fakat bir güç olmak için bedel ödemek zo-
runday›z. Bedel ödemezseniz özgürlük gerçekleflemez. Siz yoldafllar›-
m›z, Irak dostlar› ayn› zamanda bunu yap›yorsunuz. Fakat ne yaz›k ki,
bizler ayn› zamanda direniflimize karfl› moral bozma kampanyas›yla da
karfl› karfl›yay›z. Onlar direnen halk›n Saddam Hüseyin’in yandafllar›
oldu¤unu ve onu desteklediklerini söylüyorlar. Saddam’›n yakalanma-
s›ndan sonra ise bunu El-Kaide ve yandafllar› olarak de¤ifltirdiler. Ay-
n› zamanda Irak halk›n›n iflgali memnuniyetle karfl›lad›¤›n› ve gayet
mutlu olduklar›n› iddia ettiler. Yine, teröristlerin masum insanlar› öl-
dürdüklerinden bahsettiler. Ben kendi ad›ma Irak direniflinin baflka tür-
lü adland›r›lmas›ndan korkmuyorum, dikkate alm›yorum, bizler dire-
nece¤iz ve bize ne dendi¤i umurumuzda de¤il. Fakat bu iki nedenden
ötürü saçma bir iddiad›r. 1. Çünkü Irak gibi fiiilerin, Sünnilerin, Kürt-
lerin, Araplar›n vd. yaflad›¤› bir ülkede yeni hükümet gibi bir devlete
sahip olamazs›n›z, yönetimi ulusal az›nl›klarla paylaflmal› ve onlara
kendi kaderini belirleme hakk›n› vermelisiniz. 2. Irak’ta dini bir devlet
kurmak isteyenler Irak halk› de¤ildir; ABD emperyalizmi ve onun ifl-
birlikçileridir. Örne¤in iflgalden önce bizim kad›n sorunumuz yoktu,
devletin %45’i kad›nlar taraf›ndan temsil ediliyordu. Kad›n sorunu
Kuran’la çözülemez, fleriatla çözülür. ABD’nin 80 y›ld›r dini devletler-
le bir problemi yoktu, Arap ülkelerini destekliyorlar. Mesele iflbirli¤i
meselesidir. E¤er onlarla iflbirli¤i yapm›yorsan sana sald›r›rlar ve fun-
damentalist derler. Y›llard›r dünyadaki en gerici, en barbar devletleri
destekliyorlar. Sadece Taliban örne¤i dahi yeterlidir. Taliban onlar ta-
raf›ndan yarat›lm›fl ve e¤itilmifltir. Bu sözde “sosyalist-komünist parti-

ler” Irak direniflinden desteklerini esirgemektedirler ve bu flekilde esas
olarak neyi desteklediklerini anlamal›d›rlar, yada temel sorun dini bir
devlet kurulmas› olas›l›¤› m›d›r, yoksa kendi kaderimize kendimiz ka-
rar verme hakk› m›d›r -ki tabi ki bu dini bir devlet isteyen insanlar›n
öncülü¤ünde de olabilir. Temel sorun demokratik bir devlet sisteminin
kurulmas›n› savunmakt›r. Ben bu gruplar›n emperyalizme karfl› do¤ru
bir noktada olduklar›na inanm›yorum. ‹ngiltere bu sald›r›ya destek ver-
di¤inde yada Türkiye asker gönderece¤ini söyledi¤inde ilgilenmediler.
Bu emperyalizmle ayn› mant›kt›r. Bu idealizmden kaynakl› hiç isteme-
dikleri halde onlar›n arac› olurlar. Art›k komünizme yada sosyalizme
inanmazlar. Onu sadece oturduklar› masadan talep ederler.

Irak Yurtseverler Birli¤i’nin ILPS ile birlikte Ekim ay›n›n ikinci
haftas› Roma’da düzenleyece¤i Irak Konferans› çok önemlidir, bu bi-
zim direniflimize destek olacakt›r ve umuyoruz ki Türkiye’deki örgüt-
ler de moral ve politik destek vereceklerdir. Irak direniflinin paraya ya-
da silaha ihtiyac› yoktur, bunlar bizde zaten var. Irak’ta 40-45 milyon
silah›m›z var ve ABD bunu çok iyi biliyor, bu konuda bir s›k›nt›m›z
yok. Bizim Türkiye’deki yoldafllar›m›zdan beklentimiz Irak’ta yafla-
nanlara dair aç›k bir tutum almalar›d›r, ülkemizin Türkiye ile tarihsel
iliflkileri mevcuttur; benzer kültürel altyap›ya sahibiz. 

Son olarak sözlerimi flu cümleyle bitirmek istiyorum. 
Tüm politik tutsaklara özgürlük!

D- KAL‹ AQUNO W‹LL‹AMS (MalcomX Grassroot Hareketi-

ABD)

1. Oturum

Merhaba yoldafllar, bu sempozyuma MalcolmX Grassroot Hareke-
ti ad›na kat›l›yorum ve bugün burada bulunmaktan gurur duyuyorum.
“Harekete geçin yoldafllar” fliar› siyah ba¤›ms›zl›k hareketi ve
ABD’deki mücadelesinin fliar›d›r. 

ABD hakk›nda konuflmak, iflgalci ve tüm dünyada ezilen halklar›
katleden, kendi ülkesindeki halk› ezen bir emperyalist ülkeden gelmek
ve orada yaflamak anlam›na geliyor. 
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Bizler politik tutsaklar ve savafl esirleri, ayn› zamanda sürgünlerle
ilgili birçok ifl yap›yoruz ABD’de. 

Politik tutsaklar›m›za neler oldu¤unu ve maruz kald›klar› iflkence-
nin yo¤unlaflmas›n› tam olarak anlayabilmek için ABD emperyalizmi-
nin do¤as›ndaki ve dinamiklerindeki de¤iflimi anlamak zorunday›z.
1960’lar›n sonlar›ndan, 1970’lerin bafllar›ndan bu yana ABD dünya
pazar›ndaki ve finans sistemindeki ekonomik hakimiyetini sürekli bir
flekilde kaybetmektedir. Bununla birlikte askeri üstünlü¤ü kazand›. Bu
de¤iflimler ABD emperyalistleri için içte ve uluslararas› alanda, derin
bir kriz ve dünya kapitalist sisteminde büyük çeliflkiler yaratt›. 

Bu de¤iflimlere yerel olarak bakarsak, iflçi s›n›f›n›n yeniden örgüt-
lenmesini ve yap›lanmas›ndaki sonuçlar›, emek hareketinin yak›n za-
mandaki y›k›m›n›, ezilen uluslar›n ve ulusal kurtulufl hareketlerinin,
ezilen halklar›n, özelde de Yeni Afrika Hareketi’nin vahfli bir flekilde
ezilmesini (kitlesel tutuklamalar yoluyla), beyaz milliyetçili¤in aya¤a
kalkmas›n› ve ulusal güvenlik devletinin ortaya ç›k›fl›n› görürüz. Son
20-25 y›ld›r sürgün ve ilticac›lar›n çal›flt›r›lmas› artmaktad›r, çünkü bu
insanlar s›n›rd›fl› edilmek istendikleri için ucuz iflgücü olarak kullan›-
labilmektedir. 

ABD sald›rganl›¤›n›n uluslararas› karakteri derin bir flekilde de¤ifl-
mifltir. (Revizyonist) Sovyetler Birli¤i’nin çöküflünden bu yana sözde
“So¤uk Savafl” dönemi boyunca ABD emperyalist sald›rganl›¤› “kadi-
fe eldiven” olarak adland›rabilecek bir uygulamayla tipik olarak karak-
terize olmufltu. Bu, 2. emperyalistler aras› savafltan beri, Kore ve Viet-
nam istisnalar› hariç, ABD emperyal devleti taraf›ndan uygulanan yön-
temler, kapal› operasyonlar, vekalet ordular ve ölüm müfrezeleri ve
uflak devletlerin (‹srail gibi) ve diktatör yeni sömürge rejimlerin mad-
di ve politik olarak desteklenmesiydi. Bu süreçte ABD hakim s›n›f› on-
lar›n kanlar›n› elini direkt nadiren bulaflt›r›rd›. Fakat, 1980’lerin sonla-
r›nda, 1990’lar›n bafllar›nda çeflitli revizyonist rejimlerin ihanetinden
bu yana, emperyalist devlet h›zla ellerindeki “kadife eldiveni” ç›kart-
m›fl ve “demir yumru¤unu” ortaya ç›kartm›fl ve kanl› ellerini direkt ve
pervas›zca her yere uzatm›flt›r. Do¤u Blokunun en revizyonist haliyle

karfl› koyuflu olmaks›z›n, ABD hükümeti direnifl hareketlerinin özelde
içerdeki ulusal kurtulufl hareketlerinin, d›flar›da s›n›r komflular›n›n bas-
t›r›lmas›n› yo¤unlaflt›rabilmifltir, bunlar› kitle tabanlar›ndan ve ulusla-
raras› toplumdan soyutlamak amac›yla “suçlu” yada “terörist” olarak
nitelendirmifltir. ABD emperyalist sald›rganl›¤›n›n do¤as›n›n de¤iflme-
sinin ve buna karfl› direniflin bir sonucu olarak ABD hükümeti taraf›n-
dan tutulan çok çeflitli kategori ve tipte politik tutsak mevcuttur. “‹çte”
ulusal kurtulufl ve ›rkç›l›k karfl›t› hareketlerden (örne¤in yerli, Yeni Af-
rikal›/Siyah, Porto Ricolular, Xicano kurtulufl hareketleri ve Kuzey
Amerika anti-emperyalist hareketi) tutsaklar bulunmaktad›r. Bugün ise
tüm dünyadan (baflta Kolombiya, Filistin, M›s›r ve ‹rlanda’dan tutsak-
lar) ulusal ve sosyal kurtulufl hareketlerinden tutsaklar vard›r. Yine ye-
rel anti-militer hareketten (Amerikan ‹zleme Okulu vb. aktivistleri)
tutsaklar da bulunmaktad›r. Radikal çevreci ve hayvan haklar› hareket-
lerinden (Dünya ve Hayvan Kurtulufl Cepheleri); ›rkç› göçmen yasa-
s›ndan (binlerce Haitili, Orta Amerikal› ve Güney Asyal› politik ve
ekonomik göçmenler) ›rkç› ulusal güvenlik yasas›ndan (Anti-Terör Ya-
sas›-1996, Yurtsever Yasas›, vb.) tutsaklar bulunmaktad›r. Ve Afganis-
tan ve Irak’taki isyan hareketinden tutsaklar›n say›s› yükselmektedir.
fiimdi bugün ABD emperyalizmi “Kadife Eldivenlerini” ç›kartmakta
ve “‹flte buraday›m ve direnece¤im” diyen herkese gerçek yumru¤unu
göstermektedir. 

Son süreçte ABD’nin tutsaklar› ABD’ye getirme fleklinde yeni bir
politikas› var. Bu flekilde gizli üsleri ve binlerce tutsa¤› bulunmakta ve
kimse tam say›lar›n› bilmemektedir. 9 Eylül sonras› ABD, özellikle de
Arap kökenli 8.000 ila 10.000 kifliyi ulusal güvenli¤i tehdit ettiklerini
iddia ederek tutuklad›. 

ABD emperyalizminin tutuklama ve hapsetme yoluyla direnifli
kontrol alt›na almak ve ortadan kald›rmak için kulland›¤› alt› ilkesel
yöntemi tespit ettik. 

1-Yerel ve uluslararas› olarak askeri üsleri ve istihkamlar› gözalt›
merkezleri ve hapishane olarak kullanmak. (Örne¤in Guantanamo, Di-
ego Rivera vb.) Guantanamo sadece bir örnektir, Filipinler’de, Japon-
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ya’da ve daha birçok ülkede bu gibi üsler bulunmaktad›r. 
2-Yerel ve uluslararas› olarak gizli hapishaneler ve gözalt› merkez-

leri yaratmak ve kullanmak. “Terörizmle” savaflmak için sözde ihtiyaç
duyulan özel güvenlik güçlerinin kullan›m›n› yayg›laflt›rarak meflrulafl-
t›rmak. Bunlar özellikle 11 Eylül sonras› bafllam›flt›r. 

3-Ayaklananlar› hapsetmek ve iflkence yapmak için ba¤›ml› devlet-
leri ve yeni-sömürge rejimleri kullanmak. (Suriye, M›s›r, Endonezya
gibi).

4-Özel güvenlik ve/yada “ücretli” güçleri hapishane ve gözalt› mer-
kezleri kurmak ve iflletmek için kullanmak. (CACI-Uluslararas› gibi)
Bunun ilk nedeni uluslararas› ve yerel sivil yasalardan yakay› kurtar-
makt›r.

5-Vekalet ordular (para-militer) ve ölüm mangalar› kurmak ve etki-
li karfl›-ayaklanma önlemleri olarak kulland›klar› teknikleri meflrulafl-
t›rmak.

6-ABD’nin ceza kanunlar›n› Afganistan, Irak, Filistin, Haiti, Fili-
pinler ve ABD yard›m›n› kabul etmeye zorlanan çeflitli ülkelere zorla
ihraç etmek ve bunlar› uluslararas›laflt›rmak.

Bu çeflit yasalar yada pratikler bugün bizim aç›m›zdan yeni olabilir
fakat bunlar uzun zamand›r haz›rlanmaktad›r, 11 Eylül’ün hemen arka-
s›ndan de¤il.

Bu alt› yöntem bask›n›n yeni teknikleri de¤ildir. Yeni olan, bunla-
r›n ABD emperyalist devleti taraf›ndan bu süreçteki yayg›n kullan›m›-
d›r. Bu yöntemlerin birlikte kullan›m› h›zla tutuklama ve bask›, yerel
ve uluslararas› olarak tercih edilmektedir ve sözde “So¤uk Savafl” ça-
¤› s›ras›nda kullan›lan standart yöntemleri ortadan kald›rmaktad›r. Em-
peryalistler, “rehabilitasyon”un d›fl görünüflünü ortadan kald›rm›flt›r ve
aç›ktan ve yayg›n olarak cezaland›rma ve bask› alt›na alma politikala-
r›n› uygulamaktad›rlar. Bu ise, iflkence, tecrit ve gerekli/meflru ihtiyaç-
lardan yoksun b›rakma fleklindedir.

Politik tutsaklar›n mücadelesinin özel durumuna daha yak›ndan
bakmak için, Yeni Afrika/Siyah politik tutsaklar›n, savafl esirlerinin ve
politik sürgünlerin karfl›laflt›klar› kolektif deneyimleri ve mevcut ko-

flullar› üzerine sunumunu yapaca¤›m.
11 Eylül 2001’den bu yana, Yeni Afrika Ba¤›ms›zl›k ve Siyah Kur-

tulufl Hareketlerine karfl› yeniden bir “topyekün” sald›r›ya karfl›
kendimizi haz›rlamaktay›z. ABD hükümetine ve beyaz göçmen sö-
mürgecili¤ine karfl› uzun mücadele tarihinin deneyimiyle, bizler 11
Eylül olaylar›n›n ABD emperyalistleri taraf›ndan düflmanlar›n›, özel-
likle de içteki düflmanlar›n› ortadan potansiyel olarak kald›rmak için
kullanaca¤›n› aç›kça biliyorduk. Asl›nda Bush rejimi Nixon rejiminin
ard›l›d›r. Nixon rejimi, bir tertip olan “havuç ve sopa” taktikleri olan
karfl›-ayaklanma stratejisi yoluyla 1960-70’lerin Yeni Afrikal› baflkal-
d›r›s›n› temellerinden ezen bir rejimdi. En çok kullan›lan “sopa” tak-
tikleri Karfl› ‹stihbarat Program› (COINTELPRO) vas›tas›yla uygulan-
d›, bu Program›n amac› Siyah Kurtulufl Hareketini “s›zma, tecrit etme
ve ortadan kald›rma” idi. 11 Eylül öncesindeki 8 ayl›k iktidar döne-
minde Bush rejimi büyüyen küreselleflme karfl›t› ve geliflen ulusal kur-
tulufl hareketlerini ezmek için ç›kartt›¤› güvenlik yasalar› gibi COIN-
TELPRO’yu uygulamaya çal›fl›yordu. 11 Eylül, emperyalistlere zaten
niyetli olduklar› daha bask›c› yasalar› uygulamak için sadece bir f›rsat
sa¤lad›. Bu yeni güçlerle birlikte bizim için flu aç›kt›r ki, onlar
1970’lerde bafllad›klar› ifli tamamen bitirmeye ve ilk ve son kez bizi bi-
tirmeye niyetliler. Kas›m 2001’de ABD hükümeti resmi olarak ilk kez
birçok Yeni Afrikal› politik tutsa¤› “terörist” olarak nitelendirdi.
1980’lerde birçok hükümet yetkilisi birçok kez özgürlük savaflç›lar›-
m›za yönelik “terörist” imas›nda bulunmufl olmakla birlikte, resmi ola-
rak hiçbir zaman böyle nitelendirmemifllerdi. ABD hükümetinin ulus-
lararas› hukuk alt›nda özgürlük savaflç›lar›m›z› ve kurtulufl hareketinin
haklar›n› tan›may› uzunca bir süredir reddetmesine karfl›n, “terörist”
etiketi uluslararas› hukukun uygulanmas›nda ABD hükümetinin çok
rahats›z edici e¤ilimini göstermektedir. Bunun yan›nda 11 Eylül sonra-
s›nda ABD Sundicata Akoli, Sekou Odinga gibi baz› tutsaklar› tecrit
hücrelerine gönderdi. Bu tutsaklar 3 ay boyunca hiçbir iletiflim olmak-
s›z›n tecritte kald›lar. ABD hükümeti ise bu kiflilerin bombalama sald›-
r›s› planlayan teröristlerle iliflkisi oldu¤unu aç›klad›. Bu ilginç bir du-
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rumdur, çünkü Sundicata Akoli 1973’ten beri hapishanede tutuluyor ve
d›fl dünya ile çok az bir iletiflimi var. Sundicata, New Jersey’de bir fe-
deral polisi öldürmekle suçlanmaktad›r. Kendisi çoktan serbest b›rak›l-
mas› gerekmesine karfl›n yarg›lamas› yap›lmad›¤› için serbest b›rak›l-
mamaktad›r. Çünkü onlar Akoli’yi “toplum için zararl›” ve “ulusal gü-
venlik için bir tehdit” olarak görmektedir. 

Bir baflka örnek ise 2 May›s 2005’de ABD hükümetinin (özel ola-
rak FBI) politik bir sürgün olan Assata Shakur’u bafl›na konan ödülü
150.000 dolardan 1 milyon dolara ç›kartmas› ve Shakur’un “yerel te-
rörist” listesine almas›d›r. Daha önce ifade edildi¤i gibi, bizler onlar›n
nihai niyetlerinin ve stratejilerinin Yeni Afrika Ba¤›ms›zl›k Hareketini
ortadan kald›rmak için dizayn edildi¤ine inan›yoruz. Biz ayr›ca kesin-
likle emperyalistlerin niyetlerinin Küba’n›n Yeni Afrika Ba¤›ms›zl›k
Hareketi ile dayan›flmas›n› bahane ederek, Küba’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› za-
y›flatmak ve esas olarak da “teröristleri besleyen” bu ülkeye karfl› sal-
d›rganl›k savafl› bafllatmak oldu¤una inan›yoruz.

Sonuç olarak sizlere ABD’deki durumu ve politik tutsaklarla ilgili
çal›flmalar›m›z› aktarmaya çal›flt›m. Bu sald›r›lara karfl› koymak için
tüm devrimcileri, anti-emperyalistleri politik tutsaklar, savafl esirleri ve
politik sürgünlerle, Malcolm X Grassroot Hareketi ve Yeni Afrikan Ba-
¤›ms›zl›k Hareketi ile dayan›flmaya ça¤›r›yorum.

Teflekkür ederim, Ülkeye özgürlük! Kahrolsun emperyalizm!

3. Oturum

Burada bulunmak ve özellikle de bu üçüncü oturumda konuflmak
gurur verici. Biraz önce sinevizyon gösteriminde Türkiye’deki F Tipi
hapishanelerin nas›l bir fley oldu¤unu seyrettik. Bu t›pk› ABD’deki
standart hapishane hücrelerine benziyor, bunun tutsaklar›n kifliliklerini
ne kadar y›kt›¤›n› biliyorum ve söyledi¤im gibi bunlar› standart hapis-
haneler olarak adland›r›yorlar. Bunlar tecrit hücreleridir ve bizler buna
karfl› mücadele etmeye devam etmek zorunday›z. Buradaki hücre kar-
fl›t› mücadeleyi görmek cesaret verici. Buna son vermek için mücade-
leyi devam ettirmemiz flart. Politik tutsaklar için yürüttü¤ümüz müca-

deledeki baz› deneyimlerimizi sizlerle paylaflmaya çal›flaca¤›m. Ayn›
zamanda bizim için çok önemli olan baz› davalardan bahsetmek istiyo-
rum. ABD’deki ›rkç› sistem ve onun son iki y›l› hakk›nda konuflaca-
¤›m. Bu son iki y›l içinde politik baflar›lar ve baflar›s›zl›klar mevcut. 

1996’da birçok politik sürgün ABD’ye geri döndü çünkü hükümet
e¤er geri dönerlerse onlara yaflayacak yer sa¤layacaklar›n› söylemiflti.
Fakat bu do¤ru de¤ildi, bu insanlar tutukland› ve hapishaneye gönde-
rildiler. Onlar geri döndüklerinde örgütümüz içinde tutuklamalar teme-
linde Yeni Afrika Kurtulufl Hareketi’ni kuran bir hareket vard›. Çünkü
bizler biliyorduk ki özellikle anti-terör yasas›n› ve ölüm cezas›n› mec-
listen geçiren Clinton’dan sonra bu durum daha da kötüleflecekti. Bu
yasay› Mumia Abu Jamal’a karfl› kulland›lar. Abu Jamal bu yasayla
yarg›lanan ilk kifliydi. Bahsetti¤im bu hareket 1989’da ABD’de büyük
bir yürüyüfl örgütledi. Bu yürüyüfllerin temel hedefi Washington’a yü-
rümek ve çeflitli hareketlerden tutsaklar›n politik tutsak yada savafl esi-
ri olarak tan›nmas›n› sa¤lamakt›. ‹kinci mesele ise, politik tutsaklar
için acil af ç›kart›lmas›yd›. Bundan sonra, hükümet Mumia için ölüm
cezas›n› yeniden düflünmek üzere geri çekti. Bu, devlete özellikle Mu-
mia gibi tutsaklar için politik tutsaklar›n sesinin varoldu¤unu gösteren
bir mesajd›. Mumia Abu Jamal’a özgürlük gibi koalisyonlar o gün sa-
dece ABD’de de¤il, dünya çap›nda yürüyüfl yapt›. Bununla politik tut-
saklar veya savafl esirleri üzerine yeniden tart›flma aç›lmas›n› sa¤laya-
bildik. Ülkemizde ve dünyada birçok uluslararas› kampanya bafllat›ld›.
Bununla birlikte birçok zorlu tart›flmalar yaflad›k. Örne¤in 1999’da be-
yaz kurtulufl hareketinin hakim oldu¤u sol, bizimle tutuklu bir gazete-
ci olarak Mumia üzerine odaklanan ve radikal eylemler yapmayacak
bir platform tart›flmas› bafllatt›lar. Polis taraf›ndan hedefe konmas› ve
bunun adaletsiz olmas› vb. üzerine Mumia’ya odaklanmam›z› istediler
bizden. Bu, tamamen ABD hükümetinin bizim tart›flmam›z› istedi¤i
çerçeveydi. Fakat biz ve platform üyelerinin ço¤unlu¤u onun ve di¤er
politik tutsaklar›n sadece tutsak de¤il Özgürlük Savaflç›lar› olarak ka-
bul edilmesini istedik/istiyoruz. 

Bu ayn› zamanda sadece tutsaklar› de¤il ayn› zamanda onlar›n bi-
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linçlerini ve düflüncelerini savunma çizgisini aç›kl›¤a kavuflmas›n› ge-
tirdi. 

Bundan sonra bir hata yapt›k. Medyada da genifl yer alm›fl, Mu-
mia’n›n dünya çap›nda tan›nmas›n› sa¤lam›flt›k. Ancak hiç kimse poli-
tik tutsaklar ve savafl esirlerinin koflullar› üzerine uluslararas› iliflkiler
konusunda e¤itilmemiflti. Bu bir hatayd›. Bizler, bu konuyu dünyaya
kendi durumumuzu nas›l duyurabiliriz sorunu kadar kavramad›k. 

Bu hatadan ders ç›kartarak ve yeniden örgütlenmeye ve bu temel
üzerinden ilerlemeye çal›flmaktay›z. Ve ard›ndan 11 Eylül 2001 geldi,
bununla birlikte politik tutsaklar›n say›s›n›n artaca¤›n› ve iflkencenin
gündeme daha fazla gelece¤ini biliyorduk. 11 Eylül 2001’den bu yana
Yeni Afrika Ba¤›ms›zl›k ve Siyah Kurtulufl Hareketlerine karfl› “topye-
kun” sald›r›n›n yinelenece¤ine kendimizi haz›rlamaktay›z. ABD hükü-
metine ve beyaz göçmen sömürgecili¤ine karfl› uzun mücadele tarihi-
mizin gösterdi¤i flekliyle, bizler 11 Eylül olaylar›n›n ABD emperyalist-
leri taraf›ndan pozisyonlar›n› sa¤lamlaflt›rmak ve düflmanlar›n› özellik-
le de içteki düflmanlar›n› ortadan kald›rmak için kullan›laca¤›n› aç›kça
biliyorduk. Asl›nda, kendi merkezini içine alan güçlerin tarihsel karak-
terini bildi¤imiz gibi, Bush rejiminin amac›n›n bu oldu¤u bizim için
aç›kt›. Bush rejimi özelde de onun istihbarat ve güvenlik unsurlar› Ni-
xon rejiminin yeniden canlan›fl›d›r. 

9/11’den en çok çekenler esas olarak Arap kökenli insanlard› ve on-
lardan baz›lar› ya tutukland› yada kendi ülkelerine iade edildi. Tabi ki
ABD’deki aktivistleri de etkiledi bu olaylar, yerel bir “terör” listesi
oluflturuldu. Birçok politik tutsak bu listeye al›nd›. Son iki y›l içinde
baz› insanlar› kazand›k ve harekete geçirdik. “Attica’dan Ebu Garib’e”
ismiyle bir sempozyum, politik tutsaklara iliflkin kampanyalar vb. dü-
zenledik ve özellikle Oakland’da di¤er gruplarla birlikte baz› birimler
kurduk ve devrimci/ilerici örgütlerle tan›flmak için Afrika’ya gittik. 

Biz, ayn› zamanda küreselleflme karfl›t›, savafl karfl›t› ve anti-emper-
yalist hareketle ba¤lant› içinde bunlarla birlikte baz› çal›flmalar yürüt-
tük ve oradaki ba¤› halka gösterdik. 

Ve flimdi 3 Aral›k 2005’te Politik Tutsaklarla Dayan›flma Günü için

haz›rl›k yapmaktay›z. Bu ba¤lamda teflekkür ediyor ve herkesi 3 Ara-
l›k 2005’e kat›lmaya ça¤›r›yorum. 

E- ER‹CA DEL CARMEN FUCHS (Tutsak Yak›nlar› ve Ailele-

ri Grubu-Meksika)

2. Oturum

Merhaba yoldafllar
Benim ad›m Erica del Carmen Fuchs ve Meksika Tutsak Yak›nlar›

ve Aileleri Grubu ad›na kat›l›yorum. Grubumuzun merkezi Kana-
da’dad›r. Bizler Meksika’daki politik tutsaklar›n özellikle de bugün
Meksika’daki en tan›nm›fl tutsaklar olan Jacoba da Silva Nogales ve
Gloria Arenas Agis’in serbest b›rak›lmas› içim mücadele ediyoruz. Ko-
nuflmama bafllamadan önce burada konuflmaktan ne kadar onur duydu-
¤umu dile getirmek istiyorum; böylesi bir etkinli¤in çok önemli oldu-
¤unu düflünüyor ve buraya gelen herkesi selaml›yorum. 

Direkt konuya girmek oldukça zor, öncelikle politik içeri¤i doldur-
mak gerekiyor. Öncelikle buradan bafllamaya çal›flaca¤›m. Zira hapis-
hane politikalar›n› anlayabilmek için önce genel olarak Meksika’daki
durumu anlamak zorunday›z ve yine medya ve bas›n›n rolü üzerinde
durmal›y›z. Böylece politik tutsaklar›n durumunu daha kolay çizebili-
riz. 3. oturumda bu duruma daha çok de¤inece¤im.   

ABD emperyalizmi Latin Amerika’y› arka bahçe olarak adland›r-
maktan hofllan›r. Ve bu arka bahçenin önemli parçalar›ndan biri de
Meksika’d›r. 

Politik tutsaklar›n varl›¤›n› anlayabilmek için daha eskilere gitmek
ve genel olarak politik bask›n›n do¤as›na ve bu ba¤lamda kapitalist
üretime bakmak gerekir. Politik tutsakl›¤›n di¤erlerinden ba¤›ms›z ol-
mad›¤› tespitimiz için bu önemlidir. Do¤al olarak, politik tutsakl›k ha-
kim bir güce karfl› direnifl ile ard›ndan bu güç taraf›ndan uygulanan
bask› aras›ndaki iliflki ba¤lam›nda ortaya ç›kar. Yani, politik bask›, ile-
ride görece¤imiz gibi, kapitalizm için zorunlu kofluldur. 

Politik tutsa¤a sahip olmak sermayeye ve yabanc› yat›r›mc›lara is-
tikrar› gelifltirecek ve politik isyana izin vermeyecek bir ifllevdeki hu-
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kuk sisteminin oldu¤unu gösteren bir mesajd›r. 
Meksika’da bugün 500 politik tutsak ve iki çeflit hapishane bulun-

maktad›r. Birincisi, birçok tutsa¤›n tek bir hücrede kald›¤› bölgesel ha-
pishaneler ve ikincisi, SSPF’ye (Kamu Güvenli¤i Federal Sekreterya-
s›) ba¤l› Cefferas Maksimum Güvenlik Hapishaneleri. Bunlar La Pal-
ma, Puente Granda ve Matamoros’ta bulunuyorlar. Birçok politik tut-
sak bu hapishanelerde 8 y›ld›r kalmaktad›r. Ayr›ca politik tutsak olma-
yan di¤er tutuklular da bulunmaktad›r. Meksika hükümeti politik tut-
saklar›n varl›¤›n› kabul etmemekte onlar› politik tutsak olarak de¤il,
uyuflturucu suçundan yarg›lamaktad›r. Politik tutsaklar di¤er sosyal tu-
tuklulardan ayr› olmasa dahi, onlara yönelik muameleler di¤erlerinden
daha kat›d›r. 

Sosyal rehabilitasyon için federal rejimi içeriden tan›yanlar ve bu-
nun kat›l›¤›na ve fliddetine maruz kalanlar flimdi bunun bir çocuk oyu-
nu oldu¤unu, yeni durumun cehennemle karfl›laflt›r›labilece¤ini söyle-
yecektir. Bu hapishanelerde tutsaklar yirmi üç buçuk saat içeride kilitli
kal›yorlar. Hiçbir sosyal aktiviteye yada kitaba izin verilmiyor. T›bbi
hizmetlerden yararlanam›yorlar. Saçlar›n› tarayam›yorlar ve tek sahip
olduklar› giysi üzerlerine giydikleri giysilerdir. Yetkililer tutsaklar›n si-
nirlerini bozmak için ellerinden geleni yap›yorlar, baz›lar› da bu metot-
lar karfl›s›nda intihar› seçiyor. Di¤erleri ak›llar›n› kaybettiklerini hisse-
diyorlar, birço¤u da e¤er her fley böyle devam ederse, ailelerine ve sos-
yal yaflama yeniden adapte olmay› baflaramayacaklar›n› düflünüyorlar. 

Maksimum Güvenlikli Hapishanelerin yayg›nlaflmas› Ocak 2005’te
gerçekleflti. Ordu, ailelerin tutsaklar hakk›nda bir fley duymalar›n› en-
gelledikten sonra. La Palma Hapishanesindeki durum hepsinden daha
da kötüydü. Yetkililerin durumu normale çevirmeye istekli olmad›klar›
görülmektedir. Havaland›rmaya ç›kma süreleri k›salt›larak yar›m saate
düflürülmüfltür, fakat birçok durumda, buna dahi uyulmamakta ve daha
az bir zaman tan›nmaktad›r. Avluya gitmeleri için planlanan süre ve bu
havaland›rman›n süresinin k›sal›¤› ve ayn› zamanda çevresindeki yük-
sek duvarlar, tutsaklar›n otuz dakika içinde günefl ›fl›¤› almas›n› engel-
lemektedir. Havaland›rmada sadece gölge bulabilmekteler. 

Çeflitli bafll›klarda birçok kitab›n bulundu¤u bir kütüphaneleri bu-
lunmakla birlikte, bunlar art›k hizmet d›fl› durumdad›r ve bu yetmez-
mifl gibi, tutsak yak›nlar›n›n tutsaklara herhangi bir dergi yada kitap
getirmesi yasakt›r. Tutsaklar›n bir ço¤u resim yada edebiyat gibi sanat-
sal faaliyetlerde bulunuyorlard›. Bunun için boya ve di¤er malzemele-
ri sat›n alabiliyorlard›. Fakat art›k bu tür faaliyetler kalem, kitap, f›rça
vb. verilmeyerek engellenmektedir. 

Birçok tutsak gardiyanlar›n sald›r›s› sonucu yaralanmaktad›r. Bu
sald›r›lar›n nedeni herhangi bir fley olabilir. Örne¤in, havaland›rmada
kalmas› için izin verilen 30 dakikay› tam olarak doldurmak istedikle-
rinde tutsaklar sald›r›ya u¤ram›flt›r. Onur k›r›c› aramay› içeren rutin
aramalar yap›lmaktad›r, tutsaklar›n bu durumda iç çamafl›rlar›na kadar
soyunmas› ve aya¤a kald›r›larak ve gardiyanlar taraf›ndan makat ara-
mas› yap›lmas› kural haline getirilmifltir. E¤er tutsaklar bu flekilde bir
aramay› reddederlerse keyfi cezalarla karfl›laflmaktad›rlar. Bu aramalar
psikolojik iflkence olmakta ve tutsaklara bir meydan okumad›r, çünkü
bu aramalar›n her birinde gardiyanlar tutsaklar›n hala sahip olabildi¤i
en önemli fleylere el koymaktad›r. Örne¤in bir kaç ay önce yap›lan bir
aramada tutsaklar›n küçük plastik taraklar›na, yine ayn› flekilde t›rafl
olurken kulland›klar› küçük aynalara el kondu. Tutsaklar›n elinde bir
ka¤›t y›¤›n›ndan baflta bir fley kalmad›. Kalemleri ve televizyonlar› da
kendilerinden al›nd›. Tutsaklar›n tek sahip olduklar› fley üstlerine giy-
dikleri k›yafetlerdir. Bu aramadan sonra tutsaklar›n fiziksel görünüflle-
ri tamamen perifland› çünkü ne t›rafl olabiliyorlar, ne saçlar›n› taraya-
biliyorlar, ne de giysilerini de¤ifltirebiliyorlard›. Tutsaklar difllerini f›r-
çalayam›yorlar, çünkü ne difl macunlar› ne de difl f›rçalar› var. fiimdi
tutsaklar bir dahaki aramada sabundan da mahrum b›rak›labilecekle-
rinden endifle duyuyorlar. 

Avukat görüflleri de k›s›tlanm›fl bulunuyor. Baz› avukatlar›n istenen
her fleyi tam olarak yapmalar›na karfl›n hapishaneye girmeleri engel-
lenmekte. Bu tamamen hukuksuz bir uygulama olmakla birlikte Jaco-
ba Silva’n›n avukat›n›n da bu tart›flma bahanesiyle içeri girmesine izin
verilmedi. Yeterli bir savunman›n engellenmesinin bir baflka biçimi de
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tutsaklar›n dosyalar›n›n ellerinden al›nmas›yla gerçekleflmektedir. Tut-
saklar ayn› zamanda yasal yard›m için kulland›klar› kitaplardan da (ce-
za yasas› vb.) yoksun durumdalar. Tutsaklar›n yasal olarak kulland›k-
lar› yaz› ve dokümanlara da izin verilmemekte, kendilerini savunmala-
r› engellenmektedir. 

Bu sunumda sizlere Meksika’daki politik tutsaklar›n içinde bulun-
duklar› koflullar› aktarmaya çal›flt›m. Sizlere teflekkür ederim. 

3. Oturum

Öncelikle bu oturumda benden önce konuflan Arzu Özdemir’in di-
renifl ve mücadele ile ilgili bizimle paylaflt›klar›n›n çok etkileyici oldu-
¤unu söylemek istiyorum; bu ruhu Kanada’daki Grubumuza ve Mek-
sika’daki sosyal harekete tafl›yaca¤›m. Söyledikleri etkileyiciydi çün-
kü bir yandan katliam, iflkence, yak›lan insanlarla ilgili her fleyi duyu-
yorsunuz, fakat di¤er yandan insanlar›n bunlara karfl› direndiklerini de
duyuyorsunuz, iflte etkileyici olan buydu.

Bu oturumda Meksika Tutsak Aileleri ve Yak›nlar› Grubu hakk›nda
daha detayl› konuflaca¤›m. Grubumuzun esas çal›flmas› Meksika’da
bugün en tan›nm›fl politik tutsaklar olan Jacobo Silva Nogales ve Glo-
ria Arenas Agis için yap›lan çal›flmalard›r.

Meksikal› bir politik tutsak olan Jacobo Silva Nogales tutukland›¤›
Ekim 1999’dan beri La Palma maksimum güvenlikli hapishanesinde
tutulmakta ve politik faaliyetleri nedeniyle, terörizm ve suç örgütü gi-
bi, örgütlü suç ifllemekle itham edilmektedir. Jacobo 51 y›l 3 ay cezay-
la düzensiz bir yarg›lamaya maruz kalmaktad›r. Mahkemelerde Jacobo
davadaki birçok düzensizli¤i ve La Palma’daki genel yaflam koflullar›-
n› teflhir etmifltir. Hapishanede bulundu¤u süre içinde üretti¤i müthifl re-
sim koleksiyonu yoluyla politik çal›flmalar›n› sürdürmüfltür. Jacobo re-
sim yapmay› hapishaneye girdikten sonra ö¤rendi ve sanat, politik dü-
flüncelerini ve ayn› zamanda politik tutsak olarak duygular›n› ifade et-
menin bir arac› haline geldi. Askeriyenin el koymas›yla birlikte Silva
resim materyallerinden mahrum b›rak›lm›flt›r ve sanatsal çal›flmalar›na
devam edememektedir. Tutsaklar hiçbir fleye sahip olmaks›z›n 2’ye 4

metrelik hücrelerde tutulmaktad›r. Tutsaklar art›k kütüphaneye gireme-
mekte ve tüm s›n›flar kapat›lm›fl durumdad›r. La Palma yetkilileri ne
ulusal ne de uluslararas› hukuka riayet etmektedir. Onlar›n cezaland›r-
ma ve bask› biçimindeki “adalet” uygulamas› ise tutsaklara en insanl›k
d›fl› ve afla¤›lay›c› muameleyi yapan gardiyanlar›n kiflisel zevklerine b›-
rak›lmaktad›r. Tutsaklar sürekli dövülmekte ve zorla soyundurularak,
dizlerinin üzerinde durmaya ve kalçalar›n› kendi elleriyle ay›rmaya
zorlanarak yap›lan aramayla afla¤›lay›c› muameleye maruz kalmakta-
d›r. Bu çeflit afla¤›lamalar, ABD taraf›ndan Abu Garib hapishanesinde
kullan›lan teknikleri hat›rlatmaktad›r. Neden bu çeflit bask›c› bir siste-
me sahip oldu¤umuzu anlamak için, esas olarak ülkemizin yap›s›na
bakmal›y›z.

Kapitalizm, do¤al kaynaklar›n ve insan eme¤inin görülmemifl ölçü-
lerde sömürülmesi üzerine kurulu bir sistemdir. Kapitalizmin tek ilgisi
sermayenin toplanmas› ve ço¤almas›d›r. Kapitalistler gittikçe daha çok
metay› daha çok müflteriye satmak için üretmek zorundad›rlar. Bu, tü-
ketim için asla bitmeyen üretimi koflullayan, sürekli büyüyen bir paza-
r› ifade etmektedir ki sonuçlar› do¤al kaynaklar›n giderek büyüyen sö-
mürüsü ve eme¤in de¤erinin düflmesidir. Bunun zorunlu sonucu ise do-
¤al kaynaklar›n tükenmesi ve tüm dünyada halk›n daha da yoksullafl-
mas›d›r. Gittikçe daha az say›da insan, gittikçe daha fazlas›na sahip
olurken, daha fazla insan gittikçe daha aza sahip olmaktad›r. Dünya
nüfusunun en zengin % 20’si dünya kaynaklar›n›n % 80’ini tüketmek-
teyken, en yoksul % 20’si sadece % 1’ini tüketmektedir. Dünyan›n en
zengin üç kiflisinin zenginli¤i en yoksul 48 ülkenin GSMH’ndan fazla-
d›r. Ayn› zamanda 3 milyar insan (dünya nüfusunun yar›s›) günde 2
Dolar›n alt›nda bir parayla yaflamaktad›r! Kapitalizmin bugünkü gelifl-
me aflamas› yoksullar›n say›s›n› büyütmekte; iflsizlik, kötü beslenme,
yiyecek güvensizli¤i, topluluklar›n zorunlu göçünü, düflük ücretleri,
sosyal hizmetlerin ve çal›flma standartlar›n k›s›tlanmas›n› yükseltmek-
tedir. Örne¤in 2002 y›l›nda 100 milyon nüfuslu Meksika’da 75 milyon
yoksul insan yaflamakta ve bu insanlar›n % 45’i ise mutlak yoksulluk
s›n›r›n›n alt›ndad›r. Bugün, nüfusun % 41’i içme suyuna, % 45’i elekt-
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ri¤e sahip de¤ildir. Nüfusun yaklafl›k % 30’u ülkenin yerlileridir ve en
yoksul kesimi oluflturmaktad›rlar. Sosyal çürümenin bu düzeyi hoflnut-
suzlu¤u ve sosyal ayaklanmay› k›flk›rtmaktad›r. Michael Foucault’un
ortaya koydu¤u gibi nerede zor varsa, orada direnifl vard›r. Her bask›
ve sömürü sistemi zorunlu olarak kendini ayn› sistemin yaratt›¤› karfl›
bir güç olarak teflkil eden büyük bir kölelefltirilmifl vatandafl kitlesine
yol açar. Bu durumda, kapitalizmin geliflimi taraf›ndan k›flk›rt›lan sos-
yal y›k›m, var olan otoriteye karfl› direnen ve meydan okuyan genifl bir
halk kitlesi yarat›r. Kapitalizm gelifltikçe daha çok insan, kendilerini
örgütler ve protesto için sokaklara ç›kar. Meksika’da son bir kaç on y›l
içinde politik seferberliklerde art›fl olmufltur. 1994’te ülkemiz sömürü,
marjinallefltirme, ayr›mc›l›k, d›fllama ve fiziksel bask› koflullar›nda ya-
flayan binlerce marjinallefltirilmifl yerli insan›n sesini temsil eden “Ya
Basta” ç›¤l›¤›n› yükselten Zapatista Ulusal Kurtulufl Ordusu
(EZLN)’nin ortaya ç›k›fl›n› görmüfltür. Zapatistalar, küresel kapitaliz-
min geliflimi taraf›ndan yok say›lmay› art›k istemeyen genifl bir kitle-
sel hareketin ilk ad›m› oldular. 1996’da kurulan Devrimci Halk Ordu-
su (EPR) yada 1998’de kurulan ‹syanc› Halk›n Devrimci Ordusu (ER-
PI) gibi di¤er direnifl ifadeleri bu süreci izledi. 1999’da Meksika Ulu-
sal Otonom Üniversitesinde meydana gelen büyük ö¤renci grevi kamu
e¤itimi üzerine büyüyen toplu sald›r›s›na karfl› cepheden mücadelede
ö¤renci hareketini yeniden canland›rd›. Gittikçe daha fazla insan fark-
l› bir toplum, yaflamlar›nda bir de¤ifliklik istemektedir. Bu arada, siste-
min ayr›cal›k tan›d›klar› ise yükselen protesto ve direniflleri, içinde bu-
lunduklar› durum için bir tehdit olarak alg›lamaktad›r. Kitleler, az›nl›-
¤a ayr›cal›k tan›yan küresel kapital sisteme karfl› savaflmaktad›r. Kapi-
talist dünyan›n tamam›nda oldu¤u gibi Meksikal› politik elit kesimler
de ekonomik elit kesimlere s›ms›k› ba¤l›d›r. Meksikal› politik iktidar
1920’deki Meksika devrimi sürecinden beri ekonomik iktidar› elinde
bulunduran güçlü bir oligarfli taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. RPI re-
jimlerini finanse eden ifl adamlar› grubu Fox yönetiminin arkas›ndaki
ayn› gruptur. Meksika hükümetinin ç›karlar›yla bugün oligarflinin ç›-
karlar› ayn›d›r. Devletin ifllevi sermaye ya¤mas› sürecini kolaylaflt›ran

bir araçtan baflka bir fley de¤ildir. Böylesi bir ülkedeki yaflam› düflü-
nünce, politik tutsaklar›n durumu hiç kimseyi flafl›rtmamaktad›r. Poli-
tik bask›n›n sosyal hoflnutsuzlu¤un suç haline getirilmesinden suikast-
lara, katliamlara, jenoside, sistematik iflkenceye, kaybetmelere ve po-
litik tutuklamalara kadar bir dizi çeflidi bulunmaktad›r. ‹nsanlar›n ger-
çekten vahflice katledildi¤i katliamlar yaflanm›flt›r.

fiimdi diyebiliriz ki, politik tutsaklar›n varl›¤› kapitalist sistemin bir
parças›d›r. Birbirinden tecrit edilemez. Kapitalizme karfl› mücadele,
daha iyi bir toplum için verilen mücadele politik tutsaklar›n serbest b›-
rak›lmas› için mücadeleyi de zorunlu olarak içermelidir. Politik tutsak-
lar›n sosyal aktivistler oldu¤u hat›rlanmal›d›r. Onlar hapishanedeler
çünkü daha iyi bir toplum için mücadele ediyorlard›. Onlar hapishane-
deler çünkü kapitalizme karfl› mücadele ediyorlard›. Örne¤in hala
Meksiko eyaletindeki Neza-Bordo hapishanesinde politik bir tutsak
olan Gloria Arenas, Zongolica, Veracruz da¤lar›ndaki TINAM (Tüm
Yoksul Halk›n Birli¤i) isimli sosyal bir örgütün üyesi olarak politik fa-
aliyetlerine bafllad›. O dönemde yirmi yafllar›ndayd› ve yaflam›n› da¤-
lardaki ormanlar› kesmek için köylülere inan›lmaz düflük ücretler öde-
yen bölgenin büyük toprak sahipleri taraf›ndan sömürülen Zongolica
köylülerini savunmaya adad›. Ekim 1999’da efli Jacobo Silva Noga-
les’in tutuklanmas›ndan üç gün sonra yakaland›. O da tutukland› çün-
kü daha iyi bir toplum istemeye cüret etmiflti. Gloria gibi Meksika ha-
pishanelerini dolduran birçok politik tutsak mevcut, çünkü onlar›n fa-
aliyetleri kapitalizme meydan okumakt›r. 

Birçok örnekte oldu¤u gibi politik tutsaklar tutukland›ktan sonra da
mücadelelerini b›rakmazlar. Birçok politik tutsak hapishanede di¤er
tutsaklar›n halk e¤itimi için yaz›lar›n› araç olarak kullanarak diren-
mektedirler. Politik tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› için yürütülen mü-
cadele, sosyal adalet için verilen mücadelenin merkezi parças›d›r. Biz-
ler sosyal hareketlere politik tutsaklar sorununu tafl›malar› gerekti¤ini
ö¤retmeliyiz çünkü bu tutsaklar onlar›n tutsaklar›d›r. Politik tutsakla-
r›n serbest b›rak›lmalar› için güçlü bir hareket yaratmal›y›z, çünkü bir
gün o parmakl›klar›n arkas›nda bizler olabiliriz. Cerezo Contreras kar-
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deflin dedi¤i gibi “biz hapishanede oldu¤umuzda onlardan bizim için
savaflmalar›n› istedi¤imiz gibi bizler de politik tutsaklar›m›z için sava-
flal›m”. Fakat çözüm olarak eklemek istedi¤im fley, uluslararas› çal›fl-
ma ve iliflkinin gereklili¤idir. ‹nan›yorum ki, mücadelelerimizi birlefl-
tirmek için beraber çal›flmal›, ortak eylemler yapmal› ve politik tutsak-
lar aras›nda dayan›flmay› yaratmal›y›z.

Hepinize teflekkür ederim.

F- KENAN YILMAZ (Uluslararas› Politik Tutsaklarla Daya-

n›flma Komitesi-Almanya)

Merhaba arkadafllar, ben de sizleri kilometrelerce uzakta yaflamak
zorunda b›rak›lan milyonlarca insandan biri olarak, siz Türkiyeli emek-
çileri, T. Kürdistan›’ndaki emekçileri Avrupa’daki kardefllerimiz ad›na
selaml›yorum. Onlar›n sizlerin selam›na, sizlerinse onlar›n selam›na ih-
tiyac› oldu¤unu hissediyorum ve duygular›m› sizlerle paylaflmak istiyo-
rum. De¤erli dostlar, cezaevleri sorunu s›n›flar›n ortaya ç›k›fl›yla birlik-
te, katmerleflerek devam etmektedir. Bugün insanlar üzerinde çeflitli de-
neylerle ortaya ç›kar›lan ve bunlar›n da fuarlar›n›n yap›ld›¤› iflkence
aletlerinin oldu¤u bir dünyada yafl›yoruz. Bu iflkence aletleri, baflta Tür-
kiye, Latin Amerika, Filistin ve dünyan›n birçok ülkesinde çeflitli tutsak-
lar üzerinde denenerek ortaya ç›kar›lan silahlard›r. Özellikle bir insana
daha iyi nas›l ac› verilir üzerine yap›lan bu deneylerin dayand›¤› nokta,
onlar› çözme, kifliliksizlefltirme, onlar›n beynini y›kama, onlara, Türki-
ye’deki ad›yla tredman uygulamad›r. Bunun dayand›¤› noktada, Dr.
Schein’›n, ünlü Amerikal› profesörün, Vietnam’dan bafllayarak ve çeflit-
li üniversitelerde yapt›¤› deneylerin sonuçlar›d›r. Ki bu metotlar baflta
Almanya’daki Hamburg Üniversitesi olmak üzere, birçok alanda bugün
daha da gelifltirildi ve en son olarak bu metotlardan tabutluklar ortaya
ç›kt›. Bu tabutluklar›n dayand›¤› nokta beyin y›kama, insan› duygular›n-
dan uzaklaflt›rma, insanda insana dair ne varsa yok etmedir. Çünkü on-
lar bu sisteme göre düflmand›rlar. Onlar bu sisteme göre tehlikelidirler,
di¤er ad›yla, onlar bu sisteme göre “teröristtirler”. Hiçbir dönemde bun-
lar›n haklar› kabul edilmemifltir. B›rakal›m haklar›n›n kabul edilmesini,

cezaevleri bas›larak katledilmifllerdir. Bunlar›n birçok örneklerini yafla-
d›k. Bunlar›n örneklerini Türkiye’de siz yafl›yorsunuz, bunlar›n örnekle-
ri Peru’da yafland›, bunlar›n örnekleri ‹srail’de yafland›. Bunlar›n örnek-
leri Latin Amerika ülkelerinde sürekli yaflan›yor. Bunlar gelecekte de
yaflanacakt›r. Benim içinde faaliyet yürüttü¤üm ve temsil etti¤im kurum
Avrupa’da faaliyet yürütmektedir. Ki Avrupa’da hepinizin haf›zalar›nda
vard›r, hücre tipine karfl› mücadele 1970’lerin bafllar›na dayanmaktad›r.
Çünkü 70’lerin bafllar›nda, 68 kufla¤›n›n mücadelesinin geliflmesiyle bir-
likte, Avrupa’da da bu mücadele geliflti. Sokak eylemleri, ö¤renci ey-
lemleri giderek sistemi sarsmaya, sistem aç›s›ndan bir korku olmaya
do¤ru gitti. Ve 68 kufla¤› daha sonra giderek kendi içinde örgütlendi, çe-
flitli örgütler ortaya ç›kt›. Bu örgütlenmelerle birlikte, emperyalist kapi-
talist sistem bu tehlikeyi ortadan kald›rmak, bu tehlikeyi yok etmek için
çeflitli programlar uygulamaya çal›flt›. Bunlar›n bafl›n› Almanya çekmek-
tedir. 68 kufla¤›n›n mücadelesi sonucu ortaya ç›kan RAF hareketinin ge-
liflmesiyle birlikte, birçok RAF üyesi çeflitli biçimlerde tutuklanm›fl ve
yo¤un iflkencelerden geçirilmifltir. Bu iflkencelerden sonra, politik tut-
saklar›n politik kimlikleri hiçbir flekilde kabul edilmeyerek, s›radan h›r-
s›z, soyguncu muamelesine tabi tutulmufltur. Ve flu ana kadar da emper-
yalist-kapitalist ülkelerde, kendilerine “demokrasinin merkezi” dedikle-
ri bu ülkelerde de, hiçbir flekilde politik tutsaklar›n kimlikleri kabul edil-
memifltir. Ki Almanya’da RAF baflta olmak üzere, çeflitli politik tutsak-
lar› kendi düflüncelerinden vazgeçirmek için çeflitli planlar uygula-
nm›flt›r. Bunun bafl›nda, bundan birkaç y›l önce Türkiye’de yaflad›¤›m›z,
F Tipi izolasyon ve F tipi cezaevleri, o dönem Almanya’da uygulanma-
ya baflland›. Bunlar›n uygulanmas› için, önce Hamburg Üniversitesi’nde
özellikle yap›lan birçok deneyler var. Baflta askerler kullan›larak, üni-
versitenin bir bölümünde insanlar hücrelere at›larak, bunlar üzerinde çe-
flitli deneyler yap›ld›. Ki bu deneylerde en çok dayanan 5 insan vard›.
Bunlar da sadece 68 saat hücre tipinde kalabilmiflti. Kesinlikle ses geçir-
meyen, en küçük bir t›k›rt›n›n bile duyulmad›¤›, d›flar›daki en küçük bir
yeri görmenin mümkün olmad›¤› hücrelerde bu insanlarla, görevliler de
dahil olmak üzere hiçbir flekilde konuflulmayarak a¤›r bir izolasyon uy-
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guland›. Ve daha sonra bu deneyler 1970’lerden sonra RAF tutsaklar›
üzerinde denendi. Stammheim’de, Berlin’de, Mannheim’da, Düssel-
dorf’da ve birçok yerde bu tabutluklar yap›larak, RAF tutsaklar› bu ta-
butluklara konuldu. Ama tabii ki tabutluklarda bu mücadele bitmedi. Bu
mücadele geliflti. Tabutluklara karfl› verilen bu mücadelenin geliflmesi ve
d›flar›da da, bu tabutluklara karfl› bir mücadelenin sergilenmesi ve yüz-
lerce insan›n açl›k grevine yatmas› vs. ile birlikte bu mücadele devam et-
ti. K›smi haklar elde edildi, tekrar ellerinden al›nd›. Özellikle o süreçte
yap›lan eylemler bahane edilerek, bu insanlar›n mücadele sonucu elde
ettikleri haklar›, dönem dönem ellerinden al›nd›, tekrar mücadele edile-
rek al›nd› ve bu sürekli oldu ve bu da yetmedi, hepinizin haf›zas›nda
mutlaka vard›r. 1976’n›n 9 May›s’›nda Ulrike Meinhof bu cezaevlerin-
de öldürüldü. Yine di¤er RAF tutsaklar› Katherina Honershmidt, Sigfri-
ed Hausner,  Andreas Baader, Jan Karl Rusfeld vs. birçok politik tutsak
burada katledildi. Bunlara intihar süsü verildi. Özellikle Baaderlerin kat-
ledilmesi aç›k bir katliamd›r. Bu insanlar silahla öldürülerek katledilmifl-
lerdir. Silahlar›n avukatlar taraf›ndan içeri sokuldu¤u iddia edildi. Ancak
b›rak›n içeri silah sokmay›, avukatlar müvekkilleri ile görüflürken not bi-
le tutam›yorlard›. Bafltan afla¤› kadar en ince ayr›nt›s›na kadar aran›yor-
lard›. Tabii bu sadece Almanya’da de¤il. Bu yine Fransa’da o dönem or-
taya ç›kan Aksiyon Direkt Örgütü elemanlar›na, ‹talya’da K›z›l Tugay-
lara, ‹spanya’da BASK bölgesinin ba¤›ms›zl›¤› için mücadele eden ulu-
sal kurtulufl hareketi ETA üzerinde uyguland›. ‹spanya’daki hareket ve
iflkence çok yo¤un bir biçimde bugün de devam ediyor. ‹spanya’dan bir
örnek verecek olursak, burada bu iflkenceleri yapan, Guardia Sivil deni-
len ekiptir. Hitler faflizmi sürecini haf›zan›zda canland›r›rsan›z, orada
SS’ler vard›. Ki bunlar en azg›n, en katliamc› örgüttü. ‹spanya’da da fa-
flizmin alt edilmesiyle birlikte bütün faflist kurumlar da¤›t›lm›flt›r. Ama
Guardia Sivil, bugün özel koruma alt›nda, yine katliamlar›na, iflkencele-
rine devam ediyor ve özellikle BASK bölgesi içerisinde yo¤un bir flekil-
de, oradaki kurtulufl mücadelesi veren gerek ETA üyelerine, gerekse ora-
daki ba¤›ms›zl›k mücadelesinin di¤er ayaklar› olan kurumlar›n yönetici-
leri üzerinde de uygulamaktad›r, ki BASK bölgesinde bugüne kadar on-

larca demokratik kurum yasaklanm›flt›r. Gençlik örgütleri, kad›n örgüt-
leri çeflitli biçimlerde yasaklanarak, bunlar›n yöneticileri iflkencelerden
geçirilmifltir. Ve bugün hala da iflkencelerden geçirilmektedir, katledil-
mektedir.

Sevgili arkadafllar, F tipi ile ilgili, Almanya’da ve Avrupa’n›n di¤er
ülkelerinde yeni uygulamalar söz konusu. Bu uygulamalar “terörle mü-
cadele” ad› alt›nda yap›lmaktad›r. F tipindeki uygulamalar 1. ve 2. otu-
rumda daha genifl olarak aktar›ld›. Ama ben burada bu anti-terör yasala-
r› üzerinde biraz durmak istiyorum. 11 Eylül sald›r›s›ndan sonra, “biz de
içimizi temizliyoruz” ad› alt›nda, çeflitli kurumlara, çeflitli kurulufllara
yönelik bir sald›r› kampanyas› bafllat›lm›flt›r. Bu sald›r›n›n birinci aya¤›
göçmen örgütlere yönelikken, ikinci aya¤› ise bu ülkedeki kurum ve ku-
rulufllara yöneliktir. Çünkü Avrupa’da halen çok c›l›z da olsa, çok küçük
de olsa bir k›p›rdanma söz konusudur. Sosyal haklar›n k›s›tlanmas›na,
bireyin özel haklar›n›n gasp edilmesine, yine merkezi bilgi merkezleri-
nin oluflturulmas›na, sokaklar›n kamera alt›na al›narak, insanlar›n her
türlü haklar›n›n gasp edilmesine karfl› bir mücadele söz konusudur. Bu
mücadele flu anda çok c›l›z,  bunun ilerde geliflebilece¤i görülerek, flim-
diden bu mücadelenin bast›r›lmas› gerekiyordu. Bundan dolay› da en
küçük bir k›p›rdan›fl bast›r›lmaktad›r ki size basit bir örnek verebilirim.
Frankfurt’ta bundan iki y›l önce bir araba molotofland›. Bu arabay› ki-
min molotoflad›¤› belli de¤il. Ama orada üç tane genç evlerinden gözal-
t›na al›nd›. Bu gençler anti-faflist olduklar› ve katliamlara karfl› hareket
içinde öne ç›kt›klar› için al›nm›flt›. Bu gençler, birlefltirilerek bir güç
oluflturduklar›n› iddia ediyorlard›. Bunlar›n b›rak›n birbiriyle ba¤lant›s›-
n›, birbirlerini tan›m›yorlard› bile. Almanya’da bu insanlar tehlikelidir
diye F tiplerine kondu ve bugün yarg›lanmalar› halen devam ediyor. Yi-
ne di¤er bir örnek, siz de bas›ndan takip etmiflsinizdir. Birkaç y›l önce
yine Türkiyeli bir genç Almanya’n›n Holsburg kasabas›nda, bir komflu-
nun flikayeti üzerine evinden al›nd›. Evde kimyasal madde oldu¤u do¤-
ruydu çünkü kendisi kimyagerdi. Ama Heidelberg’deki Amerikan üssü-
nü bombalayacak, havaya uçuracak diye gözalt›na al›nd›. Bu genç bir-
çok kez hem bas›nda hem de kamuoyunda teflhir edildi. Bir süre sonra
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ortaya ç›kt› ki, bu kiflinin bu flekilde bir suçu yoktur. Almanya ‹çiflleri
Bakan› flunu diyor: “Bizde de varlar ve biz bunlar› temizleyece¤iz”. Ni-
ye böyle diyor, çünkü bu tür olaylar› kullanarak mevcut “anti-terör” ya-
salar›n›n yeniden daha da sertlefltirilmesi gerekiyor. Bunlar›n bu tür fley-
leri kullanmalar›, kamuoyu oluflturmakt›r ve istediklerini de baflarm›fl-
lard›r. Yani zaman›nda 11 Eylül’ün destekleyicileri olarak gözalt›na al›-
nan ve mahkemelere ç›kar›lan birçok göçmen kökenli özellikle de Arap
kökenli ülkelerden gelen insanlar, k›sa süre sonra serbest b›rak›lm›fllar-
d›r, çünkü haklar›ndaki iddialar› kan›tlayamam›fllard›r.

Sevgili dostlar, bugün bu örneklerden yola ç›karak flunu söyleyebili-
riz ki, Avrupa’da baflta göçmenlere yönelik olmak üzere, bask›lar gide-
rek art›yor. Bugün ‹ngiltere’de yeni ç›kan “anti-terör” yasas›na göre
herhangi bir insan herhangi bir örgütün taraftar› flüphesiyle gözalt›na
al›n›p, 6 ay mahkemeye ç›kar›lmadan sorgusuz sualsiz tutulabiliyor.
Bunun ayn›s› Hollanda’da gerçeklefltirilmeye çal›fl›l›yor. Bunu ayn›s›
Almanya’da yap›lmaya çal›fl›l›yor. Tüm bunlar›n hedefi olarak göçmen-
ler gösterilmektedir. Çünkü göçmenler Avrupa ülkelerinde, çeflitli flekil-
lerde örgütlü olan tek kesimdir. Baflta Türkiyeliler olmak üzere, tüm
göçmenler kendi içlerinde flu veya bu flekilde örgütlü oldu¤undan dola-
y›, bunlara yo¤un sald›r›lar söz konusudur.  Tabi burada, bu ülkelerde
de mücadele verilmektedir. Bu mücadeleler çeflitli küçük gruplar fleklin-
de vard›r. Özellikle de cezaevlerine iliflkin bir duyarl›l›k söz konusudur.
Bu duyarl›l›k sonucu Türkiye’deki, gerek 96 ÖO süreci, gerekse 19
Aral›k ÖO sürecinde, Avrupa’daki güçler kendi içlerinde birleflerek, en-
ternasyonal dayan›flma en iyi flekilde gelifltirilerek, buray› desteklemifl-
lerdir. Benim de içinde oldu¤um kurum bunlarla birlikte birçok eylem,
birçok etkinlik haz›rlam›flt›r. Birçok cezaevlerine delegasyonlar gönder-
mifllerdir. Ayn› zamanda cezaevleri koflullar›n›n kötü oldu¤u ülkelerden
bir olan Latin Amerika’yla ilgili çeflitli dönemlerde, oralardaki geliflme-
lere iliflkin kampanyalar örgütlenmifl, oralardaki cezaevlerindeki koflul-
lar› ö¤renmek üzere delegasyonlar gönderilmifltir. Yine Hindistan’daki
cezaevleri koflullar› ve tutuklanan Nepal halk›n›n önderlerine iliflkin de
birçok kampanya yap›lm›fl ve delegasyonlar gönderilmifltir. Kamuoyu-

nu yak›ndan ilgilendiren ve desteklenen bir di¤er mücadele alan› da Fi-
listin’deki intifadad›r. Filistin’deki intifaday› destekleyen birçok eylem-
ler ve cezaevlerindeki geliflmeleri aktaran birçok kampanyalar vard›r.
Bununla birlikte yine Irak iflgali ve Irak iflgali ile birlikte, baflta cezaevi
ve oradaki insan haklar› ihlallerine iliflkin yo¤un kampanyalar söz ko-
nusudur. Bu kampanyalarda Avrupa’da yaflayan iflçi ve emekçiler, Ame-
rika’n›n buradaki iflgaline karfl›, özellikle iflgalin 1. y›l›nda güçlü eylem-
ler örgütledi. Günümüzde de bunlarla birlikte, bu iflgalin sona ermesi ve
cezaevlerindeki koflullar›n düzeltilmesi ve Amerikan emperyalizminin
Irak’ta yenilgiye u¤ramas› için, etkinlikler düzenlenmektedir. Ve son
olarak cezaevleri sorunu, politik tutsaklar sorunu sadece içerdeki kar-
defllerimizin, dostlar›m›z›n sorunu de¤ildir. Bundan dolay› da, kendine
insan›m diyen her insan›n,  insanl›k d›fl› bu uygulamalara karfl›, kendi
çap›nda mutlaka yapaca¤› bir fley vard›r. Son olarak hepimiz bu cezaev-
lerindeki kardefllerimizle, dostlar›m›zla, yoldafllar›m›zla birleflerek, on-
lar›n bir parças› oldu¤umuzu, bu deste¤i ve onlarla oldu¤umuzu hisset-
tirmeli, onlar›n yan›nda oldu¤umuzu sokakta, alanlarda göstermeliyiz.
Teflekkür ederim.                   

G- fiEBNEM KORUR F‹NCANCI (Türk Tabipler Birli¤i)

‹nsanlar› özgürlü¤ünden yoksun b›rakarak cezaland›rma, baflka bir
anlat›mla kapatarak cezaland›rma, tarihsel olarak yaklafl›k üç yüzy›ll›k
bir geçmifle sahiptir. Kapat›lman›n bizzat kendisinin insana verdi¤i ac›
yan›nda; bafll› bafl›na kendisinin insan onuruna bir sald›r› teflkil etti¤i
de savunulmaktad›r.

Dünyada bugün cezaevleri konusunda da iki e¤ilimin mücadele
içersinde oldu¤u görülmektedir. Birincisi, özgürlük, onur gibi de¤erle-
ri cezaevinde de olsa yaflatma e¤ilimidir Bu e¤ilim, ceza politikalar›
alan›nda, özgürlükten yoksun b›rakma cezalar›n› yasalarda en az sevi-
yeye indirme; infaz politikalar› alan›nda da, tutuklu ve hükümlülere
onlar›n sosyal bir varl›k oluflundan hareketle hem cezaevinde en fazla
özgürlük ortam› yaratma, d›fl dünya ile mümkün olan en fazla iliflki ve
iletiflim olana¤›n› savunmaktad›r. ‹kinci e¤ilim ise, güvenlik kavram›-
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n› kullanarak ve insan›n sosyal bir varl›k olma özelli¤ini ihmal ederek,
izolasyona dayal› bir sistemi öngörmektedir. Bu iki e¤ilim aras›ndaki
mücadeleyi, tüm dünyada genel olarak insan haklar› ve özgürlüklerine
yaklafl›m›n bir parças› olarak de¤erlendirmek gerekmektedir.

Bugün Türkiye’de Mart 2004 itibar›yla Ulusal Cezaevi ‹daresi tara-
f›ndan bildirilen rakamlara göre, 67,772 tutuklu ve hükümlü bulun-
maktad›r. Resmi kay›tlara göre 71.43 milyon kabul edilen nüfus bilgi-
leri ›fl›¤›nda, cezaevi popülasyonu 100,000’de 95’tir. 

Adli ya da siyasi nedenlerle cezaevlerinde bulunan insanlar›n, bar›n-
ma, beslenme, sa¤l›k, e¤itim, giyim, spor, haberleflme, savunma, özetle
insan onuruna uygun koflullarda yaflama haklar› bulunmaktad›r. ‹nsanla-
r›n en baflta gelen özellikleri de, sosyal varl›k olufllar›d›r. Bu özellikleri
nedeniyle, yaln›zlaflt›r›lan, yal›t›lan insanlar, fiziksel ya da ruhsal yön-
den yaralanmaktad›r. O nedenle, tecrit cezas›, ulusalüstü insan haklar›
belgelerinde zorunluluklar d›fl›nda verilemeyecek cezalardand›r. Böyle
bir ceza öngörüldü¤ünde ise, ilk önce o insan için hekim görüflü istenir.
Tecrit bir ceza olarak da ancak belirli bir süreyle ve ancak yarg› karar›y-
la verilebilir. Tecritin bir ceza olarak, belirli bir süre için bile olsa, ancak
belirli koflullarla verilebilmesinin nedeni, insan onurunun korunmas› ve
insan›n sosyal bir varl›k oluflundan kaynaklanmaktad›r.

Oysa Türkiye uygulamas›nda, bilime ayk›r›, insan onurunu zedele-
yecek ve insan› sosyal varl›k olarak reddedecek bir uygulama söz ko-
nusudur. Örne¤in, 19 Aral›k 2000 tarihinden beri binlerce tutuklu ve
hükümlü F tipi cezaevlerinde tek ve üç kiflilik hücrelerde tecrit ve izo-
lasyon koflullar›nda tutulmaktad›r. Tabip Odalar›’na bu dönemden son-
ra yap›lan baflvurularda, cezaevlerinde geliflen ruhsal bozukluklar ile
ilgili baflvurular olmaktad›r.

Türkiye’nin en son cezaevi mimari tasar›m›n›n, 1829’da ABD’de
Pennyslavania eyaletinde gerçeklefltirilen,  eyalet cezaevi mimari tasa-
r›m› ile ayn› temel prensibe dayand›r›ld›¤› belirtilmektedir. Bu model,
“Penn State System” veya “Separatist” sistem olarak tan›mlanmakta-
d›r. Zaman›nda dünyan›n ilk modern ceza evi olarak infaz literatürüne
geçmifltir. Çin,  Japonya baflta olmak üzere 35 ülkede kopyalanan bu

model, daha sonra infaz literatüründe yap›lan de¤erlendirmelerde Li-
near tip mimari tasar›m olarak tan›mlanm›flt›r (1).  

1800’lü y›llarda Pennsylvania eyaletinde, Quaker dini mezhebinin
liderleri taraf›ndan, zaman›n en iyi mimar›na, 5 y›ll›k bir ön çal›flma-
dan sonra yapt›r›lan bu cezaevi mimarisinin temel prensibi olan tecrit,
Quakerlarin suçlular› iyilefltirmek için, onlar›n birbirlerini etkileyici
imkanlar›n› yok etmek ve tek bafl›na kalmalar›n› sa¤layarak, nedamet
getirip, piflmanl›¤a itmek gibi inançlar›na dayanmaktad›r(1).  

Bu mimari model zaman›m›zda, mutlak izolasyonu ön gördü¤ü için,
baflar›l› olamam›fl, tarihi ve ders al›nmas› gereken bir model olarak s›-
n›fland›r›lmaktad›r. Zaten Quakerlerin bu tecrübesi de mahkumlar aç›-
s›ndan çok zararl› neticeler yaratt›¤› için, 2 y›l gibi k›sa bir zamanda so-
na erdirilmifl ve bu cezaevinde bulunan hücrelerin kap›lar› aç›larak top-
lu yaflam bafllat›lm›flt›r. ‹çerde yatanlar bak›m›ndan da, modern infaz
hukuku gereklerinin gelifltirilmesine engel teflkil eden bu tip cezaevle-
rinin kullan›m›na son verilmifl ve yerlerine yeni modeller, o süreçte ge-
lifltirilen Modüler Modellerin uygulanmas›na bafllanm›flt›r. 1970’li y›l-
lardan itibaren, zaman›m›za kadar ABD’de yeni infla edilen cezaevleri-
nin hepsinin Modüler Modele göre yap›ld›¤› gözlenmektedir(1). 

Tecrit uygulamas›, zaman›m›z›n infaz prensipleri ve infaz huku-
kuyla ba¤daflamayan bir unsur olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ça¤dafl
‹nfaz hukuku gerekleri do¤rultusunda, insan onuru ile ba¤daflmayacak
uygulamalara yer verilmemesi, cezaevinde bulunanlar›n sa¤l›¤›n› etki-
leyecek yaklafl›mlardan kaç›n›lmas› öngörülmektedir. Cezaevlerinde
yaflam›n  “normallik” çerçevesinde olmas› gerekir. 

Cezaevlerinde “yaflam›n normalli¤i”  nosyonu, infaz hukuku içti-
hatlar›nda tarif edilmifl olup, tutuklu ve mahkumlar›n bilimsel/objektif
s›n›fland›rma sistemleri do¤rultusunda tespit edilen güvenlik statüleri-
ne göre,  cezaevlerinde özgürlüklerini en az k›s›tlay›c› flartlarda yat›r›l-
malar›n› öngörür. “F” tipinde düzenlendi¤i flekli ile tutuklu ve mah-
kumlar›n yaflam›n›n binan›n gerekleri do¤rultusunda k›s›tlanm›fl olma-
s› bu  “normallik “ gere¤ine uymayan bir düzenlemedir(1).

Genel olarak, uluslararas› belgeler kifli bafl›na düflmesi gereken as-
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gari bir zemin alan› ya da hacim belirlemez. Son birkaç y›l içinde Av-
rupa ‹flkenceyi ve ‹nsanl›k d›fl› ve Afla¤›lay›c› Uygulama ve Cezalar›
Önleme Komitesi böyle bir belirlemeye do¤ru gitmeye bafllam›flt›r(2).
Her mahkuma yaflamas› için ne kadar alan tan›naca¤› kararlaflt›r›l›rken
göz önüne al›nmas› gereken önemli bir husus, mahkumun her yirmi
dört saatlik dönem içinde söz konusu alanda ne kadar zaman geçirece-
¤idir. Kifli bafl›na önerilen alan 7 m2 olarak belirlenmifltir.

“F” tipi cezaevi modeli ile Pennyslvania modeli aras›ndaki di¤er,
önemli bir benzerlik de “F” tipi cezaevleri ve Pennyslvania modelinde
yaflam yerleri, ‹nfaz literatüründe “‹çe Bakan Hücreler”, ‹ngilizce ko-
nuflulan ülkelerde  “Inside Cells” denilen  yatma yerleridir. “Inside
Cells” ad› verilen bu tür yaflam yerlerinde, tutuklu ve mahkumlar gök
yüzünden baflka, do¤a ile ilgili hiçbir fleyi görüp hissedemezler. Bu
özellik Pennyslavania sistemi ile getirilmifl mimari bir özellik olup,
mahkumlar›n “sensory deprevation” denilen, hissetme ve görme duyu-
lar›n› yok ederek, daha fazla cezaland›r›lmas› prensibine dayan›r. ‹nfaz
literatüründe, tarihi süreçte içe bakan hücrelerin mahkumlara daha faz-
la eza ve cefa çektirmek için yap›ld›¤› bildirilmektedir (1).

Hükümetler, insanlar›n özgürlü¤ünü ellerinden ald›¤›nda onlara ge-
rekti¤i gibi bakma görevini de üstlenir. Bu, yerine getirilmemesi müm-
kün olmayan mutlak bir yükümlülüktür.

Cezaevinde olan kimselerin beden ve ruh sa¤l›¤› içinde yaflamaya
iliflkin temel hakk› devam eder. Ayr›ca, en az›ndan toplumun kalan k›s-
m›na sunulan sa¤l›k hizmetleriyle ayn› düzeyde olacak sa¤l›k hizmet-
lerinden yararlanmaya hakk› vard›r. Uluslararas› Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleflmesi (Madde 12) flunu öngörür: Herkesin en
yüksek düzeyde beden ve ruh sa¤l›¤›na sahip olma hakk›.

Bütün insanlar›n sahip oldu¤u bu temel haklar d›fl›nda, mahkumlar
özel konumlar›ndan dolay› ek hükümler taraf›ndan korunurlar. Devlet
insanlar›n özgürlü¤ünü ellerinden ald›¤› zaman kendilerini sa¤l›kl› ko-
flullar alt›nda al›koymak ve al›konulduklar› koflullardan dolay› hastala-
nacak olurlarsa bak›mlar›n› gerçeklefltirmek yükümlülü¤ünü de üstüne
al›r(2).

Dolay›s›yla, cezaevi yönetimi yaln›z mahkumlara bir sa¤l›k hizme-
ti sunmaktan de¤il, hem mahkumlar›n, hem de personelin sa¤l›¤›n› ko-
ruyacak koflullar sa¤lamaktan da sorumludur. Bir mahkum cezaevin-
den tahliye edildi¤inde cezaevine girdi¤inde oldu¤undan kötü durum-
da olmamal›d›r. Bu, cezaevi hayat›n›n bütün boyutlar› aç›s›ndan, ama
özellikle de sa¤l›k aç›s›ndan geçerlidir.

Her cezaevinde asgari olarak sunulmas› beklenen t›bbi hizmetler;
* cezaevine kabul aflamas›nda t›bbi muayene;
* düzenli olarak ayakta muayene;
* acil durum bak›m›;
* hastalar›n muayene ve bak›m› için gerekli flekilde donat›lm›fl me-

kanlar;
* vas›fl› eczac›lar›n verece¤i gerekli ilaçlardan yeterli bir miktar;
* fizik tedavisi olanaklar› ve tedavi sonras› rehabilitasyon olanak-

lar›;
* t›bbi olarak gerekli görülebilecek türden yiyeceklerin sa¤lanmas›

olarak s›ralanabilir.
Cezaevi yönetimleri genel t›bbi hizmetlere her an eriflilebilmesini,

acil durumlarda ise vakit geçirmeden eriflilebilmesini sa¤lamal›d›rlar
(Standart Asgari Kural 52). Yeni yap›lan cezaevlerinin, k›rsal alanda,
ancak nüfusu en az 10.000 kifli olan bir yerleflme yerine ve tam teflek-
küllü bir sa¤l›k merkezine bir saatte ulafl›lacak mesafede infla edilme-
si zorunludur (Ça¤dafl Standartlara göre amir bir hükümdür). Cezaev-
lerine ziyaretçilerin gelmesi bak›m›ndan, görevlilerin ise gidip gelme-
lerini kolaylaflt›rmak ve gerekti¤inde sa¤l›k merkezine kolayca ulaflma
bak›m›ndan cezaevinin yap›lmas›nda, yer seçimi çok önemli bir unsur
olarak de¤erlendirilmeli ve “F” tiplerinin halenki yerleflim alanlar›n›n
bu standartlara uygunlu¤u tespit edilmelidir(1).

Sa¤l›k hizmetlerinin her alan›nda cezaevi makamlar› cezaevi d›fl›n-
da sa¤l›k hizmeti sunan kurulufllarla yak›n iliflkiler kurmal› ve bu ilifl-
kileri sürdürmelidir. Bu durum yaln›z cezaevi içinde uygulanan tedavi-
lerle d›flar›da uygulanan tedaviler aras›nda uyum sa¤lamakla kalmaya-
cak, ayn› zamanda mahkumlar›n ve personelin tedavi, profesyonel
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standartlar ve e¤itim alanlar›nda gerçekleflen en son geliflmelerden ya-
rarlanmas›n› da sa¤layacakt›r.

Örne¤in Fransa’da Kamu Sa¤l›¤› Yüksek Komitesi’nin 1993’te
sundu¤u bir rapora dayanarak 1994 y›l›n›n Ocak ay›nda ç›kart›lan bir
kanunla, cezaevlerinde sa¤l›k hizmetleri, cezaevlerinden sorumlu olan
Adalet Bakanl›¤›’ndan al›narak kamu hastanelerine devredilmifltir. Bu
devir ifllemi mahkumlara cezaevi d›fl›ndaki kimselerle ayn› düzeyde
sa¤l›k hizmetleri sunulabilmesi için yap›lm›flt›r. ‹lk ad›m olarak, bu
hizmetten yararlanabilmelerini sa¤lamak amac›yla bütün mahkumlar›n
otomatik olarak sosyal güvenlik, genel sa¤l›k ve annelik sigortas› kap-
sam›na al›nmalar› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Gerekli bak›m ve tedavi hizmetlerinin ücretsiz olmas› cezaevlerin-
deki sa¤l›k hizmetlerine iliflkin temel ilkelerden biridir (Birleflmifl Mil-
letler ‹lkeler Demeti, ‹lke 24).

T›bbi bak›mdan yaflanan önemli sorunlardan birisi de, sa¤l›k hiz-
meti sunumunda güvenlik gerekçe gösterilerek kiflilerin hasta yatakla-
r›nda k›s›tlay›c› tedbirlerle yüz yüze kalmalar›d›r. Ancak bu konuda
düzenlenmifl olan inceleme raporlar›nda aksi yönde öneriler bulun-
maktad›r. Avrupa Konseyi ‹flkenceyi Önleme Komitesi de, 3. Genel
Raporunda “… tedavi için hastaneye yat›r›lan mahkumlar al›koyma
amac›yla herhangi bir flekilde yataklar›na ya da baflka bir mobilyaya
ba¤lanmamal›d›r” denilmektedir. 

Cezaevinde olman›n mahkumlar›n ruh sa¤l›¤› üstünde ciddi bir et-
kisi olacakt›r. Cezaevi yönetimleri bu etkiyi azaltmaya çal›flmal› ve ay-
n› zamanda da her mahkumun ne kadar etkilendi¤ini izlemek için sü-
reçler oluflturmal›d›r. Kendine zarar verme ya da intihar etme tehlikesi
olan mahkumlar› saptamak için önlemler al›nmal›d›r. Personel, kendi-
ne zarar vermesi olas› olan mahkumlarda görülecek belirtileri tan›ya-
cak flekilde e¤itilmelidir. Ruh hastal›¤› tan›s› konulan mahkumlar ce-
zaevinde tutulmamal›, gerekli flekilde donat›lm›fl bir ruh hastal›klar›
hastanesine nakledilmelidir.

Ancak son y›llarda infaz kurumlar›na farkl› bir bak›fl söz konusu-
dur. Dünyan›n her yerinde cezaevi makamlar› hapis d›fl› cezalar ara-

maktad›rlar. Hapis d›fl› cezalar giderek daha yayg›n bir flekilde cezaev-
lerindeki nüfus yo¤unlu¤u sorununa bir çözüm olarak önerilmektedir.
Coyle bir çal›flmas›nda; “Bu tür cezalar, cezaevlerindeki kalabal›¤›n
azalt›lmas›n› sa¤lad›klar› gibi, k›sa cezalar alm›fl kimselerin cezaevine
gönderilmemesini de mümkün k›larlar. fiu anda önemsiz suçlar ifllemifl
çok say›da suçlu cezaevlerindedir ve kalabal›¤a neden olmaktad›r. Bu
kimseleri cezaevinde tutmak son derece pahal› bir uygulamad›r ve bu-
nun yerine toplum hizmetlerinde kullan›lmalar› mümkündür(3)” flek-
linde görüflünü belirtirken, son dönemlerde baflka bir e¤ilim de ceza-
evlerinin özellefltirilmesi yönünde ortaya ç›kan yaklafl›mlard›r.

Özellikle dünya nüfusunun %5’ini kapsayan ABD, dünya cezaevi
nüfusunun %23’ünü bünyesinde bulundurmaktad›r. Özellefltirme e¤i-
limleri önce baz› hizmetlerin özellefltirilmesi ile bafllam›fl ve ABD’de-
ki bir cezaevinde ödemeli bir telefondan y›ll›k 12.000$ gelir elde edil-
mifltir(3;4). Günümüzden 2 yüzy›l önce flah›s iflletmesinde olan ceza-
evleri varken, modern uygulamada cezaevindeki yurttafllar için devle-
tin sorumlulu¤u tan›mlanm›fl durumdad›r. Cezaevlerinin tümüyle orta-
dan kald›r›lmas› tart›fl›l›rken, kâr getiren bir iflletme olarak tarifinin sa-
k›ncalar› tüm hukukçular taraf›ndan dile getirilmektedir.

Cezaevleri, toplum taraf›ndan sürekli izlenmesi gereken mekanlar-
d›r. Yaln›z Türkiye’de de¤il, bütün dünyada da durum böyledir. Ceza
infaz› ile ilgili düzenlemeler, tutuklu ve hükümlülerin insan ve sosyal
varl›k olufllar›ndan hareketle temel insan haklar›n› garanti alt›na alan
bir yaklafl›mla yap›lmal›d›r.
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H- FATMAGÜL YOLCU (Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i Baflkan›)

Cezaevleri ülkemiz gündeminde her zaman yer tutan bir konudur.
Biraz da ülkenin içinde bulundu¤u ekonomik, sosyal, siyasal durumun
bir foto¤raf›d›r asl›nda. Ülkemizde 1960, 1971, 1980 y›llar›nda üç kez
askeri darbe oldu. Bunlardan özellikle 1980 askeri faflist cunta döne-
minde cezaevleri birer insan k›y›m makinesi olarak çal›flt›r›ld›. Hiçbir
hukuk kural›n›n ifllemedi¤i aylar süren iflkenceli sorgu sürecinden son-
ra ayn› boyutta iflkencenin sürdü¤ü tutukluluk dönemleri bafllat›l›yor-
du. Buna karfl› mahpuslar fiili direnifller, açl›k grevleri ve ölüm oruç-
lar›, kendini yakarak yaflam›na son vermek biçiminde karfl› durufllar
sergileyerek bu uygulamalar› k›smen geri püskürtebildiler.

12 Eylül süreci sona erdi¤inde, cuntac›lar; geriye birçok hakk›n or-
tadan kald›r›ld›¤› bir anayasa b›rakarak tarih sahnesinden çekildiler.
Ancak bu gerçek bir çekilifl de¤ildi. 12 Eylül; felsefesi, hukuku, ruhu
ve maddi varl›¤› ile yaflam›n tüm ayr›nt›lar›nda kendini sürdürmekte-
dir. Toplumsal muhalefetin yeniden yükseldi¤i 1990’l› y›llara gelindi-
¤inde say›ca büyük bir yo¤unlu¤a sahip mahpuslar için özgürlü¤ün ka-
p›s›n› açan bir yasa meclisten geçiriliyordu: Terörle Mücadele Yasas›.
Buna göre idam cezas›na çarpt›r›lsa dahi belli bir süre cezaevinde tu-
tulan mahpuslar›n sal›verilmesi yasalaflt›. 12 Eylül’ün a¤›r hak ihlalle-
rinin ma¤duru mahpus ve yak›nlar› aç›s›ndan büyük bir sevinçle karfl›-
lanan bu yasa görüntüsünün ard›ndaki gerçekle karfl›laflmak uzun bir
zaman› almad›.

F Tipi Cezaevlerinin bu isimlendirme ile olmasa da temeli ilk bu
yasada at›l›yordu. Böylece siyasi suçlar aç›s›ndan hem cezaland›rma
hem de infaza iliflkin özel statüdeki hükümler bugünlerin de habercili-

¤ini yapmaktayd›. Bu özel hükümlere göre siyasi suç iflledi¤i iddias›
ile cezaland›r›lan kimse di¤er suç türlerinden farkl› olarak ald›¤› ceza-
dan yüzde elli art›r›m uygulamas› ile bu cezan›n yüzde yetmifl beflini
bir ve üç kiflilik odalarda infaz etmek durumunda b›rak›l›yordu.

Ortaça¤ karanl›¤›ndan sonra tüm ça¤dafl cezaland›rma sistemlerin-
de cezan›n amac›n›n öç alma yerine ibret ve cayd›r›c›l›k esas›na dayan-
d›r›lmas› kabul edilmifltir. Oysa ülkemiz 1999 y›l›nda Kürtlerin ulusal
hareket önderi olarak kabul ettikleri A.Öcalan’›n Kenya’da yakalana-
rak ülkeye iadesinin temini amac›yla idam cezas›n› kald›rmak zorunda
kalm›flt›r. Yani cezaland›rmada devletin öç alma felsefesi uluslararas›
bir zorunluluk sonucunda ülke gündeminden ç›kar›lm›flt›r. Kutsal dev-
let anlay›fl› üzerine kurulan ceza politikas›n›n sonucu olarak da devlet
birey karfl›s›nda üstün ve as›l korunmas› gerekendir. Bu yüzdendir ki
devlete karfl› ifllenen suçlar gerek yarg›lama sürecinde gerekse de ce-
zan›n infaz›nda hem öç alma hem de ibret esas›na dayal› olarak uygu-
lana gelmifltir.

Teorik olarak devlet kavram›n›n en sevilen tan›m› genifl anlamda
kamu düzenini sa¤lama ifllevi görmesidir. Ancak adilane ve hakça pay-
lafl›m›n olmas› halinde bu mümkündür ki olmad›¤› noktada varl›¤›n›
her zaman bir tehdit alt›nda görecektir. Emperyalist yay›lmac›l›¤›n iyi
bir çanak tutuculu¤u rolünü sahiplenmiflken TC devletinin de kendini
güven alt›nda görmemesini anlay›flla karfl›lamak gerekir. Bir yandan
yan› bafl›n›zdaki komflu ülkenin kan gölüne çevrilmesine tepkisiz kala-
caks›n›z di¤er yandan evrensel insan haklar›ndan bahsedeceksiniz. Ül-
keniz insan›na IMF politikalar›na uymak ad›na asgari yaflam standart-
lar› bile sa¤layamayacaks›n›z, di¤er yandan hak ve hukuk kavramlar›-
n› a¤z›n›zdan düflürmeyeceksiniz. Halk›n yüzde 23’ü açl›k, yüzde 48’i
yoksulluk s›n›r›nda yaflarken adalet kavram› en s›k telaffuz edilen kav-
ram olacak. Devlet iflte tüm bunlar›n do¤al sonucu olarak da sindirdi-
¤i, susturdu¤u, güvenmedi¤i, gelece¤ini emperyalistlerin insaf›na terk
etti¤i insan›na karfl› kendini koruma paranoyas› ile kendi gelece¤ini te-
minat alt›na alma çabas›ndad›r.

Bugün ülkemizde toplumsal önemi nedeni ile yürürlü¤e giren üç te-
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mel yasa tart›flmalar› uzun dönem ülke gündemini iflgal etmifltir ki de-
vam› da gelecektir. Bu yasal düzenlemeler ülke baflbakan› taraf›ndan
devrim niteli¤indeki yasalar olarak tan›t›lm›fl ancak 1 Nisan’da yürür-
lü¤e girecek olan bu yasalar genifl kesimlerce tepki ile karfl›lanarak an-
ti-demokratik hükümleri nedeni ile ertelenmifl 1 Haziran 2005’te de
yürürlü¤e girmifltir. Bu yasalarda da devletin kendisine yönelik korun-
ma fobisinin egemen anlay›fl olmaya devam etti¤i görülmektedir. Dev-
lete karfl› ifllenen suçlar›n yarg›lamas›nda gizli tan›k, gizli yarg›lama
gibi keyfili¤e varabilecek uygulamalar yasal hale getirilmifltir. Bu üç
yasan›n tart›fl›lmas› s›ras›nda aç›k bir gerçeklik gözümüze çarpmakta-
d›r ki, o da ceza infaz yasas›d›r. Bu yasa henüz tasar› halinde iken ka-
muoyu önünde tek bir boyutu öne ç›kar›larak uzun uzun tart›fl›lm›flt›r.
Bu da tek tip elbise zorunlulu¤udur. 12 Eylül’de s›k›yönetim cezaevle-
rinde ölüm pahas›na direnifllerin ana konusu olarak tarihe geçti tek tip
elbise eylemleri. Ancak tasar›n›n meclise gelmesi ile birlikte anlafl›ld›
ki tek tip elbise tasar›da yer alm›yordu. Kamuoyunun tüm ilgisi tek tip
elbise uygulamas›n›n getirilmesinde yo¤unlafl›rken ortaça¤›n öç alma
ve ibret politikas›na dayal› ceza infaz sistemi yasalaflma aflamas›na ge-
tirildi.

fiunu söylemek gerekir ki yasan›n meclis genel kuruluna getirilme
biçimine bak›ld›¤›nda asl›nda yasaya oy verecek olan milletvekillerin-
den dahi kaç›r›ld›¤›n› görüyoruz. Zira yasa, oylama yapacak milletve-
killerinin eline ayn› günün sabah›nda ulaflt›r›lm›flt›r. Dolay›s›yla da ta-
sar›n›n meclis adalet komisyonuna getirildi¤i tarihte içeri¤i hakk›nda
bilgi sahibi olan vekiller ancak fikir belirtme flans›na sahip olabilmifl-
lerdir. Yasan›n esas mant›¤› esasen piflman ettirme anlay›fl›na dayal›
olarak gelifltirilmiflken muhalefet partisinden ve kimi iktidar partisin-
den vekillerin karfl› ç›k›fl› ile bu ibare tasar›dan ç›kar›lm›flt›r. Yasan›n
ikinci maddesinde cezan›n ayr›m gözetilmeme esas›na göre uygulana-
ca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r. Yine mahpusun zalimane, insanl›k d›fl›,
afla¤›lay›c› ve onur k›r›c› davran›fllara maruz b›rak›lamayaca¤› ifade
edilmektedir. Oysa henüz yasan›n ilk maddeleri s›ralamas›na bakt›¤›-
m›zda negatif ayr›mc›l›¤›n esas al›nd›¤›na tan›k olmaktay›z. Yasan›n 8

ve 9. maddelerinin suça göre ayr›m esas›na dayand›¤› aç›k hüküm al-
t›na al›nm›flt›r.

Di¤er yandan literatüre F Tipi Cezaevleri olarak geçen, yasada yük-
sek güvenlikli cezaevleri olarak isimlendirilen cezaevlerinde tutulacak
olanlara iliflkin suç tipi say›l›rken devlete ve anayasal düzene karfl› suç
iflleyen siyasi mahpuslar insanl›¤a karfl› suç iflleyen, kasten adam öl-
dürme suçu ve uyuflturucu suçu iflleyenler ile birlikte say›lm›flt›r. Bu
flekilde devlete karfl› durufl bu suç tipleri içerisinde say›larak reklam
dünyas›n›n manüplasyon takti¤i iyi uygulanm›fl ve insanl›¤a karfl› suç-
lar ile ayn› kategoride görülmesi sa¤lanm›flt›r. Bahsetti¤imiz gibi her
ne kadar iflkence, zalimane, onur k›r›c› davran›fllarda bulunulamaz
(2/2.madde) hükmü getirilmekte ise de yasan›n pek çok maddesi ken-
di içersinde bu hükmü ilga eder durumdad›r. Örne¤in iki y›ldan fazla
hapis cezas›na mahkum mahpusun hangi tip ceza infaz kurumunda ka-
laca¤›na iliflkin tespit yap›labilmesi için ilk günden itibaren tek kiflilik
bir odada gözlem alt›na al›nmas› esas al›nmaktad›r (23.madde/e). Bu
süre bir gün ile altm›fl gün aras›nda olabilmektedir. 

Bir yandan yasan›n amaçlar›ndan biri olarak say›lan mahpusun top-
lumsal bir varl›k olarak yaflam›n› sürdürebilme esas›n›n benimsendi¤i
iddia edilirken di¤er yandan sosyal bir varl›k olan insan›n bir bafl›na
tek kiflilik bir hücrede izlemeye tabi tutulmas›n›n pozitif bilime de ay-
k›r› olaca¤› aç›k bir gerçektir. Bu süreci yaflayan bir insan›n fiziksel ve
psikolojik olarak sa¤l›kl› kalabilece¤ini hiç kimse ileri süremez. Bu
hüküm dahi tek bafl›na uluslararas› sözleflmelere, anayasaya ve insan
haklar›na ayk›r›d›r. Do¤rudan iflkencenin kendisidir. Keza disiplin ce-
zalar› bafll›¤› alt›nda düzenlenen hükümlere bakt›¤›m›zda dehflete düfl-
memek elde de¤ildir. Disiplin cezalar›; k›nama, baz› etkinliklerden al›-
koyma, ücret karfl›l›¤› çal›fl›lan iflten yoksun b›rakma, haberleflme ve
iletiflim araçlar›ndan yoksun b›rakma, ziyaretçi kabulünden yoksun b›-
rakma ve hücreye koyma olarak düzenlenmifltir (38.madde). Devam›n-
da ise buna tam tezat biçimde bedensel, insanl›k d›fl›, küçültücü zali-
mane cezalar›n disiplin cezas› olarak uygulanamayaca¤› hüküm alt›na
al›nm›flt›r (38/2).
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Say›lan cezalar›n gerekçelerine bakt›¤›m›zda iflkence yasa¤›n›n na-
s›l delindi¤ini görmek mümkündür. Örne¤in yatma plan›na uymamak
ya da hükümlü kimli¤ini yan›nda bulundurmamak, duvarlara yaz› yaz-
mak, afifl asmak k›nama cezas›n›n gerekçeleri aras›nda say›l›r. Ömür
boyu hapse mahkum bir kiflinin yat komutuna uymamas› cezaland›r›l-
mas›n› ne kadar hakl› k›labilir? Ya da siyasi düflüncelerinden dolay›
mahpus olan bir kiflinin bu düflüncelerini temsil eden bir afifli odas›na
veya bir manzara resmini yata¤›n›n baflucuna asmas›n› cezaland›rmay›
iflkence ve zalimane davran›fl yasa¤› ile ne derecede ba¤daflt›rabilirsi-
niz?

Mahpusun e¤itim yerini izinsiz terk etmesi, açl›k grevi yapmas› gi-
bi nedenler baz› etkinliklerden al›koyma cezas›n›n nedenleri aras›nda
say›lmaktad›r. Yasan›n iyilefltirmeye dayal› felsefesinin hayata geçiril-
mesinin yöntemlerinden birisi de zorunlu e¤itimin dayat›lmas›d›r. Oy-
sa e¤itim ancak bir hak olarak anlafl›labilir. Bir zorunluluk olarak da-
yat›lmas› esasen mahpusun piflman olma, nedamet getirme özellikle si-
yasi mahpuslar aç›s›ndan kimli¤inin, kiflili¤inin inkar› anlam›na gel-
mektedir.

Yan› s›ra adeta toplumsal koflullarla ironi yaparcas›na getirilen bir
düzenlemedir bu hüküm. Zira “özgür” insanlar için dahi paras›z ve eflit
e¤itim, anayasal bir hak olarak tan›nmas›na karfl›n okuma yazma ora-
n›n›n esasen yüzde 80’leri aflmad›¤› iyi bilinmektedir. Okulun, ö¤ret-
menin, e¤itim araçlar›n›n yetersizli¤i anlafl›lan odur ki cezaevlerinde
telafi edilmifltir. ‹flin böyle olmad›¤›, bu hakk›n yükümlülük haline dö-
nüfltürüldü¤ü yasan›n kendi bütünlü¤ü içinde kolayca anlafl›lmaktad›r.

Di¤er yandan siyasi mahpuslar aç›s›ndan açl›k grevleri, tarih bo-
yunca hak kazan›mlar›n›n zorunlu baflvuru yolu olarak tercih edilmek
zorunda kal›nan bir direnifl yöntemi biçiminde kullan›lmaktad›r. Bu
yüzdendir ki mahpuslar bu haklar› da ellerinden al›nmak üzere disiplin
cezalar›na tabi k›l›nm›fllard›r. Bir di¤er disiplin cezas› nedeni de ücret
karfl›l›¤› çal›fl›lan iflten yoksun b›rakma cezas›d›r. Öncelikle tek tip el-
bisenin yan› s›ra yasaya iliflkin tart›flmalarda çokça ilgi toplayan konu-
lardan birisi oldu¤unu söylemek gerekiyor. Bu da yine bir kara mizah

örne¤i ceza olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Ülkemizdeki iflsizlerin say›s› 15 milyon gibi çok yüksek rakamlara

ulaflmaktad›r. D›flar›daki insanlar için ciddi bir iflsizlik sorunu varken
hükümlü mahpuslardan meslek sahibi olmayanlar için çal›flmay› bir
zorunluluk haline getirmek propagandas› yap›ld›¤› gibi iflsiz mahpusu
donan›ml› olarak özgürlü¤e haz›rlamak olmasa gerek. Nitekim çal›fl-
mak asla bir yükümlülük olarak getirilemez. Özgür insan çal›flma im-
kan›na sahip oldu¤unda dahi çal›flmama özgürlü¤ünü kullanabiliyorsa
mahpus aç›s›ndan bu hak hiç tart›flmas›z kabul gören bir durum olma-
l›d›r. Anlafl›lan odur ki cezaevleri devlet aç›s›ndan ayn› zamanda iyi bir
gelir kayna¤› durumundad›r(29).

Mahpus haklar› bölümünde yer alan internet ve radyo televizyon
hakk›ndan faydalanmalar› yararl› olmayanlar›n izlenmesinin kurum ta-
raf›ndan s›n›rland›r›labilece¤i ifadesi düzenlenmifltir. Özgür kimseler
aç›s›ndan zararl› olmayan ama mahpus olduklar› için zararlar› idare ta-
raf›ndan takdir edilen bu flekilde izlenmesinde sak›nca bulunan yay›n-
lardan ne anlafl›lmas› gerekti¤i belirsizdir. Bir kimsenin mahpus oldu-
¤u için neden baz› yay›nlar› izlememesi gerekir? Çünkü onun iradesi-
nin olmad›¤› düflünülmektedir. Yönetilmeye ve emir almaya muhtaç
bir hasta oldu¤u var say›lmaktad›r. Oysa e¤er mahpus bu haklardan
faydalanmak istiyorsa bunun da olanaklar› mahpus taraf›ndan yarat›l-
mal›d›r. Ancak kurum d›fl›ndan bu türlü araç ve gereçlerin al›nmas›
mümkündür.

Dolay›s›yla F Tipi cezaevleri uygulamaya konuldu¤u ilk günden
bafllayarak devlet ve anlaflma yapt›¤› kimi flirketler için iyi bir istihdam
kayna¤› haline gelmifltir. Bu defa çal›flma zorunlulu¤u bu anlamda çok
daha ciddi bir kaynak oluflturma imkan› sa¤layacakt›r. Çal›flan hüküm-
lünün alaca¤› ücret belirlenmedi¤i gibi sosyal haklar› da tan›mlanma-
m›flt›r. Zorunlu çal›flman›n bir angaryaya dönüflmesi kuvvetle muhte-
meldir. Üstelik de tayin edilen ifl kollar›, orman, maden, yol iflçili¤i gi-
bi a¤›r ifl kollar›ndan oluflmaktad›r. Sonuç olarak çal›flma zorunlulu¤u
bir yükümlülük olarak yasada tan›mlan›rken ifl yerini izinsiz terk et-
mek de disiplin suçunu oluflturmaktad›r.
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Haberleflme ve iletiflim araçlar›ndan yoksun b›rak›lma cezas› ne-
denleri aras›nda toplu protesto da say›lm›fl hatta toplu sessiz direniflte
bulunmak da bu türlü disiplin cezas›n›n nedeni olarak görülmektedir.
Böylelikle belki de bir mahpusun yaflamla do¤rudan ba¤›n› kuran
mektuplar› dahi ne oldu¤u anlafl›lamayan gerekçelerle engellenebile-
cektir. Gereksiz yere marfl söylemek ya da slogan atmak da bir disip-
lin cezas› nedenidir. Böylelikle bir ve üç kiflilik hücrelerde varl›klar›-
n› ve kimliklerini korumaya çal›flan mahpuslar›n bir di¤erinin varl›-
¤›ndan ve deste¤inden alaca¤› birliktelik duygusunun yok edilmesi
hedeflenmifltir. Say›m ya da arama yap›lmas›na karfl› ç›kmak gibi ne-
denler ziyaretçi yasa¤› ile cezaland›r›lma nedenleri aras›ndad›r. Örne-
¤in araman›n biçimi, keyfili¤e var›p varmad›¤› gibi konular tamamen
kurumda çal›flanlar›n takdirine b›rak›lm›flt›r. Hücreye koyma cezas›
hükümlüye uygulanan en a¤›r disiplin cezas›d›r. Hücre cezas›; kade-
meli olarak 1-10 gün ve 10-20 gün aras›nda mahpusun bir bafl›na hüc-
reye kapat›lmas›d›r. Di¤er mahpuslar› idareye karfl› k›flk›rtmak fiili,
10 güne kadar hücre cezas›na neden olabilmektedir. ‹zin süresini en
fazla özürsüz olarak iki gün geçirmek de 10-20 gün aras›nda hücre
hapsi nedeni olabilmektedir. Yine bu yasa ile yeni bir suç ihdas edil-
mifltir ki, buna göre; açl›k grevi ve ölüm orucuna teflvik edenler de
hücre cezas›n›n muhatab› olacaklard›r. Herhangi bir afifl vs.nin de ku-
rumun bir yerine as›lmas› veya teflhir edilmesi de yine hücre cezas›
nedenidir. Tüm bu uygulamalara karfl› mahpusun ifllevsel anlamda ya-
sal bir güvencesi yoktur. 

1 Nisan’dan 1 Haziran tarihine kadar TCK ve CMK’da yer alan an-
ti-demokratik tart›flmalar yüksek sesle telaffuz edilirken sessiz sedas›z
iki yeni hüküm yasadaki düzenlemeleri daha da dehfletengiz bir tablo-
ya tafl›d›. Bunlardan bir tanesi hükümlünün ‘r›zas› olmas›’ gözetilerek
15 gün süre ile infaz kurumu d›fl›na ç›kar›lmas› yasalaflt›r›ld›. D›flar› ç›-
karman›n amac› elbette infaza ara verilmesi anlam›n› tafl›m›yor. Bunun
anlam›, yarg›lanmas› tamamlanarak hakk›nda hüküm kurulan kiflinin
itiraflarda bulunmas›, yer göstermesi amac›yla baflkalar› aç›s›ndan ye-
ni suç unsurlar› temin edilmesine yöneliktir. Ülkemizin bafl› 1990 y›l-

lar›nda en yo¤un olmak üzere çok a¤r›d›. Faili meçhul cinayetlerin bir-
ço¤unun yakalanarak cezaevine konulan kiflinin kurum taraf›ndan giz-
lice d›flar› ç›kar›larak bu cinayetleri ifllediklerine ve birer katliam ma-
kinesine dönüfltürüldüklerine tan›kl›k yapt›k. Bu durum bizzat meclis
insan haklar› komisyonunun çal›flma raporlar›nda mevcuttur. 12 Eylül
faflist cunta dönemini aratmayan bu hükmün kutsal devlet anlay›fl›n›n
bir uzant›s› olarak kabul edildi¤ini görmek gerekir.

‹ki arada haz›rlanan di¤er bir de¤ifliklik de devlete karfl› ifllenen
suçlar kapsam›nda yarg›lanan ve hüküm alan mahpuslar›n avukatlar›-
n›n kurum güvenli¤ini tehlikeye düflürme ihtimalinin ortaya ç›kmas›
halinde müvekkili ile görüflmesinde kurumda görevli birinin haz›r ol-
mas› mümkün olabilecek. Ayr›ca yine avukatlar hakk›nda müvekkili
ile birlikte yarg›lama söz konusu oldu¤unda savunma hakk›n›n k›s›t-
lanmas› yoluna gidilebilece¤i de yeni bir hüküm olarak bu düzenleme-
ye konulmufl bulunmaktad›r. Bu hükümler de devletin kendini koruma
fobisinin boyutlar›n› anlamak aç›s›ndan çarp›c›d›r. 

Cezaevlerindeki fiili durumu resmilefltirmekle kalmayan, yeni dü-
zenlemeler ile çok daha a¤›rlaflt›ran Yeni Ceza ‹nfaz Yasas›, gizlemeye
hiç de gerek duymad›¤› amac›n› ilgili k›s›mda; mahpuslar›n, “kanunla-
ra, nizamlara ve toplumsa kurallara sayg›l›, sorumluluk tafl›yan bir ya-
flam biçimime uyumunu kolaylaflt›rmak” olarak vurgulamaktad›r. Bu-
nun, tek tip, kendi düflünce ve inançlar›ndan soyunmufl, itaatkar birey-
ler yaratmay› hedefledi¤i aç›kt›r. Bu amaca ulaflman›n, özel bir rejim
gerektirdi¤i, böylesi bir rejim için de bir tak›m araçlara ihtiyaç duyul-
du¤u bilinmektedir. 

Yukar›da bir k›sm›n› örnekledi¤imiz yasa maddeleri, aç›k biçimde
kaba fliddete ihtiyaç duymaks›z›n, kat› izolasyon koflullar›nda olufltu-
rulacak otoriter bir cezaevi yönetimi eliyle bu ifllevi görmek amac›yla
haz›rlanm›flt›r. Hedeflenen, siyasi mahpuslar›n kimliklerinden uzaklafl-
t›r›lmas›, kifliliksizlefltirilmesi, düflüncelerinden vazgeçirilmesidir. Bu-
nun için masumane bir biçimde ifade edilen program›n ad› “iyilefltir-
me”dir. Literatürde “rehabilitasyon” ad› da verilen iyilefltirme, “hasta”
olarak görülen mahpusun ›slah edilmesi, yani yola getirilmesi için ona
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bir tak›m e¤itim programlar›n›n tatbik edilmesidir. Bunun, onun irade-
sine ayk›r› biçimde planlan›yor olmas› meselenin en kritik noktas›d›r. 

Bu durum yasan›n ilgili maddesinde aç›k biçimde, “Hükümlü, ceza
infaz kurumunun güvenlik ve iyilefltirme programlar›na tam bir uyum
göstermekle yükümlüdür” fleklinde ifade edilmektedir. Bu yükümlülü-
¤ün yerine getirilmemesi halinde karfl›lafl›lacak yapt›r›mlar›n giderek
a¤›rlaflan disiplin cezalar› oldu¤u bilinmektedir. ‹nsan iradesine ayk›r›
bir dayatman›n bafll› bafl›na a¤›r bir insan hakk› ihlali oldu¤u aç›k bir
gerçekliktir. Kald› ki meselenin bu dayatmalardan öte nereye varaca¤›
da bilinmemektedir. 

Görüldü¤ü gibi; a¤›r tecrit koflullar›na al›nm›fl mahpuslar›n inanç ve
düflünce sistemine; yeni ceza infaz yasas›n›n öngördü¤ü afl›r› otoriter,
keyfi ve sorumsuz bir cezaevi idaresi alt›nda; yasada s›ralanan bin bir
disiplin cezas›n›n bask› ve tehdidiyle yüklenmeyi hedeflemektedirler.
Bu konuda 4.5 y›l› aflk›n süredir F tipi cezaevleri yönetimlerinin süre-
gelen prati¤inin etkili olamad›¤› bilinmelidir. Yeni yasayla bunun biraz
daha organize ve daha a¤›rlaflt›r›lm›fl hale getirilmesinin sonucun de¤ifl-
mesine yol açaca¤›n› düflünmek büyük bir safl›kt›r. Zira, hedef kitle
olarak ele al›nan siyasi mahpuslar, meseleyi bir irade savafl› olarak al-
g›lamakta ve ona göre hareket etmektedirler. Nitekim onlarca ölüm ve
yüzlerce sakat ve yaral› verme pahas›na F tipi cezaevlerinde, iyilefltir-
me programlar›na ve di¤er yapt›r›mlara taviz vermemifllerdir. Bundan
sonraki sürecin de böyle iflleyece¤ini tahmin etmek hiç de zor de¤ildir.

I- HASAN KIVIRCIK (TMMOB)

Kamuoyunda çok yer alan F tipleri ve hücre tipi cezaevlerinin mi-
marisi ile ilgili olarak konuflmama bafllamak istiyorum. F tipleri
2000’li y›llarda yap›lmaya baflland›. Bu konuda Adalet Bakanl›¤›’n›n
Baro’yu, Türk Tabipler Birli¤ini ve Türk Mühendis ve Mimarlar› Oda-
lar Birli¤i’ni gezdirdi¤i s›rada elde etti¤imiz, daha sonra da kamuoyuy-
la paylaflt›¤›m›z, daha sonra hepimizin bildi¤i biraz sonra sinevizyon
gösterisinde de size anlat›laca¤› gibi 19 Aral›k katliam›yla son bulan F
tiplerine geçifl, ülkemizde büyük bir drama yol açm›flt›r. Bunun tan›¤›

olarak sizlerle buluflturdu¤umuz dokümanlar› konuflma f›rsat›n› bula-
bilece¤iz. O bak›mdan ben a¤›rl›kla cezaevi mimarisi dendi¤inde ne
anlafl›ld›¤›na dair, böyle bir mimari var m›, mimarl›¤›n ilgi alan›nda
m›d›r, bu konuda küçük bir tart›flma yapmak istiyorum. Di¤er taraftan
özellikle günümüzün sorunu olarak durdu¤u için hücre tipinin, hücre
tipi bir hapishane modelinin nas›l geliflti¤ine ait ipuçlar›n› kendimce
yorumlamaya çal›flaca¤›m.

2000’li y›llara gelirken so¤uk savafl›n bitmesiyle yani de¤iflim rüz-
garlar›n›n esmesiyle, küreselleflmenin, yeni dünya düzeni denilen ola-
y›n ortaya ç›kmas›yla birlikte devletlerin yeniden yap›land›¤›n› görü-
yoruz. Ülkemizde de yaflanan böyle bir yeniden de¤iflim, onlara göre
reformun alt nedeni devletin yeniden yap›lanmas›d›r. Bu yap›lanma
bugün de çeflitli alanlarda sürüyor ve asl›nda siyasal sistemin kendi
muhalifleriyle hesaplaflma alan› ve onlarla bafl etme arac› olarak kul-
land›¤› ceza sisteminin bir parças›, infaz rejiminin mekanlar› olan ha-
pishaneler 2000’li y›llara gelindi¤inde bir de¤iflim göstermeliydi art›k.
Varolan cezaevi mekanlar›, varolan binalar ve onlar›n tutsak etti¤i in-
sanlar› bu rejim onu yeterince nötralize edememeye bafllad›. Dolay›-
s›yla yeni bir çizgi bulmas› gerekiyordu ama dünya çap›nda örnekler-
le biraz sonra aktaraca¤›m gibi bu t›rnak içinde modern, ça¤dafl ve bü-
tün herkesin uygulad›¤›, uluslararas› standartlara uyan sistemi getirdi.
Bu sistemin sonucunda da flu an Türkiye’deki tüm cezaevleri hücre ti-
pi olarak de¤ifltirilmeye baflland›. Bunun ilk ad›m›yd› F tipi, flimdi D
tipi, L tipi gibi baflka tip cezaevleri de icat edildi. fiu anda yürürlükte
ama F tipleri hücre tipi cezaevlerinin bir önü olmas› bak›m›ndan bizim
için önemlidir. Hücre ve hücre cezas› yok muydu önceden? Bu çok ye-
ni icat edilmifl bir fley de¤il asl›nda, ceza sistemi içinde zaman zaman
mahkumlara verilir de. Ama bu, bir cezay› çekerken ayr›ca cezaevinde
ifllenen yeni bir suça ya da disiplin suçlar›na denk gelen baflka türlü bir
sistemin ad›yd› hücre. 12 Eylül döneminde tabi ki askeri rejimin, cun-
tan›n genellefltirdi¤i bir sistem haline getirildi. De¤iflim budur. O kadar
da aç›k bir tarif vard›r ki. “1 ile 3 kiflilik yerlerde tutulur” diye. Bu ica-
zet ya da bu yol açma di¤er kendi argümanlar›yla birlefltirilerek bildi-
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¤imiz F tipi facialar› meydana getirildi. Mimarl›kla cezaevinin bir ilgi-
li yok. Ama burada alt›n› çizmemiz gereken nokta fludur ki cezaevleri
infla edilifli ya da imal edilifli süreci ile bir mimari tasar› ö¤esi de¤ildir.

Belki bunu hekim arkadafllar›m›z da baflka bir yönden, oradaki sa¤-
l›k hizmetlerinin nas›l verildi¤ine ait kendi tasar›mlar› olmad›¤›n›, son-
radan olaya müdahale edebildiklerini ve sistemi tümüyle kontrol edeme-
diklerini anlatacaklard›r. Mimari aç›dan da böyle bir fley var. A¤›rl›kla
cezaevinin tipi ya da flekli flemali bir güvenlik konsepti içerisinde devle-
tin bask› ve zor arac›n› nas›l flekillendirece¤ine iliflkin daha farkl› bir
noktada al›nan kararlar›n bir sonucu olarak ortaya konan bir fleydir. Yok-
sa bu mühendis ve mimarlar›n ya da daha farkl› teknik ekiplerin tasarla-
yarak ortaya koyduklar› bir fley de¤il, çünkü onlar›n tasar›mlar›n›n alt›n-
da yatan fley insan›n mutlulu¤udur, insan›n rahat etmesidir. Bütün bun-
lara ters, bütün bunlar› yok eden bir sistemi kendi do¤alar› itibar› ile ta-
sarlamalar› ve oluflturmalar› zaten mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla cezaevi
mimarisi laf› sadece bizim söyledi¤imiz bir fley, oysa öngörülen bir fley
de¤ildir. O, sanat›n ve mimar›n üretti¤i bir fley de¤il, sistemin dayatt›¤›
ve sonuç olarak bize getirilen bir fley. Bunu da vurgulamak laz›m.

Hücre tipinin alt›nda denetleme tipi var. Bu denetleme tipi de 1791
Bentham’dan kaynaklanan, ortada bir kule ve gözetleme yerinden bü-
tün hücrelerin içinin görüldü¤ü bir sistemin o y›llarda icat edilmesiyle
oluflmufl bir rehabilitasyon yeri. Bu yolla insanlar› çok çal›flt›rarak, ya-
l›tarak, tek bafl›na b›rakarak ve sürekli olarak gözleyerek bir de yan›na
dinsel ö¤retileri günün çeflitli saatlerinde yapt›rarak ya da yaparak in-
sanlar›n usland›r›labilece¤i fikri oluflmufltu. O y›llarda her an gözalt›n-
da tutulan, her an denetlenen, her an bak›fllar›n alt›nda duran insanlar›n
›slah olabilece¤i düflüncesi hakim olmufl. fiimdi hücrelerin alt›nda ya-
tan, yani hücre cezas›n›n oluflumuna kaynakl›k eden ö¤reti böyle. Bu
ö¤reti o kadar etkili olmufl ki o tarihlerde, sadece cezaevlerinde de¤il,
baflka türlü yap›larda da örne¤in okullarda, hastanelerde, hatta kümes-
lerde bile böyle merkezi noktadan olan biten her fleyi görürseniz, her
fleye müdahale edersiniz,  ne yap›l›yor her dakika bilirseniz –ama o si-
zi göremeyecektir- her an izlendi¤i hissi, o bask› ve o tecrit edilmifllik

insan› bunalt›r ve istenen noktaya tafl›r. Kurgu bu! Bize do¤ru gelen ye-
ni fiziki mekan oluflturulmas›ndaki kurgu bu. Bir yerde de tiyatro sah-
nesi dedi¤imiz, bizim merkezi mekan örgütlenmesine de denk gelen bir
mekan örgütlenmesidir. Geçmifl y›llarda Amerika’n›n do¤u eyaletlerin-
de ›fl›nsal kollar halinde düzenlenmifl tek s›ra hücreler mevcut. Hücre-
lerin önünden bir tane koridor geçiyor. Bu koridorun kap›lar› her an
aç›k, aç›k olan kap›larda nöbet bekliyorsunuz. Merkezi bir kule vard›r.
Bu kuleden de yap›n›n her taraf›na hükmedebiliyorsunuz. Bu yolla
mahkumlar›n istenen noktada rehabilite edilebilece¤i düflünülmüfl.

fiimdi günümüze do¤ru gelince, F tipi hapishanelerle ilgili izleye-
ce¤imiz slaytlarda görece¤imiz gibi, art›k bu tarz bir fley yapmaya ge-
rek yok. Sorunu art›k kompakt olarak çözmek mümkün, bugünkü tek-
nolojiyle. Çünkü iflin içine elektronik gözetleme sistemleri girmifl du-
rumda. Ama geçmiflte bu tür hapishaneleri fiziken görmek ve fiziken
ona hakim olmak mümkün olabiliyordu. Burada bu binalar›n art›k otel
ya da farkl› yerler olarak kullan›ld›¤›n› biliyoruz. T›pk› bizim sistemi-
mizde Sultanahmet Cezaevi gibi.

Ülkemizde de ancak 2000’li y›llara gelinceye kadar ko¤ufl sistemi
dedi¤imiz, asl›nda kendi kapasitesinin çok üstünde insanlar›n konuldu-
¤u,  yeterli bina ve kaynak ayr›lmad›¤› için 100 kiflilik 200 kiflilik ha-
pishanelere 300-500 kiflinin dolduruldu¤u  büyük s›k›nt›lar çekilen bir
hapishane düzeni oldu¤unu biliyoruz. Sa¤l›k koflullar›n›n, birlikte ayn›
havay› solumada ve ortak mekanlar› kullanmada s›k›nt›lar olan, ama
belki de bu devletin bu yöndeki politikalar›n›n sonucu, ko¤ufl sistemi-
nin oldu¤unu biliyoruz ve hapishaneler de¤iflene kadar da ko¤ufl siste-
miydi. Bu F tiplerinin meydana getirilmesi s›ras›nda zaten bir tart›flma-
ya da yol açt›. “Modern olan tek kiflilik, üç kiflilik hücrelerdir ya da oda-
lard›r” çünkü yasada bunlara hücre de denmiyor “oda” deniyor. Tek ki-
flilik, üç kiflilik oda deniyor. Odalarda kalmak m› iyi? 300 kifliyle kal-
mak m› iyi? Bulafl›c› hastal›k var, gürültü var vs. Konu bu bazda tart›-
fl›ld›. Bu tart›flmalardaki birkaç yanl›fll›¤› ortaya koymak laz›m. Bu tar-
t›flmalarda ortaya ç›kan ve bize getirilen, tek kiflilik yal›t›lm›fl hücrele-
rin daha modern, daha sa¤l›kl›, daha insani oldu¤unu, di¤erinin ise za-
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ten kabul edilemez ve farkl› nedenlerle reddedilmesi gerekir gibi bir
ikilem oldu. Bu konuda aç›kças› Avrupa Birli¤i’nden gelen gözlemci,
temsilcilerin de standartlara uygun oldu¤unu aç›klad›klar›n› hepimiz
biliyoruz. Öyle bir fley oldu ki Türkiye’de, Türkiye cezaevlerinin mo-
dernlefltirilmesinin bir arac› gibi sunuldu. Ancak sonradan birçok kuru-
mun müdahalesiyle anlafl›ld›¤› gibi, bunlar›n insanlar›n sa¤l›¤›n› düflü-
nerek, temizli¤i düflünülerek sakin kalmas› ve üretken olmas› düflünü-
lerek de¤il, tamamen yal›tmak için yap›ld›¤›, 1 ve 3 kiflilik hücrelerin
ortaya konuldu¤u, bu tart›flmalar›n sonucu ortaya ç›km›flt›r herhalde.

Küreselleflme sürecinde ve cezaevi politikalar›nda ve ona ba¤l› ola-
rak cezaevi uygulamalar›nda bir tak›m de¤ifliklikler oldu. Ceza politi-
kalar›na daha çok yoksullar›n u¤rad›¤›, onlar›n çocuklar›, onlar›n in-
sanlar›n› içeri alan bir noktan›n yafland›¤›n› bütün dünyada biliyoruz.
‹statistiklerle ortaya konmufl durumda. Yine ceza politikalar›n›n de¤i-
flimi ile sosyal devletin tüm dünyada yok edilifli aras›nda bir iliflki ol-
du¤unu biliyoruz. Art›k sosyal fonlar toplumun insanlara ve halka ver-
di¤i hizmetten daha da geride durdu¤unu biliyoruz. F tipi hapishane-
lerdeki iflletme masraflar›n›n bile mahkumlardan ç›kar›lmak istendi¤i
süreci biliyoruz. Bütün dünyada kârl›l›¤›n art›r›ld›¤› ve kârl›l›¤›n sür-
dürülmesi, bir düzende hiçbir pürüz olmadan toplumsal bir muhalefet-
le karfl›laflmadan sorunlar›n› çözebilmesi için de bütün toplumun ses-
sizlefltirilmesi, kontrol edilebilir bir noktada tutulmas› gerekti¤ini bili-
yoruz. Yine küresel dünyada ulus politikalar› da aflan müdahalelerin
yap›ld›¤›n› ve bunlar›n bir ya da birkaç yerden ayarland›¤›n› biliyoruz.

F tiplerindeki spor alan› gibi sosyal alanlar›n da fiziki aç›dan, cezaevi
yönetimi izin verse dahi kullan›lmalar›n›n fiziki olarak imkan› yok. Bu
da cezaevlerinin gezdirilmesi s›ras›nda bize verilmifl dezenformasyon-
lardan biri. Bunu o günlerde k›rmaya çal›flt›k ve belli yerlere geldik, fa-
kat üç tane kap›n›n bile aç›lmas›n› sa¤layamad›k. Adalet Bakanl›¤› bü-
tün baflvurular›m›z› geri çevirdi. Asl›nda bu temsili demokrasinin ve ka-
t›l›m araçlar›n›n çökme noktas›d›r.  Kurumlara bile, Türk Tabipler Birli-
¤ine, barolar›n sözcülerine bile burada bir hak tan›nmad›. Bütün itirazla-
r›m›za ra¤men, buralarda hiçbir iyilefltirmeye gidilmedi.

J- ARZU ÖZDEM‹R (19 Aral›k katliam› tan›¤›)

Öncelikle hepiniz hofl geldiniz. Sempozyumun 3. Oturumunday›z
ve 1 ve 2. Oturumlarda genel anlamda dünyada hapishaneler sorunu
ve özelde çeflitli boyutlar›yla ülkemizde hapishaneler sorunu ortaya
kondu. Di¤er oturumlarda ifade edilen konular› burada bir kez daha
tekrar etmek istemiyorum. Özellikle F Tiplerinin bugün içinde bulun-
du¤u durum ve buna paralel olarak tecrit süreciyle birlikte yaflanan so-
runlar ve 1 Haziran’da yürürlü¤e giren Türk Ceza Kanununa iliflkin
önemli vurgular yap›ld› burada.

Ben konuflmama hapishaneler sorunu aç›s›ndan önemli gördü¤üm
flu noktalar› vurgulamakla bafllamak istiyorum. Hapishaneler, ülke-
mizde yaklafl›k 30 y›l› aflk›n mücadele süreci içerisinde her zaman
devlet ile ya da egemen sistemle politik, devrimci tutsaklar aras›nda
aç›k çarp›flma ve çat›flmalar›n yafland›¤› bir arena olmufltur. Bu çat›fl-
malar kimi dönem fliddetlenmifl, kimi dönem azalm›fl ancak varl›¤›n›
sürekli olarak korumufltur. Üçüncü oturumda tart›flaca¤›m›z konu ül-
ke deneyimleri ve çözüm önerileridir. Buna paralel olarak özellikle ül-
kemizde direnifl gelene¤inin yarat›lmas› boyutuyla 12 Eylül sürecin-
den biraz bahsetmek istiyorum. Bilindi¤i gibi 12 Eylül Askeri Faflist
Cuntas› ile birlikte ülkemiz hapishanelerinde o güne kadar görülme-
mifl bir iflkence ve vahflet yaflanm›flt›r. Bu süreçte devletin içerdeki
devrimci tutsaklara uygulad›¤› bask› ve zor yöntemleri, gerek o güne
kadar gerekse de o süreçten sonra hedefledi¤i gibi devrimci tutsakla-
r›n iradelerini teslim almak, kimliksizlefltirmek ve kifliliksizlefltirmek
üzerine flekillendirilmiflti. O dönemde ön plana ç›kan sald›r›lar, yine
asl›nda o sürecin kendi özelliklerini ifade etmektedir. Örne¤in Diyar-
bak›r Hapishanesinde özellikle Kürt ulusuna mensup tutsaklara zorla
Türkçe marfllar›n okutulmas›, Türkçe bilmeyen tutsaklara ziyaret ya-
sa¤›n›n getirilmesi, bunun yan› s›ra kad›n tutsaklara tecavüz edilerek,
kiminin hamile b›rak›lmas›, tutsaklar›n kalas ve coplarla sürekli dö-
vülmesi gibi burada hepsini s›ralayamayaca¤›m›z yöntemlerle sald›r›-
lar yaflanm›flt›r. Devlet o dönem aç›s›ndan elinde bulundurdu¤u tüm
sald›r› yöntemlerini tek tip elbise de dahil olmak üzere politik tutsak-
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lara karfl› hayata geçirmeye çal›flm›flt›r. Ancak o süreçte politik tutsak-
lar tüm bu sald›r›lara karfl› yan›t vermeyi ve bu anlamda direnmeyi,
devrimci iradeyi korumay› bilmifltir. Bu süreç aç›s›ndan ön plana ç›-
kart›lmas› gereken temel nokta budur diye düflünüyorum. 12 Eylül sü-
recinin ard›ndan bugüne uzanan süreçte ülkemiz hapishanelerinde bir
dizi katliam ve bu katliamlara paralel bir dizi de direnifl yaflanm›flt›r.
Devrimci tutsaklar aç›s›ndan temel ve esas olan nokta fluydu; o güne
kadar can bedeli yarat›lan direnifllerin tümü korunmak, gelifltirilmek
ve ileri tafl›nmak zorundayd›. Politik tutsaklar bu görevle, bu görevin
bilinciyle karfl›lad›lar devletin sald›r›lar›n›. Devletin o güne kadar di-
renifllerle kazan›lan haklar› gasp etmesi karfl›s›nda tutsaklar da direne-
rek bu sald›r›lar›n bir k›sm›n› geri püskürtmüfltür. Ülkemizde özellik-
le 1990’l› süreçlerden sonra ivmelenerek devam eden bir hapishaneler
tablosu görmekteyiz. Bunu Buca, Diyarbak›r, Ümraniye, Ulucanlar,
Burdur ve son olarak da 19 Aral›k 2000 katliam operasyonlar›nda gör-
mekteyiz.

Hapishaneler ve hapishanelerde yaflanan sald›r›lar aç›s›ndan, bu
sald›r›lar›n boyutunu belirleyen asl›nda mevcut sistemin içinde bulun-
du¤u durum olmufltur ve devletin o gün içinde bulundu¤u mevcut
ekonomik ve siyasi kriz böylesine kapsaml› bir operasyonun temel ze-
mini olmufltur. 19 Aral›k aç›s›ndan vurgulanmas› gereken ikinci bir
önemli nokta o gün devlet asl›nda ülkemizde 20 hapishaneye birden
operasyon düzenleyerek sadece devrimci tutsaklar› teslim almay› he-
deflememifl, ayn› zamanda d›flar›daki tüm toplumsal muhalefeti teslim
alman›n, tüm toplumsal muhalefeti sindirmenin operasyonunu yap-
m›flt›r.

19 Aral›k 2000 hapishane katliamlar›nda neler yafland›? Ben o süre-
çte özel anlamda Bayrampafla Hapishanesinde kald›¤›m için orada ya-
flananlar› aktarmak istiyorum. Asl›nda o sürece dair çok fley söylendi,
çok fley anlat›ld›. Bu anlamda burada anlatacaklar›m›n tekrar olaca¤›n›
düflünüyorum. O anlam›yla da belli bafll›klar› sadece vurgulayaca¤›m. 

Bilindi¤i gibi devlet binlerce askeri gücüyle bu operasyona haz›r-
land›. Bayrampafla’da da operasyon di¤er hapishanelerin bafllad›¤› sa-

atlerde bafllad›. Yüzlerce askeri güç önce hapishanenin içine girdi.
Ko¤ufl çat›lar› delindi önce ve bu deliklerden onlarca çeflit yüzlerce
gaz bombalar› at›ld›. At›lan bu gaz bombalar› insan bilincinde ve in-
san bünyesinde çok farkl› etkiler yaratan bombalard›. Kimimiz sinir
krizi geçiriyor, kimimiz bay›l›yorduk, konuflam›yorduk. Ancak bu sal-
d›r›da kullan›lan silahlar›n etkisi çok k›sa sürüyordu. Çünkü devrim-
ciler ve özellikle içeride bulunan devrimci ve komünist tutsaklar aç›-
s›ndan direnmek kilit bir meseleydi. O anlam›yla da, bu gazlar›n ya-
ratt›¤› etki çok k›sa sürdü. Ve hepimiz yeniden direnmeye ve hepimiz
direnifli en uzun süre ayakta tutmaya kilitlendik. Özellikle 6 kad›n tut-
sa¤›n yaflam›n› yitirdi¤i karfl› ko¤uflta yaflananlar, ülkemizdeki devle-
tin niteli¤ini anlamak aç›s›ndan çok çarp›c›yd›. Askerlerin ko¤ufl çat›-
lar›ndan att›¤› gaz bombalar›n›n ard›ndan yang›n bombalar› at›lmaya
baflland› hem bizim kald›¤›m›z ko¤ufla, hem de 6 kad›n tutsa¤›n yan-
d›¤› ko¤ufla. Bu yang›n bombalar›yla önce yataklar tutufltu, ard›ndan
yataklar›n›n tutufltu¤u demir ranzalar eridi, ard›ndan demir parmakl›k-
lar eridi ve ard›ndan da insanlar eridi. Ancak erimeyen tek fley vard›,
o da devrimci iradenin kendisiydi. ‹nsanlar›n “Yan›yoruz” ç›¤l›klar›,
havaya kar›flan insan eti kokusu hala çok s›cak, ve bu s›cakl›¤›ndan da
bir fley kaybetmeyecek. Biz içerideki devrimci tutsaklar olarak asl›n-
da görevimizi yerine getirmifltik. O güne kadar birçok bedeller ödeye-
rek yarat›lan tarihi direnifli koruma görevimizi yerine getirdik. Bunun
ötesinde, bundan fazla bir fley yapmad›k. O gün tarihe çok anlaml›
notlar düflüldü. Hem ödenen bedellerle, hem yarat›lan direniflle bu
notlar düflüldü. Bu notlar gelecek aç›s›ndan, gelecekte büyütülmesi
aç›s›ndan önemli diye düflünüyorum. Ve bu notlar›n insanl›¤›n haf›za-
s›ndan silindi¤ini ve silinece¤ini düflünmüyorum. Yanm›fl cesetler ha-
la bizim gözümüzün önünde ve çok s›cak. O cesetleri arkam›zda b›ra-
k›p ko¤ufltan ç›kt›¤›m›zda bizim için çok zor bir and›. Ama flunu bili-
yorduk, gerek Bayrampafla hapishanesinde, gerek di¤er hapishaneler-
de devrimci tutsaklar direniyordu, dillerinde direnifl türküleri vard›.
Ve sonuç olarak Ümraniye Hapishanesi 4 günlük bir direniflin ard›n-
dan düflürülebilmiflti. Bu çok önemli bir kazan›md›. Ve bugün bu ka-
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zan›mlar›n hepsi büyütülmeyi bekliyor. Bu sürecin ard›ndan az önce
de vurgulad›¤›m gibi, devlet sadece içerideki politik tutsaklar› teslim
almak için bu operasyonu düzenlememiflti, d›flar›daki tüm muhalif ke-
simleri teslim alman›n planlar›n› yapm›flt›. Tutsaklar› F Tipi hapisha-
nelere götürdü. Ancak bu hücre hapishanelerinde de devrimci iradeyi
teslim almay› baflaramad›. Bugün haberleflme de dahil olmak üzere
devrimci tutsaklar tecrit duvarlar›n› aflma noktas›nda yol kat etmeye
çaba harc›yorlar. Bu süreçte, F Tipi hapishanelere karfl› direniflte, yine
hat›rlanaca¤› gibi politik tutsaklar›n tümü sürece ölüm orucu ile bafl-
lad›. Ve ölüm orucu sürecinin ard›ndan çeflitli yöntemlerle direnifl sür-
dürülmektedir. Bu sürecin ard›ndan bugün aç›s›ndan belli noktalara
vurgu yaparak konuflmam› bitirmek istiyorum. Devletin 1 Haziran’da
yürürlü¤e koydu¤u Yeni Ceza Yasas› gerek hapishaneler aç›s›ndan ge-
rekse de d›flar›daki toplumsal muhalefet aç›s›ndan çok ciddi sald›r›la-
r› içinde bar›nd›rmaktad›r. Sistem aç›s›ndan kendisine en küçük rahat-
s›zl›k veren hareketliliklere, kiflilere, kurumlara çok rahatl›kla hapis-
hane yollar›n›, tecrit kap›lar›n› açm›fl bulunmaktad›r. Bunun yan› s›ra
yine hat›rlanaca¤› gibi k›sa bir süre önce Türkiye Kürdistan›’nda yar-
g›s›z infazlar gerçeklefltirildi, yine ülkemizde e¤itim emekçilerine yö-
nelik gerçeklefltirilen sald›r›lar›n bir biçimi olan E¤itim-Sen’in kapa-
t›lmas› söz konusu. Ve bunun yan› s›ra gençli¤e yönelik YÖK yasa ta-
sar›s›n›n daha da katmerlefltirilmesi gibi bir dizi sald›r› yasas› gün-
demde. Bunlara paralel olarak iflçi s›n›f›na yönelik özellefltirme ve
köylülü¤e yönelik tar›m›n tasfiyesi sald›r›lar› bugün boyutlanarak de-
vam ediyor. Bu sürecin geri püskürtülmesi, yani d›flar›daki toplumsal
muhalefete yönelik sald›r›lar ve içerdeki devrimci tutsaklara yönelik
sald›r›lar›n geri püskürtülmesi aç›s›ndan neler yap›labilir, ne tür yön-
temler denenebilir? Burada önemli olan noktan›n, tüm toplumsal di-
namiklerin örgütlü, bilinçli ve birleflik mücadelesinin örülmesi oldu-
¤unu düflünüyorum. Buradan hareketle sürecin örülmesinde bu temel
noktalar gözetilerek do¤ru politik belirlemeleri, bu politik hedefleri
gözetmek gerekiyor. Yeni Ceza ‹nfaz Yasas›, az önce de ifade etti¤i-
miz gibi tek bafl›na politik tutsaklar›n sorunu de¤ildir. Sorun, tüm top-

lumsal muhalefetin sorunudur. Bu anlam›yla da püskürtülmesi ancak
bu tarzda, bu yöntemle olacakt›r. Ve bizler aç›s›ndan asl›nda temel
olan nokta flu diye düflünüyorum; politik devrimci tutsaklar flu yada bu
flekilde mutlaka direniyorlar. Ancak bu direnifl ruhunu, direnifl gelene-
¤inin kendisini d›flar›daki muhalefete kavratmak, onlar›n mücadelele-
riyle birlefltirmek vazgeçilmez önemdedir. Ve bununla birlikte h›zlan-
d›r›lacak olan yürüyüfl temposunun ancak bu sald›r›lar›n üstesinden
gelebilece¤ine inan›yorum. 

Konuflmam› bitirirken son olarak flunu vurgulamak istiyorum. Bu-
gün devrimci iradeyi teslim alma amaçl› devletin gerçeklefltirdi¤i sal-
d›r›lar›n tümüne karfl› gösterilen direnifller hala devam ediyor. Bugün
devlet, sald›r›lar›n› çok daha kapsaml› çok daha boyutlu hale getirerek
tüm hapishaneleri kapat›p elindeki ya da yakalad›¤› devrimcilerin
hepsini tek tek katletme yöntemine de giriflebilir. Ancak ülkemizde ve
dünyada ezen ve ezilenlerin var oldu¤u koflullarda ne devrimci irade
teslim al›nabilir, ne de devrim ideali bitirilebilir. 

Hepinize teflekkür ediyorum.
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K- GÜNSEL‹ KAYA

DUVARLARIN ARDINDAK‹ SES B‹ZE NELER ANLATIYOR?
fiu çok net ki, s›n›flar›n, sömürü ve bask› sisteminin oldu¤u tüm

toplumsal aflamalarda hapsederek cezaland›rmayla amaçlanan fley, ki-
flinin iradesini ve onurunu k›rmak; ezilen emekçi kesimleri teslim al-
mak için, örgütlü olarak karfl› koyan kifli ve kesimleri çok çeflitli yön-
temlerle y›ld›rmak, genifl halk y›¤›nlar›na karfl› hapsetmeyi ve yok et-
meyi tehdit olarak kullanmakt›r. Böylelikle egemen güçlerin ayg›t›
olan devlet otoritesini güçlendirmek, y›k›lamaz oldu¤unu mesaj olarak
zihinlere yerlefltirmektir.

Ça¤›m›zda emperyalist güçler, y›llard›r hapsetmeyi hücre-tecrit sis-
temiyle ayr›ca bir cezaland›rma yöntemi olarak hayata geçirmektedir.
Uzun deneyler sonucu ortaya ç›kar›lan bu sistemin ilk uygulamalar›,
emperyalist ülkelerde hayata geçirilmifl, daha sonras›nda ise, emperya-
lizme dolayl› veya dolays›z ba¤l› ülkelere ihraç edilmifl ve buralarda
da yayg›n olarak ve daha a¤›rlaflt›r›lm›fl koflullarla uygulanmaya bafl-
lanm›flt›r.

Tecrit-hücre sistemi bugün art›k, emperyalizme dolayl›-dolays›z
ba¤›ml› ülkelerin sürekli gündeminde olan bir sorundur. Buralardaki

uygulamalarla hedeflenen fley özde, insan›n iradesini k›rmak, zulme ve
haks›zl›¤a karfl› direnifli yok etmektir.

ABD emperyalizminin bafl›n› çekti¤i emperyalist sald›rganl›k, bu-
gün tüm dünyada giderek artarken, bu sald›r›lara karfl› verilen ulusal ve
sosyal kurtulufl mücadeleleri de ayn› oranda yükselmekte, ezilen halk
kitleleri kendi ülkelerinde, emperyalizme ve gericili¤e karfl› verdikleri
mücadelelerini gelifltirmekteler.

fiu bir gerçektir ki, bask›n›n en vahfli yöntemlerinin kullan›ld›¤›
yerlerden bir tanesi de hapishanelerdir. Hapishanelerin, ortaça¤›n kule-
lerden oluflan zindanlar›ndan bafllay›p, kürek mahkumlu¤una ve yer al-
t› zindanlar›na, oradan da günümüzün en “modern” teknolojisiyle “do-
nat›lm›fl” olan hücrelerine kadar, egemenlerin halklara karfl› önemli bir
silah› oldu¤unu bilmekteyiz.  

Yaflad›¤›m›z co¤rafyada 12 Eylül askeri faflist darbesiyle birlikte
sistematik bir bask›-fliddet-yok etme ve ezme politikas› uyguland›.
“Askeri disiplin” ad› alt›nda vahfli sald›r›lar düzenlendi ve politik mah-
puslar›n kiflilikleri sistematik olarak yok edilmeye çal›fl›ld›. Bu uygu-
lamalar sonucu onlarca kifli öldü, öldürüldü; onlarcas› günlük yaflam-
lar›n› sürdüremeyecek düzeyde sakat kald›. Kal›c› hastal›k sahibi olan-
lar›n say›s›, tutulamayacak kadar fazlalaflt›. Erzurum, Da¤kap›, Anka-
ra-Mamak, ‹stanbul-Metris ve Diyarbak›r Cezaevlerinde uygulamalar
pervas›z boyutlara ulaflt›. Diyarbak›r Askeri Cezaevi’nde iflkence, aç-
l›k grevi, intihar ve bak›ms›zl›k nedeniyle ölenlerin say›s› 40’› geçti.
Bu cezaevlerinde falaka, kaba dayak, emre itaate zorlama, cop sokma,
la¤›m çukurunda bekletme gibi yöntemlere de baflvuruldu.

Yine bu dönemde bilindi¤i kadar›yla tüm askeri cezaevlerinde po-
litik tutuklular üzerinde uygulanan psikolojik testler, devrimcilerin ki-
flilik özelliklerinin saptanarak, bütünlüklerinin k›r›lmas› yöntemlerini
bulmaya yönelikti. Ayr›ca ayn› dönemde politik tutuklular üzerinde Er-
zurum Cezaevi’nde, psikotrop ilaçlarla deneylerin yap›ld›¤› bilinmek-
tedir.

Cezaevlerinde yaflanan a¤›r ve sistematik bask› ve iflkenceler, bera-
berinde direniflleri de getirdi. De¤iflik aktif direnme biçimlerinin yan›
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s›ra (sorguya arkadafllar›n› vermeme, say›m› engelleme, askeri yapt›-
r›mlara uymama, slogan atma, kap› yumruklama…) koflullar›n iyilefl-
tirilmemesi, mahkumlara haftalarca, aylarca bedenlerini açl›¤a yat›r-
maktan baflka seçenek b›rakmad›. Açl›k grevleri sonucunda 8 i Diyar-
bak›r Askeri Cezaevi, 4’ü ‹stanbul Sa¤mac›lar Cezaevi’nde olmak üze-
re, 12 kifli yaflam›n› yitirdi.

Sivil cezaevlerine (E tipleri il özel tip cezaevlerine) geçifl süreci
1985 y›l› ortalar›nda bafllad›: Tek Tip Elbise (TTE) uygulamas› nede-
niyle savunma hakk› ask›ya al›nm›fl gibiydi; insanlar g›yaplar›nda yar-
g›lan›yor ve mahkum ediliyordu. Yaflam koflullar› ac›mas›zd›. Duvarla-
r›n ard›ndan “insanl›k onuruna uygun yaflamak istiyoruz” hayk›r›fllar›
yükseliyordu. 1987 y›l› yaz aylar› hemen hemen tüm cezaevlerinde aç-
l›k grev bafllad›. Direnifller demokratik kamuoyu taraf›ndan destek bul-
du. 28 A¤ustos’ta ‹stanbul’dan hareket eden bir grup tutuklu-hükümlü
yak›n› TBMM kap›s›na geldi, polis copu ile karfl›land›. 1 Eylül Dünya
Bar›fl Günü kutlan›rken, meclis kap›s›n›n önünde dilekçe vermek iste-
yen insan haklar› savunucular›ndan Didar fiensoy fleker komas›na gire-
rek yaflam›n› yitirdi. Ard›ndan yükselen kamuoyu deste¤i, cezaevi dire-
niflleriyle bütünleflti ve TTE uygulamas› kald›r›ld›. 1988’de yaflam ko-
flullar›nda birtak›m iyilefltirmeler yap›ld›. Ancak egemen s›n›flar ve si-
yasi otoritesi ile ezilenlerin sesleri aras›ndaki mücadele sürüyordu.
1988 y›l›n›n ortalar›nda 1 A¤ustos Genelgesi ile kazan›mlar yeniden ra-
fa kald›r›lmak istendi. Ancak gerek demokratik kamuoyu gerekse içer-
dekilerin ortak kararl› durufllar› nedeniyle, uygulama d›fl› b›rak›ld›.

A¤ustos genelgesi, baz› cezaevlerinde firar eylemleri öne sürüle-
rek yeniden gündemde:

1989 y›l›nda Eskiflehir Özel Tip Cezaevi’nden Ayd›n E tipi Ceza-
evi’ne sevk edilen tutuklu ve hükümlüler 2 A¤ustos’ta getirildikleri ce-
zaevinde k›yas›ya dövüldüler. Sonuçta 2 tutuklu yaflam›n› yitirdi
(Mehmet Yalç›nkaya, Hüseyin H. Ero¤lu), 6 tutuklu a¤›r yaraland›.

1991 y›l›ndan itibaren mahkum say›s›nda h›zl› bir art›fl oldu. Kürt
sorununda siyasi iktidarlar›n inkar ve imha politikalar›, emekçi s›n›fla-

r›n hak alma, kamu emekçilerinin sendikalaflma hareketleri, siyasi yü-
rütmenin zor yöntemleriyle karfl›laflt›. Cezaevlerindeki mahkum say›-
s›ndaki art›fl, siyasi iktidar›n zor yöntemleri, sa¤l›k sorunlar› yaflayan
mahkumlar›n tedavi olanaklar›na ulaflmalar›n› engelledi. 12 Nisan tari-
hinde “Terörle Mücadele Yasas›”n›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte infaz
indirimi yoluna gidildi ve yaklafl›k 20 bin kifli serbest b›rak›ld›. Yasa
146 ve 125. maddeleri uygulama d›fl› b›rakt›. Avukatlar taraf›ndan hü-
küm giyenler de kapsama al›nd›. Ancak Anayasa Mahkemesi 125. mad-
deden yarg›lananlar› flartl› tahliye uygulamas›n›n d›fl›nda tuttu. Böylece
karar Anayasa’n›n eflitlik ilkesine ayk›r› biçimde Türk-Kürt örgütü ay-
r›mc›l›¤› yaparak, çifte standart uygulamas›n›n bir örne¤ini verdi ve
devletin k›rm›z› çizgileri oldu¤unu bir kez daha göstermifl oldu.

Cezaevlerine dönük operasyonlar, direnifller ve sonuçlar›:
Mufl E Tipi Cezaevinde 1993 y›l›nda yap›lan açl›k grevi sonucun-

da bir mahkum yaflam›n› yitirdi.
Diyarbak›r Cezaevi’nde bir tutuklunun sorgulanmak üzere yeniden

emniyet müdürlü¤üne götürülmek istenmesi üzerine, 3 Ekim 1994 tari-
hinde tutuklular direnifle geçti. 4 Ekim’de güvenlik güçleri taraf›ndan
ko¤ufla düzenlenen operasyonda Ramazan Özüak s›k›flma sonucu soluk-
suz kalarak yaflam›n› yitirdi. Baz›lar› ateflli silahla olmak üzere, 50 ka-
dar tutuklu yaraland›. 4 Ekim’de, kalan tutuklular›n bir bölümü zor yo-
luyla Gaziantep Özel Tip Cezaevi’ne götürüldü. Sevk sonras›, zaten ya-
ral› iken sevki yap›lan bir kifli daha yaflam›n› yitirdi (Süleyman Ongun).

14 Temmuz 1995 tarihinde PKK davas› san›¤›-hükümlüsü olan
20’yi aflk›n cezaevinde 5 bine yak›n mahpus açl›k grevine bafllad›. D›-
flar›da bu hükümlü ve tutuklular›n yak›nlar› ve insan haklar› savunucu-
lar› kurumlar›n›n, cezaevi koflullar›n›n de¤ifltirilmesi için yapt›klar›
destek eylemlilikleri güvenlik güçlerinin zor yollu müdahaleleriyle
karfl›laflt›. Yüzlerce kifli yaraland›, gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanla-
r›n bir bölümü tutukland›.

Ayn› dönem Yozgat E Tipi Cezaevi’nde Fesih Beyazçiçek, Amasya
E Tipi’nde Remzi Alt›ntafl açl›k grevi sonucu yaflam›n› yitirdi.
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21 Eylül 1995 Buca Cezaevi (‹zmir)
Cezaevinin 6. ko¤uflunda tutuklular›n insanl›k d›fl›, afla¤›lay›c›, kö-

tü muamele ve iflkenceye son verilmesi ve hastal›klar›n tedavisinde
ilaç sa¤lanmas› istemiyle say›m vermek istememeleri üzerine jandar-
ma taraf›ndan zor kullan›larak ko¤ufla düzenlenen operasyon sonucun-
da, 3 tutuklu yaflam›n› yitirmifl, 40’› yaralanm›flt›r. Otopsi tutana¤›nda
ölümler “genel vücut travmas›na ba¤l› kafatas› k›r›¤›, kanama sonucu”
olarak belirtilmifltir. Yap›lan suç duyurusu takipsizlikle sonuçlanm›fl,
sorumlular hakk›nda dava aç›lmam›flt›r.

(Kaynak: 01.12. 1995 Tarihli Devlet Bakan› Adnan Ekmen imzal› yaz›.)

4 Ocak 1996 Ümraniye Özel Tip Cezaevi (‹stanbul)
Bir y›l önce, 15 Aral›k 1995 tarihinde bafllayan gaz bombas› ve zor

yoluyla bast›r›lan birçok mahkumun yaralanmas›yla sonuçlanan olayla-
r›n yaratt›¤› gerginlik sonunda 4 Ocak 1996 tarihinde cezaevinin 2. ko-
¤ufluna düzenlenen operasyonda 4 mahkum yaflam›n› yitirdi, 36 mah-
kum, 21 jandarma, 10 gardiyan yaraland›. Öldürülen üç mahkumun ya-
p›lan otopsi sonucunda ölümlerine “sert cisimle bafla vurulmas› nede-
niyle beyin kanamas› ve kafatas› kemiklerinin k›r›l›p, çökmesinin” yol
açt›¤› belirlendi. Ölen üç kiflinin “kafa ve yüzlerinin, kimliklerinin sap-
tanmas›n› güçlefltirecek biçimde parçalanm›fl oldu¤u” aç›kland›. Aç›lan
soruflturmalar, cezaevi görevlilerinin “suçsuz”, mahkumlar›n “suçlu”
bulunmas›yla sonuçland›. Yak›nmac› olan 161 mahkumun “kasten adam
yaralama, h›rs›zl›k, mala zarar verme, görevi kötüye kullanma ve ihmal-
le” nedeniyle, 1. ve 2. müdür ile 10 gardiyan, bir te¤men ve 20 jandar-
ma hakk›nda yapt›¤› suç duyurusuna takipsizlik karar› verildi. Karar
Kad›köy A¤›r Ceza Mahkemesi’nde itiraz edildi. ‹tiraz reddedildi.

Olaylar nedeniyle suç duyurusunda bulunan 10 tutuklu-hükümlü
yak›n› hakk›nda da dava aç›ld›. Dava beraat ile sonuçland›.

Ancak ayn› y›l cezaevinde bulunan 453 mahkum hakk›nda “toplu
isyan, görevlilere mukavemet ve cezaevinde hasara yol açmak” iddi-
alar›yla aç›lan dava devam etmekte.

(Kaynak: T‹HV 1996 y›l› Raporu, sayfa 393)

24 Eylül 1996 Diyarbak›r Cezaevi
24 Eylül 1996 tarihinde, hemen görüfl sonras›nda, ko¤ufllar aras› le-

¤en al›fl-verifli gerekçe gösterilerek bafllayan olaylarda, insanl›k d›fl› bir
vahflet yafland›. 10 tutuklu demir çubuklar, kalas ve dipçiklerle dövü-
lerek öldürüldü. 10’u a¤›r olmak üzere, 46 mahpus da yaraland›. Ara-
lar›nda yaral›lar›n bulundu¤u 14 mahkum Gaziantep Cezaevi’ne sevk
edildi

Olaylar›n ard›ndan, sald›r›ya u¤rayan, dövülen, yaralanan 24 tutuk-
lu hakk›nda D.bak›r Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan “cezaevine zarar
verdikleri ve isyan ç›kard›klar›” gerekçesiyle soruflturma bafllat›ld›, so-
ruflturma sonucu dava aç›ld›.

Sald›r›y› gerçeklefltiren, ölüme neden olanlar hakk›nda aç›lan so-
ruflturmada savc›l›k, Memurin Muhakemat› Hakk›nda Kanun’a ayk›r›
davranarak görevsizlik karar› verdi. Savc›l›k soruflturmas› sonuç ver-
medi. Bunun üzerine D.bak›r Barosu’na ba¤l› 83 avukat itirazda bu-
lundu. Ard›ndan TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu da, 29
asker, 38 polisin yarg›lanmalar› istemiyle Adalet Bakanl›¤›’na baflvu-
runca, D.bak›r ‹l ‹dare Kurulu görevlilerin yarg›lanmas›na karar verdi.
1997 y›l› Ocak ay›nda da dava aç›ld›.

San›klardan hiçbirinin tutuklanmad›¤› bugüne kadar 48 duruflmas›
yap›lan dava dosyas›n›n heyetinde 20’den fazla heyet de¤iflikli¤ine gi-
dilmifltir. En fazla bir y›lda bitebilecek davada sonuçta zaman afl›m› ve
4616 yasa gibi, iflkence faillerini koruyan bir durum yarat›lm›flt›r. Bu
dava dosyas›ndaki usulü ifllemler, yak›n tarihimizin en önemli katliam
niteli¤indeki bu davada san›klar›n korkunç bir cezas›zl›k halinden ya-
rarlanmalar› sonucunu yaratm›flt›r. 

(Kaynak: Av. S. Tanr›kulu’nun mahkemeye sundu¤u dilekçe; ‹nsan Hak-
lar› Raporu 1996)

26 Eylül 1999 Ulucanlar Cezaevi
Ankara Merkez (Ulucanlar) Kapal› Ceza ve Tutukevi’nde, 26 Eylül

1999 tarihinde güvenlik güçlerinin düzenledi¤i operasyon sonucunda
10 mahkum silahla yada dövülerek öldürüldü, 29’u yaraland›. Adalet
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Bakanl›¤›’n›n ko¤ufl yetersizli¤i nedeniyle 33’ü kad›n, 76 mahkumun
baflka cezaevlerine nakledilmesi yolundaki karar› üzerine sabah saat
03:00 sular›nda operasyona baflland›. Barikat kurarak sevke karfl› ç›kan
mahkumlar›n üzerine atefl aç›ld›, gaz ve sis bombalar›yla sald›r›ya ge-
çildi. Operasyon sonras›nda avukatlar›n otopside bulunma istemleri
reddedildi. Otopsi raporlar›nda üç mahkumun tüfekle, di¤er yedi mah-
kumun ise çeflitli ateflli silahlarla öldürüldü¤ü, öldürülen tüm mahkum-
larda genel vücut travmas› ve darp izlerinin görüldü¤ü saptand›. Ope-
rasyon TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu taraf›ndan araflt›r›l-
d›. Komisyon’un haz›rlad›¤›, ekleriyle 296 sayfal›k rapor, 29 Haziran
2000 tarih ve 21 numaral› kararla bas›ld›. Olaylardan sonra 1999 y›l›n-
da katliamdan kurtulan 85 mahkum hakk›nda Ankara 5. A¤›r Ceza Da-
iresi’nde “adam öldürmek, faili belli olamayacak flekilde adam öldür-
mek ve yaralamak, öldürmeye teflebbüs etmek, cezaevi yönetimine
karfl› ayaklanmada bulunmak, cezaevi binas›na zarar vermek” suçla-
r›ndan dava aç›ld›. Operasyona kat›lan güvenlik görevlileri hakk›nda,
valilik taraf›ndan men-i muhakeme karar› verildi. Avukatlar›n, mah-
kumlar›n ve vekillerinin itiraz› üzerine, 2000 y›l›nda Ankara Bölge
‹dare Mahkemesi itiraz› hakl› bularak, men-i muhakeme karar›n› kal-
d›rd›. 13’ü subay, toplam 161 güvenlik görevlisi hakk›nda soruflturma-
ya baflland›. Ankara 6. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde dava aç›ld›. 

Bu davada “Kanunun bir hükmünü veya yetkili merciden verilip,
infaz› vazifeden zaruri olan bir emri ifa etmek suretiyle ölüme ve ya-
ralamaya sebebiyet verdikleri” bildirilen 161 kifli için, Türk Ceza Ka-
nunu’nun “kanunu veya emri icra- meflru müdafaa, zaruret hali” bafl-
l›kl› 49/1. maddesinin uygulanmas› istendi. Bu maddede “Kanunun
hükmünü veya salahiyattar bir merciden verilip, infaz› vazifeden zaru-
ri olan bir emri icra suretiyle, ifllenilen fiillerden dolay› faile ceza ve-
rilemez” hükmünü içeriyor.

Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›, yarg›lanan mahkumlar›n 28 avukat›
hakk›nda 5 Aral›k 2000 tarihli duruflma ç›k›fl›nda slogan att›klar›, sa-
n›klar› ve izleyicileri jandarmalara karfl› k›flk›rtt›klar›, jandarmaya mu-
kavemet ettikleri gerekçesiyle, Adalet Bakanl›¤›’n›n onay›yla sorufltur-

ma bafllatt›. Avukatlar›n yarg›lanmalar›na 2000 y›l›nda baflland›.
Dava, hala o dönemde er olarak görev yapan, ancak terhis olanlar›n

ifadelerinin al›nmas› aflamas›nda ve avukatlara göre zaman afl›m› teh-
likesiyle karfl› karfl›ya.

(Kaynak: T‹HV Raporu Sf. 154-155)   

5 Temmuz 2000 Burdur Cezaevi
F Tipi Cezaevlerini protesto ve sevk s›ras›nda uygulanan iflkence ve

kötü muameleleri protesto etmek amac›yla mahkemelere ç›kmak iste-
meyen tutuklular›n ko¤ufluna, jandarma taraf›ndan sis, gaz bombalar›
ve ifl makineleriyle operasyon düzenlendi. ‹kisi hayati tehlike s›n›r›n-
da olmak üzere, 61 kiflinin yaralanmas›yla sonuçlanan olaylarda,
117’si cezaevi görevlisi olmak üzere, 415 kamu görevlisi hakk›nda ef-
rada fena muamele, gasp, sark›nt›l›k, ›rza geçmeye teflebbüs suçlama-
s›yla soruflturma aç›lm›fl, olaylar nedeniyle aç›lan idari soruflturmada
hiçbir cezaevi görevlisi hakk›nda disiplin cezas› gerekli bulunmam›fl-
t›r. Ayr›ca yürütülen adli soruflturma sonucunda, Burdur Cumhuriyet
Savc›l›¤›nca 13.04.2005 tarihinde kovuflturmaya yer olmad›¤›na karar
verilmifltir. Ad› geçen olaylarda, Veli Saç›l›k adl› tutuklunun kolu du-
varlar›n ifl makinesi ile k›r›lmas› s›ras›nda ezilerek kopmufl ve cezaevi
yak›nlar›nda, kent sokaklar›ndan birinde, köpe¤in a¤z›nda görüntülen-
miflti. 

(Kaynak: T‹HV 2000 y›l› raporu, sf. 136-137)

19 Aral›k 2000 operasyonlar›
“Hayata Dönüfl” operasyonlar› ad› verilen 19 Aral›k 2000 tarihinde

20 cezaevinde, yaklafl›k ayn› saatlerde bafllat›lan operasyonlarda ikisi
er olmak üzere, 32 kifli yaflam›n› yitirdi. Operasyonlar bafllat›ld›¤›nda
Adalet Bakan› H. Sami Türk’ün yapt›¤› aç›klamaya göre, mahkumlar-
dan ölüm orucunda olanlar›n say›s› 284, açl›k grevi yapanlar›n say›s›
ise 1139 idi. Operasyonda ateflli silahlar›n yan›s›ra, gaz, sis bombas›,
göz yaflart›c› bomba ve kimyasal tozlar kullan›ld›¤› iddia edildi. Ope-
rasyonlar s›ras›nda yaral›lar›n kesin say›s› saptanamad›.
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Operasyon yap›lan cezaevlerinde delil tespitlerini jandarma yapt›.
Bayrampafla ve Ümraniye cezaevleri operasyon soruflturmalar›nda
savc›l›k “gizlilik” karar› verdi.

Cezaevlerinde operasyon emri verenlerin, operasyonu yönetenlerin
yada kat›lanlar›n hiçbirisi soruflturma yap›lmak üzere gözalt›na al›n-
mad›, soruflturma aç›lanlardan hiçbirisi tutuklanmad›.

Bayrampafla Cezaevi (‹stanbul)
Operasyonda 12 mahkum yaflam›n› yitirdi. 31’i kad›n, 167 mahkum

hakk›nda “silahl› ayaklanma” suçuyla dava aç›ld›. Adli T›p Kurumu
Bilirkifli Heyeti yapt›¤› inceleme sonucu düzenledi¤i raporda “45 adet
gaz bombas›n›n dar mekanda öldürücü etki” yapt›¤›n›, mahkumlar ta-
raf›ndan ateflli silah kullan›ld›¤›na iliflkin kan›tlara rastlanmad›¤›n›  be-
lirttiler.

Eyüp Cumhuriyet Savc›l›¤› operasyonda görevli 1440’› jandarma,
20’si gardiyan, 1611 kifli hakk›nda 2001 y›l›nda dava açt›.

Ümraniye Cezaevi (‹stanbul)
Operasyonda 7 mahkum yaflam›n› yitirdi. Üsküdar Cumhuriyet

Savc›l›¤› operasyon s›ras›nda cezaevinde bulunan 399 mahkum hak-
k›nda “cezaevinde isyan ç›karmak, silahl› müessir fiil, 6136 say›l› ya-
saya muhalefet” iddialar›yla, TCK’n›n 146. maddesine göre, “ölüm ce-
zas›” istemiyle dava açt›. DGM’ye gönderilen dosya hakk›nda ‹st.
DGM görevsizlik karar› verdi, dosya Yarg›tay’a gönderildi. Yarg›tay
dosyan›n Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülmesine karar
verdi. Ayr›ca bu operasyon s›ras›nda ateflli silahla yaflam›n› yitiren er
Nurettin Kurt’un ölümüne neden olan silah›n “yüksek kinetik enerjiye
sahip bir silah” oldu¤u Adli T›p Kurumu taraf›ndan saptand›. Bu tip si-
lahlarla di¤er mahkumlar›n da ölümüne sebebiyet verildi¤i belirlendi.
12 Nisan 2002 tarihinde yap›lan duruflma öncesinde, avukatlar› tartak-
layan ve hakarette bulunan polisler hakk›nda yap›lan suç duyurusu ta-
kipsizlikle sonuçland›.

Mahkumlar›n ölümüyle ilgili olarak güvenlik görevlileriyle ilgili

yap›lan suç duyurusu hakk›nda, 2003 y›l›nda “men-i muhakeme” kara-
r› verildi. Avukatlar ‹dare Mahkemesi’ne itirazda bulundular. ‹tiraz ka-
bul edildi. Üsküdar 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 2004 y›l›nda 267 jan-
darma hakk›nda dava aç›ld›. ‹lk duruflma 29.04.2005 tarihinde gerçek-
leflti. (Olay tarihinde 5 y›l sonra). Duruflma son olarak 16. 06. 2005 ta-
rihine ertelendi.

(Kaynak: T‹HV 2001 y›l› ‹H Raporu, sayfa 262-263-264/2003 y›l› raporu,
sayfa 247- Aç›l›m Hukuk Bürosu)

Çanakkale Cezaevi
Operasyon s›ras›nda 3 mahkum öldürüldü. Operasyon sonras›nda

154 mahkum hakk›nda “adam öldürmek, intihara azmettirmek, isyana
teflvik, isyan, devlet mal›na zarar vermek” iddialar›yla dava aç›ld›.

Operasyon nedeniyle 3’ü aste¤men, 37’si subay, 16’s› uzman ça-
vufl, 496 er, 1 komiser, 10 polis memuru hakk›nda bafllat›lan sorufltur-
mada “gizlilik” karar› al›nd›. 2003 y›l›n›n Mart ay›nda dava bafllad›.
Operasyonla ilgili kamera kay›tlar›, Jandarma ‹stihbarat Dairesi’nde
tutuldu¤undan, 2004 y›l›na dek izlenemedi. 2005 y›l›nda davaya dahil
edilmeyen 2 üst düzey askeri görevli hakk›nda verilen men-i muhake-
me karar› kald›r›larak, bu iki kifli de san›klara dahil edildi ve san›k sa-
y›s› 564’e ç›kt›.

Dava halen terhis olduklar› için ulafl›lamayan erlerin ifadesinin ta-
mamlanmas› aflamas›nda.

(Kaynak: T‹HV 2003 y›l› raporu, sayfa 246-247- Av. Gül Kireçkaya)
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4- SEMPOZYUMA GÖNDER‹LEN MESAJLAR

F T‹P‹ HAP‹SHANELERDEK‹ TUTSAKLARIN MESAJI

Merhaba arkadafllar;

Tarih son çeyrek yüzy›la çok önemli geliflmeleri s›¤d›rd›. Bunlar›
s›ralamayaca¤›z. Fakat devrim ve karfl›-devrim aras›ndaki durum aç›-
s›ndan devrim dalgas›n›n dünya çap›nda geriledi¤ini söylememiz gere-
kir. Neo-liberal politikalar›n pervas›zca uygulanmas›, iflçi s›n›f› ve ezi-
len halklar›n gittikçe fakirleflmesi, önemli bir ço¤unlu¤un aç›l›kla bo-
¤uflmas›, kazan›lm›fl haklar›n budanmas›, mevzilerimizin düflürülmesi
veya geriletilmesi, bask› ve fliddetin katmerleflmesi bu dönemin belir-
gin sonuçlar›d›r. 

Bu sürecin bitti¤ini söyleyemeyiz. Fakat kimi co¤rafyalarda olduk-
ça yükselen ama genel olarak küçük dalgalar halinde ilerleyen ve daha
güçlü dalgalar›n enerjisini biriktiren devrimci bir ilerlemenin, geliflme-
nin oldu¤unu belirtmemiz gerekir!

Bir di¤er geliflme ise neo-liberal politikalarla krizini aflmaya çal›flan
emperyalist kapitalizmin, kendinde içkin olan çeliflmeleri neticesinde
bunu baflaramad›¤›, çeliflkilerinin çok daha yo¤un ve derinlikli bir hal
ald›¤›, yeni kâr alanlar› ve kaynaklar›na afl›r› ihtiyaç duydu¤u, bunun
da emperyalistler aras›ndaki çeliflkiyi derinlefltirdi¤i gerçekli¤idir. 

Ayn› zemin üzerinde say›s›z geliflmenin yafland›¤› bu dönemde de
ilerlemeyi sa¤layan tarihsel s›çramay› yaratacak olan ezilen dünya
halklar› ve ezilen uluslarla emperyalizm aras›ndaki çeliflkidir.

Ayr›ca ABD-‹ngiliz eksenindeki blokun ama esas olarak ABD em-
peryalizminin enerji kaynaklar›na ve jeo-stratejik alanlara dönük sald›-
r› ve iflgalleri, s›ran›n ‹ran ve Suriye’ye geldi¤inin aç›ktan dillendiril-
mesi buna yönelik haz›rl›klar, Do¤u Avrupa ve Kafkaslar’da yaflanan
ABD’ci el de¤ifltirmeler yar›m yüzy›ldan fazla bir zaman sonra emper-
yalizmin sömürge siyasetinde fliddet araçlar›n›n öne ç›kmaya, yeniden
paylafl›m için savafl rüzgarlar›n›n esmeye bafllad›¤›n› da belirtmemiz
gerekir.

De¤erli arkadafllar; 

Bu geliflmelerin do¤urdu¤u ve t›rmand›¤› birçok sonuç var. S›n›fsal,
sosyal ve ulusal kurtulufl hareketlerinin yo¤unlaflaca¤›n› ve yükselece-
¤ini, devrim ve karfl›-devrim aras›ndaki çat›flman›n daha da k›z›flaca¤›-
n›, emperyalist iflgal ve sald›rganl›¤a karfl› anti-iflgalci, anti-emperyalist
mücadelenin yükselece¤ini ve daha bir dizi olguyu s›ralayabiliriz. 

Bütün bu olgular bize flu sonucu ç›kart›yor: Hapishaneler sorunu
önümüzdeki dönem daha bir yak›c› olacakt›r. O halde hapishaneler so-
rununa daha gerçekçi yaklaflmak, buna yönelik perspektif ve örgütlen-
meler oluflturmak bir zorunluluktur. 

‹lerleme ve kazanmada birlik, mücadele ve dayan›flman›n oynad›¤›
rol hayatidir. Birbirini tamamlayan ve gelifltiren bu üç önemli olgu,
emperyalistler, iflbirlikçi uflaklar taraf›ndan çok de¤iflik yönlerden yay-
l›m atefline tutulmufltur. Son 25 y›ld›r at›n› doludizgin koflturan neo-li-
beral ideoloji, ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, felsefi vb. yani ya-
flam›n bütününde birlik, mücadele ve dayan›flma üzerinde tepinmekte,
kurflunlar›n› boflaltmaktad›r.

Çok yönlü sald›r› ve kuflatma alt›nda bulunan bu de¤erlerin, bütün
sorun ve mücadele alanlar›nda aya¤a do¤rultulmas› ve yaflamla bulufl-
turulmas› gerekmektedir. Bütün soylu de¤erler gibi bunlar da pratikle
bulufltukça canlan›r ve güzelleflir. Yerel ve evrensel ölçekte proletarya
ve ba¤lafl›klar›n›n önünde hala birlik mücadele ve dayan›flmay› örmek,
örgütlemek ve pratiklefltirmek, bir görev olarak durmaktad›r. Bu konu-
da al›nan mesafelere ve birikime ra¤men hala bu görev asgari düzeyde
gerçeklefltirilmifl de¤ildir. 

Uluslararas› bir mücadele kuruluflu olan “Halklar›n Uluslararas›

Mücadele Ligi” (ILPS) anti-emperyalist demokratik mücadele pers-
pektifiyle birlik, mücadele ve dayan›flmada bir ifllev sahibidir. fiüphe-
siz bu do¤rultuda kat edece¤i mesafe geliflimin ve dinamizminin belir-
leyicisi olacakt›r. Bizler hapishaneler sorununu ele al›rken bunun -bafl-
tan beri- s›kça tekrarlad›¤›m›z birlik, mücadele ve dayan›flma ba¤la-
m›ndan kopart›lmamas› gerekti¤ine inan›yoruz. 

Yine bizler, hapishaneler sorununu mücadelenin merkezine koyan,
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di¤er sorunlar› hapishaneler meselesine tabi k›lan anlay›fl›n da; bu so-
runu tamamen d›flta tutan, bunu adeta “hapishanelerin” sorunu olarak
gören, dolay›s›yla hapishaneler sorununu tan›mayan ve onu görmez-
den gelen anlay›fl›n da yanl›fl ve sapma oldu¤una inan›yoruz. 

Kimi özgün durumlarda baz› alanlar öne ç›kabilir. Bu durum geçi-
ci olarak bu alanlar üzerinde özel bir yo¤unlaflmay› zorunlu k›lar. Ha-
pishaneler de benzeri dönemleri ve durumlar› yaflayan, yaflayabilecek
olan yerlerden biridir. Bunu reddetmeksizin flunu söylüyoruz: hapisha-
ne sorunu genel olarak emperyalizme ve onun iflbirlikçi uflaklar›na kar-
fl› verilen mücadelenin bir parças› olarak ele al›nmal›d›r. Do¤al olarak
bu soruna özgü perspektif ve örgütlenmeleri oluflturmak gerekir. Pers-
pektif denilince “hapishaneler sorununun çözümü devrim sorunudur”
genellemesini örgütlemeden de tutsak yak›nlar›yla s›n›rl› oluflumlar›
anlam›yoruz. 

Bu sorunu kitleleri örgütlenmenin ve mücadeleye katman›n, emper-
yalistleri ve iflbirlikçilerini onlar›n demokrasilerini teflhir etmenin, hak
ve özgürlüklerin y›lmaz savunucular›, flövalyeleri kesilen ve bu söy-
lemlerle kendisini pazarlayan beyaz-sar›-turuncu bayrakl› iflbirlikçi
uflak STK’lar ve di¤er kurumlar› teflhir ve tecrit etmenin merkezinde
hapishaneler sorununun oldu¤u, uluslararas› mücadele ve dayan›flma
örgütleri oluflturman›n, uluslararas› kamuoyunu hareket geçirmenin
arac› haline dönüfltürmek ve mücadelenin etkili mevzisi yapmak bafll›-
ca hedef ve yönelim olmak zorundad›r. 

‹ster mücadelenin geliflti¤i, isterse geriledi¤i dönemler olsun, fark
etmez. Hapishaneler diye bir sorunumuz daima oldu. Bulundu¤umuz
co¤rafyada belli dönemler nicelik ve nitelik olarak farkl›l›k gösterse de
hapishaneler komünist, devrimci, ilerici tutsaklarla doldu. 

Böyle olmas›na ra¤men, birleflik, kal›c› bir mevzi yarat›lmam›fl, il-
ginin ve önem derecesinin düzeyini daima konjonktür belirlemifltir.
Yukar›da de¤indi¤imiz hapishaneler sorununun sa¤ ve sol yorumu bu
kurumsal uzlaflmadan uzak ve geçici olan sahiplenme ve mücadele tar-
z›ndan güç almaktad›r.

De¤erli arkadafllar,

Bulundu¤umuz co¤rafyada yani Bat›da ve Kürdistan’da hapishane-
ler direnifli zengin ders ve tecrübelerle doludur. Baflar› ve yenilgileri-
miz çoktur. Elbette bunlar önemli nedenlere dayanmaktad›r. Devrimci
hareketin hangi ölçülerde bu nedenlerle hesaplaflt›¤›, hangi ölçülerde
bu nedenlerin dersleri yönelimine yans›tt›¤›n›, içerik ve kapsam bak›-
m›ndan hayli genifl oldu¤u, ayr› bir çal›flma konusu oldu¤u için flimdi-
li girmiyoruz, geçiyoruz. Bugünkü durumdan, “duvarlar›n ard›ndaki
direnifl” ve seyrinden k›saca da olsa bahsetmek istiyoruz. 

Yaklafl›k 5 y›ld›r konuldu¤umuz hücrelerde bize yaflat›lan tecritten
en küçük bir de¤iflme olmam›fl, tüm koyulu¤uyla devam etmektedir.
Buna karfl›l›k treadman hedefli, teslim alma hedefli tecrite karfl› dev-
rimci direnifl de gücünden bir fley yitirmemifl, ayn› kararl›l›k ve direnç-
le devam ettirilmektedir. Devam eden bir di¤er fley de siyasal, örgüt-
sel, kültürel, ruhsal vb aç›lardan devrimi tutsak kimli¤inin bulundu¤u-
muz koflullara uyarlanarak yeniden üretildi¤idir. Pratik duruflumuz, ör-
gütlü mücadele kültürümüz duvarlarla, izolasyonla engellenemeyecek
kadar köklü ve güçlüdür. Bunun için duvarlar›n ard›nda parlayan ko-
lektif yaflamd›r. Zay›f›n güçlüyle desteklendi¤i, tereddüdün netlikle
afl›ld›¤›, yaln›zl›k ana sorunu hücreleri aflan seslerimizle ve dolaflan dü-
flünsel, duygusal dünyam›zla ço¤alarak bo¤uldu¤u ve daha say›s›z ça-
t›flmay› devrimci ilerlemeden yana meflrebine uygun olarak çözüldü¤ü
bir yaflam var duvarlar›n ard›nda. Ama koflullara gelip çarpt›¤›m›z ve
kimi kiflisel trajedileri önleyemedi¤imiz de bir gerçektir. Duvarlar›n ar-
d›ndaki yap›c›lar elbette pay›n› sorguluyor ama esas olan mücadelenin
alm›fl oldu¤u sertlik ve çok yönlülü¤e uygun olarak, d›flar›da mücade-
lenin öznelerini donatma-haz›rlama ve yeni duruma uygun düflünsel
kapasitelerini yükseltip yükseltememenin pay› var. Uzun soluklu ve
zorunlu mücadelenin gereklerini ve anlam›n› asgari düzeyde bilmemiz
ve bu fark›nda oluflun avantaj›yla f›rt›nalara dalman›n önemini müm-
kün oldu¤unca bilince ç›kartmam›z gerekiyor.

“Duvarlar›n ard›ndaki direnifl” teslim almaya, devrimci iradenin
parçalanmak istenmesine ve aya¤a düflürülmeye karfl› yürütülüyor. Si-
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yasal iktidar mücadelesinde olanca barbarl›k ve vahfletle devrime ve
onun savaflç›lar›na sald›ran egemen s›n›flara “vahfletiniz yok oluflunu-
zun kan›t›d›r, buraday›z ve daima burada kalaca¤›z” demek ve yaflat-
mak için yürütülüyor. 

Mücadele biçimi ve araçlar› direniflimizde de¤iflkenlik göstermek-
tedir. 2000 y›ll› sonlar›ndan 2002 May›s’›na kadar sürdürdü¤ümüz
Ölüm Orucu eylemini somut kazan›mlar elde edemememize ra¤men
sonuçland›rarak teslim alma sald›r›s›n› bofla ç›kartmak üzere fiili dire-
nifl tarz›n› pratiklefltirmeye bafllad›k. Araçlar›n amaçlaflt›r›lmas›n› aç›k
öznel etkilerle de¤il, uzun soluklu ve de¤iflik biçim ve araçlar› kulla-
nan direnifl tarz›n› benimsemifl durumday›z. Bu yüzden hapishaneler
tarihinde efline az rastlan›l›r bir direniflin öznesi olarak flehitlerimize,
gazilerimize ra¤men tecrit cenderesini resmen parçalamam›fl olsak da
ve somut kazan›mlara ulaflamasak da hücrelerde dalgalanan bayra¤›-
m›z, siyasal kimli¤imizin devrimci irademizin zaferini yazmaktad›r.

Somut kazan›mlar direniflimizle ve y›¤›nlar›n sahiplenme, mücade-
le etme bilincinin geliflmesiyle elde edilir. 19 Aral›k 2000 katliam›ndan
bugüne kadar hapishanelerde yaflananlar dünya kamuoyunun bilgisin-
dedir. As›l sorunumuz, kitlelerin sahiplenmesini ve harekete geçmesi-
ni sa¤layam›yor olmam›zdand›r. Oysa biliyoruz ki, dünya devrim tari-
hinde bu konuda da y›¤›nlar›n gücü ve yaratt›¤› bas›nc›n ne tür sonuç-
lara ulaflt›¤› yönünde birçok örnek vard›r. 

Uluslararas› komünist hareketin merkezi yap›s› da¤›ld›ktan bu ya-
na birçok fley gibi, hapishaneler sorunu da pratikte uluslararas› müca-
dele ve sahiplenme konusu olmaktan ç›km›flt›r.

Uluslararas› k›z›l yard›m gibi kurulufllardan bugüne kurumsal olarak
hiçbir fley kalmam›flt›r. Rosenbergler, Nico Belloyanis kampanyalar› ma-
alesef bugün hayal dahi edilmiyor. Tutuklanan, can güvenli¤i tehlikeye
düflen baz› devrimci önderler için uluslararas› “acil eylem” ça¤r›lar› s›-
n›rl› kat›l›m ve etkisiz eylem biçimleriyle cürümü kadar yer dahi yaka-
madan sönüp gidiyor. 50-60 y›l önceye göre dünya daha az insafs›z de-
¤il, “vahfli kapitalizm” benzetmesi yap›l›yor ve gerçekten dünyan›n çivi-
si ç›km›fl durumda. Nesnel koflullar kitlesel sahiplenme ve mücadele ala-

n›na tafl›maya son derece uygunken politikleflememesini komünist, dev-
rimci, demokrat organizasyonlar›n nitel ve nicel gerçekli¤inde aramam›z
gerekiyor. Nesnel dünyan›n yasalar› insan›n bilinçli dinamik müdahale-
sine u¤rad›¤›nda, mucize gibi görünenler gerçeklefliverirler. Bunu salt
iradecilikle kar›flt›rmamak gerek. Olgunun bütünlüklü de¤erlendirilmesi
ve çeliflkilerinin çözümü için siyasetin oluflturulmas›, örgüt ve müdahale
biçimlerinin yarat›lmas› veya gelifltirilmesi, bahsini etti¤imiz fley.

O halde proletaryan›n birlik, mücadele ve dayan›flma fliar›n› bu öz-
gün sorun ba¤lam›nda k›lavuz olarak belirlemek gerekiyor. Dünyan›n
çok de¤iflik ülkelerinde hapishaneler sorunu merkezi örgütlenmelerle
buluflmak, bu alanda enternasyonal dayan›flmay› güçlendirmek, di¤er
oluflumlar üzerinde etkide bulunarak genifllemek, uluslar aras› planda
bir mücadele kanal›n›n oluflturulmas›n› getirebilir. Emperyalizm ve ifl-
birlikçileri hemen her yerde dünyay› dar etmek, küçükten büyü¤e, ba-
sitten karmafl›¤a do¤ru bu tür çabalar sonucu olabilir.

ILPS öncelikle ufkunu, düflünsel ve eylemsel kurgusunu bu zemi-
nin gerekleri üzerine infla etmelidir. Merkezi örgütlenmesi ve seksi-
yonlar› ile süreklileflmifl, ›srarl› ve enerjik çal›flman›n at›lgan ve yara-
t›c› faaliyetin yarat›c›s› ve sürdürücüsü olmak gerekiyor. 

Emperyalizme ve dünya gericili¤ine karfl› -büyük yada küçük fark et-
mez- dalgalanan bayraklar›n say›s› ve yo¤unlu¤u art›yor. Mücadelenin
sertleflti¤i bir dönemdeyiz. “Zulümler ya¤mur gibi ya¤maya bafllay›nca”
fliirini hat›rlay›n Brecht’in: “(…) bize yap›lan zulümleri haber veriyoruz/
‹lk kez arkadafllar›m›z›n yavafl yavafl katledildi¤ini/ bildirdi¤imizde/ç›¤-
l›klar göklere ya¤d›/Yüz kifliydi katledilen. Ama bin kifli katledildi¤in-
de/ve ölümlerin sonu geldi¤inde bir sessizlik/ kaplad› ortal›¤›/ Zulümler
ya¤mur gibi ya¤maya bafllay›nca/“dur” diye olmaz art›k/(…)”

“Dur” demek, “Dur” diyenlerin mücadele arac› olmak, atmada ge-
cikti¤imiz ad›mlar› atmak ve h›zland›rmakt›r. Duvar›n her iki taraf›n-
da da ayn› yürekler ayn› görev ve sorumluluklar için çarp›yor.

Hepinize sevgiler gönderiyor, baflar›lar diliyoruz. 
F Tipi hapishanelerdeki tutsaklar ad›na: Bayram Kama, Hasan

Rüzgar, Murat Karayel, Hasan Polat, Aytunç Altay
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SEZA M‹S HORUZ (Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar› Birli¤i,

TUYAB)

Egemenler s›n›fsal ve ulusal mücadeleyi bast›rmak ya da en az›n-
dan “kontrol edilebilir düzey”de tutabilmek için çeflitli insanl›k d›fl› yol
ve yöntemler kullanmaktad›r. Bu yöntemlerin bir aya¤› fiziksel imha
ve cezaevleri iken, di¤er bir aya¤› da ideolojik olarak dejenere etme ve
kimli¤ine yabanc›laflt›rma olmaktad›r. Her iki yöntemde ülkemiz co¤-
rafyas›nda bütün fliddetiyle yaflanm›fl, yaflanmaya da devam etmekte-
dir.

Egemenlerin cezaland›rma mant›¤›, cezaland›r›lan kiflinin etkisini
k›rmak ya da onu yok etmekle s›n›rl› de¤ildir. Hatta ondan daha çok,
kurban flahs›nda topluma gözda¤› vermektir. “Muhalefet edersen so-
nun bu olur” mesaj›n› vererek, muhalefetsiz bir toplum yaratmay› is-
terler. Her ne kadar hukuk kitaplar›nda “suç kifliseldir” dense de, özel-
likle siyasi “suçlarda” siyasi kimli¤i olan insanlarla birlikte, en yak›n-
lar› da bask›, fliddet, tecrit, sürgün, iflten at›lma ya da ifle al›nmama gi-
bi uygulamalara maruz kal›r. Bizler mahpus yak›nlar› s›kl›kla bunlar›
yaflar›z.

Bu politikayla, politik mücadele veren flahsa “devam edersen ya-
k›nlar›n› ezerim” diye manevi bask› uygulanmakta, kimi aileler ise;
bunca zorluklar karfl›laflmamak için yak›n›na sahip ç›kmamaktad›r.
Evlatlar›n›n yapt›klar›n› do¤ru bulan, ona hak veren, onu sahiplenen
aileler ise, belan›n bin bir türü ile karfl›laflmaktad›r.

Ülkemizde ailelerin örgütlü hareket etmeleri esas olarak 12 Eylül
AFD’sinden sonra, kitlesel k›y›mlara u¤rayan ve yüz binlere varan
mahpuslar›n varl›¤› nedeniyle bir araya gelme ihtiyac›ndan do¤du. Tek
tek çabalar›n, ç›rp›n›fllar›n pek de ifle yaramad›¤› anlafl›l›nca, bir araya
gelinerek, ortak sorunlar için ortak çabalarla çözüm aranmaya bafllan-
m›fl ve ilk olarak ‹HD ad› alt›nda örgütlenilmifltir.

‹çerde mahpuslar›n iflkenceye, Tek Tip Elbise dayatmas›na, kimlik-
sizlefltirmeye karfl› ölümüne verdikleri direnifller, d›flar›da ailelerin y›l-
mayan mücadeleleri ile, TTE kald›r›lm›fl ve kimi k›smi iyileflmeler ol-
mufltur. Ama devlet cezaland›rma mant›¤›ndan asla vazgeçmemifltir.

Mahpuslar› kimliksizlefltirme, politik dirençlerini k›rma ve onlar flah-
s›nda topluma gözda¤› verme politikas›n› katmerlefltirerek devam ettir-
mifltir. Bunu zaman zaman kazan›lan haklar› geri alma sald›r›lar›yla
hayata geçirmeye çal›flm›flt›r.

Devletin bugün a¤›r tahribatlar yaratan tecrit politikas› ta 1970’lere
dayanmakta, o zamanlarda da önder bildikleri insanlar› tecrit alt›nda
tutarak, dirençlerini k›rma yoluna gitmifltir. Mahpuslara yönelik kitle-
sel tecrit politikas›n› ise, 1980’lerde yasas›na koysa da, dönem dönem
kanl› operasyonlarla hayata geçirme provalar› yapsa da, ancak 19 Ara-
l›k 2000’de, kanl› bir operasyonla hayata geçirdi. Bu tarihe gelinceye
kadar, Diyarbak›r cezaevinde 11 mahpus, Ümraniye cezaevinde 4
mahpus, Buca cezaevinde 3, Ulucanlar’da da 10 mahpus kanl› katliam-
la yaflam›n› yitirdi.

F  Tiplerinin egemenlerce dillendirilmeye baflland›¤› günlerde, F
Tiplerinin aç›lmas›n› engellemek, sonraki süreçlerde de tecritin etkile-
rini k›rmak için daha özel bir aile örgütlülü¤üne ihtiyaç duyduk. Genel
olarak insan haklar› ihlallerine karfl› ç›kan ‹HD’nin d›fl›nda, ama ceza-
evi sorunu özgülünde ‹HD ve di¤er demokratik kurumlarla birlikte
mücadele edebilmek için TUYAB’›, yani Tutuklu ve Hükümlü Yak›n-
lar› Birli¤i’ni kurduk. Benzer düflünceleri savunan TUAD ve TAYAD
adl› aile dernekleri de var.

“Zulmün örgütledi¤i aileler” olarak, bugün geçmiflten çok daha de-
rin bask›lar ve ac›larla karfl›laflt›k, karfl›laflmaya devam ediyoruz. 

19 Aral›k katliam› ve sonraki süreç, ço¤umuzda a¤›r travmalara ne-
den oldu/oluyor. Katliam›n dehfleti, tecrite karfl› sürdürülen mücadele-
de 119 evlad›m›z›n yaflam›n› yitirmesi, yüzlercesinin yar› ölü halde ve
asla eski sa¤l›¤›na dönmeyecek düzeyde kollar›m›za b›rak›lmas›, bu
ac›larla yaflamaya mahkum edilmemiz toplum olarak yaflanan ac›lar›n
en büyü¤ü olarak varl›¤›n› sürdürmektedir.

Hem 5  y›ld›r sürdürülen tecrite karfl› hem de daha önceki süreçler-
de evlatlar›m›za/yak›nlar›m›za sahip ç›karken, sürdürdü¤ümüz müca-
delede a¤›r bedeller ödedik/ödüyoruz. Yak›nlar›m›zdan haber alabil-
mek için günlerce hapishane kap›lar›nda, k›fl›n so¤u¤unda, yaz›n s›ca-
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¤›nda günlerce bekledik, dövüldük, yerlerde sürüklendik, iflkenceler-
den geçirildik. Cezaevlerinde bask›lar›n kalkmas› için defalarca gitti-
¤imiz meclis kap›s›n›n önünde yap›lan sald›r›da Didar fiensoy adl› ab-
lam›z yaflam›n› yitirdi. Kimi anne-babalar örgütlere yard›m-yatakl›k
ediyor iddialar›yla tutuklan›p cezaevine konuldu. Amaç aileleri  y›ld›-
r›p, evlatlar›na sahip ç›kamayacak hale getirmektir. 

Devletin F Tipi tecrite karfl› ç›kanlara yönelik y›ld›rma hareketi ne-
deniyle, kimi zaman aileler olarak yaln›z kald›k. Say›m›z az olsa da,
mücadeleden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyece¤iz de. Kimi zaman
oturma eylemleri, kimi zaman yürüyüfller, bitmez tükenmez bas›n
aç›klamalar› eylemleriyle, yak›nlar›m›z›n d›flar›daki sesi olmaya çal›fl-
t›k/çal›fl›yoruz. Bizlere destek olunmas› için çalmad›k kap› b›rakma-
d›k. Bu zorlu süreçte kimi aileler maddi ve manevi çöküntüler yaflad›.

Tecrit bugün de bütün a¤›rl›¤›yla devam ettirilmektedir. Geçen 5 y›-
l›n sonunda bedensel ve ruhsal sa¤l›¤›n› yitiren yak›nlar›m›z›n say›s›
gün geçtikçe artmaktad›r.

Tecrit, bugün topluma dayat›lan izolasyonun, yabanc›laflman›n,
özelde ve çok a¤›r koflullarda evlatlar›m›za dayat›lmas›d›r. Sorunu top-
lumun gündemine sokmak ve onun bir parças› oldu¤unu kavratmak
her zamankinden çok daha fazla önem tafl›maktad›r.

Son befl y›ld›r aileler olarak mücadelemizin odak noktas› tecritin k›-
r›lmas› oldu. Çünkü  yaflanan a¤›r tahribat›n arkas›nda hep tecrit var.
Bunun yan› s›ra, yine tecritin do¤rudan sonucu olan, a¤›r sa¤l›k sorun-
lar› yaflayan yak›nlar›m›z›n  tedavileri ya da tahliye olmalar› noktas›n-
daki mücadelemiz devam etmektedir. Yine bunun yan› s›ra, tecriti da-
ha da a¤›rlaflt›ran Yeni Ceza ‹nfaz Yasas› ve Haziran’da yürürlü¤e gi-
ren Türk Ceza Kanunu ile ilgili olarak, her ikisinin de geri çekilmesi
yönündeki mücadelemiz devam etmektedir.

Bugün ülkemizde yaflayan her on kifliden biri san›k durumundad›r.
Toplumsal ekonomik ve siyasal gelece¤imizin bir sonucu olan hapis-
haneler, insan ö¤ütme mekanizmalar› olarak varl›¤›n› sürdürmektedir.
Sosyal yaflamda hiçbir iyilefltirme yapmayan devlet, insanlar› cezaevi-
ne doldurmakta, sonra da y›¤›lmadan dolay›, adliler için s›k s›k af ç›-

karmaktad›r. D›flar› ç›kanlar› bekleyen sorunlar nedeniyle, tekrar tek-
rar cezaevine düflmektedir insanlar›m›z. San›k statüsünde bunca insa-
n›n varl›¤›na ra¤men, hapishanelerdekilere ya da hapishaneden ç›kan-
lara sahip ç›kma, buna  paralel düzeyde de¤ildir. Bu konuda kurumsal-
laflmada, sorunu gündemlefltirmede ve toplumsal bir sorun oldu¤unu
kavratmada yetersizlik var. Hele de adli mahpuslar›n sorunlar›yla u¤-
raflacak hemen hemen hiçbir kurum yoktur. 

Bizler tecritin AB ve ABD emperyalizminin deste¤iyle ülkemizde
uygulamaya konuldu¤unun bilincindeyiz. Tüm gericiler halklar› teslim
almak için ortak hareket ediyor. Dünya halklar›na düflen görev de, zul-
mün uygulay›c›lar›na karfl› birlikte mücadele etmektir. Bugün burada
yap›lan sempozyum da bunun ufak bir parças›d›r. Ayn› zorlu¤u yafla-
yan insanlar olarak bir arada olmak, ortak karfl› duruflu örgütlemek, ce-
zaevlerindeki yak›nlar›m›za ve biz ailelere umut vermifltir. Biz inan›-
yoruz ki, ulusal ve uluslararas› muhalefeti yükselterek, tecrit zulmünü
k›rabilir, geriletebilir, süreç içinde de ortadan kald›rabiliriz.

Bizler evlatlar›n›n düflüncelerini savunan ve de onlara emek veren
anne-baba yada yak›nlar› olarak üzerimize düfleni yapmaya çal›fl›yo-
ruz, bu prati¤imizden de vazgeçmeyece¤iz. Yapmayanlar› da ikna ile
mücadeleye katmaya çal›flaca¤›z.

Esas sorun, dün oldu¤u gibi bugün de, cezaevlerinin emperyalizmin
ve egemen s›n›flar›n toplumu teslim alma araçlar›ndan biri olmas› ger-
çe¤ini kavrama ve toplumsal bir muhalefetle buna karfl› durma, bu kar-
fl› duruflu s›n›fs›z ve s›n›rs›z bir dünya yaratma özlemlerimizle birlefl-
tirmektir.

Biz ailelerin yapt›¤› ve yap›lmas›n› istedi¤i gerçeklik de budur.

SULTAN TOPTAfi (TUAD)

Öncelikle kat›l›mc›lar›, Tutuklu Aileleriyle Dayan›flma Derne¤i
ad›na selaml›yoruz. Meksika’dan gelen arkadafl›m›z›n belirtti¤i tüm
noktalar asl›nda Türkiye’de de yaflanan durumlar. Gerek cezaevlerin-
de, gerekse cezaevlerine girmeden önce yani sorgu süreçlerinde yafla-
nan birçok sorunu arkadafl da anlatt›. Bunun iflkence boyutuna biraz
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de¤inmek istiyorum. Gerek bayan tutsaklar›n, gerekse bütün tutuklula-
r›n öyle veya böyle ayn› muameleyle karfl›laflt›klar› bir gerçek. Bunlar
bizi nas›l etkiliyor, ne kadar bir fleyler yapmaya itiyor? Bunu da sorgu-
lamak gerekiyor. Bizler TUAD olarak her süreçte tutuklularla birlikte
olmaya çal›flt›k. Fakat yeterli düzeyde seslerini duyuramad›k. Ve ne
yaz›k ki kendi sesimizi de onlara duyuramad›k. Çünkü tecrit var. Bu
tecritin sonucunda da ne tutuklular›n yazd›klar› mektuplar, ne de ken-
di yaflad›klar› sorunlar› yeterli düzeyde bize ulaflt›rabiliyorlar. Ne de
kendimiz onlarla herhangi bir iliflkiye geçebiliyoruz. Çünkü aileler çok
rahatl›kla kap›dan geri gönderilebiliyor. Çocuklar›yla görüfltürülmeye-
biliyor. Bunlar›n tümü birer sorun olarak önümüzde duruyor. Yani Tür-
kiye’nin özellikle son süreçte ç›karm›fl oldu¤u Ceza ‹nfaz Kanunu as-
l›nda tutuklular üzerinde daha büyük bir tecriti de beraberinde getirdi.
Kald› ki bundan önce F tipleri zaten bunun en üst aflamas›yd›. Bir fle-
ye daha de¤inmek istiyorum. Bundan 5 gün önce yani çok uzak bir za-
man de¤il, bir tutuklu arkadafl›m›z›n y›llarca cezaevinde kald›ktan son-
ra, art›k tedaviye hiçbir flekilde cevap vermedi¤i aflamadan sonra ser-
best b›rak›lmas› yafland›. Fakat arkadafl›m›z›n 6 ay tedavisiyle u¤rafl-
mam›za ra¤men hayat›n› kurtaramad›k. Ve daha 5 gün önce bir arkada-
fl›m›z akci¤er kanserinden dolay› aram›zdan ayr›ld›. Bunlar›n tümü as-
l›nda cezaevlerinde yaflanan sa¤l›ks›z koflullar›n, tutuklular üzerinde
yaflanan tecritin, ruhsal, psikolojik, düflünsel ne tür bir yaflam›n yara-
t›ld›¤›n›n örne¤idir. Yine bir noktaya daha de¤inmek istiyorum. F tip-
lerinde yaflanan tecritin yan›nda flu anda ‹mral› Cezaevinde bulunan
Say›n Abdullah Öcalan’›n durumunu de¤erlendirdi¤imizde, bir insana
yap›lan, insani olmayan ve hukuka dayanmaya yaklafl›mla karfl› karfl›-
yay›z. Yap›lan tüm düzenlemelere birer hukuki k›l›f bulunmakta. Bu,
sivil toplum örgütlerinin alternatif bir fley ortaya atamamalar›n› da be-
raberinde getirmekte. Bunlar bizi y›ld›rmayacak. Ancak y›ld›rmad›¤›
kadar da ac› veriyor. Çünkü biz çok güzel insanlar›m›z› yitiriyoruz. ‹fl-
kencede birçok bayan arkadafl›m›z tecavüze u¤ruyor. Birçok arkadafl›-
m›z iflkence sonucu yaflam›n› yitirdikten sonra bunlara intihar etti de-
nildi. Biz bütün bunlar› biliyoruz, paylafl›yoruz. Ama dedi¤im gibi ne

yaz›k ki cezaevlerine yeterli düzeyde sesimizi ulaflt›ram›yoruz. Onlar
da bize ulaflt›ram›yorlar. Bize göre temel aç› asl›nda bu oluyor. Bura-
larda konufluyoruz, anlat›yoruz. Anlatt›klar›m›z film gibi geliyor bir-
çok kifliye. Ancak san›yorum flu anda aram›zda cezaevinden ç›km›fl
pek çok arkadafl›m›z var. Bu cezaevinden ç›km›fl arkadafllar›m›z›n sa-
dece bak›fllar› yetiyor yaflad›klar›n› anlatmaya. En yak›n tan›klar› olan
bizler, ki ben sadece tan›k olarak demiyorum, sadece TUAD temsilci-
si olarak de¤il, bizzat iflkencelerden geçmifl biri olarak diyorum ki ül-
kemizde yaflanan iflkenceler hiç de az›msanmayacak düzeydedir ve ay-
n› zamanda cezaevlerinde, yani 80’li süreçlerden sonra bir Metris’i, bir
Diyarbak›r’›, bir Mamak’› örnek verirsek bunlar›n Saygon cezaevle-
rinde yaflananlardan çok da farkl› olmad›¤› kesindir. Bu nedenle diyo-
rum ki F tiplerinde yaflananlar, sadece tek birey flahs›nda bahane yap›-
larak ortaya ç›kar›lan yasalar insanl›k d›fl› oldu¤u kadar hukuk d›fl›d›r.
Hep bunun karfl›s›nda duraca¤›z. Ve bunun için mücadele verece¤iz.
Bugün ‹mral› Cezaevi’nde sadece bir tutuklu flahs›nda yaflanan ve ge-
nellefltirilmeye çal›fl›lan yasalar var. Bu yasalara hukuksal bir k›l›f bu-
lunup topluma sunuluyor. Ve bunlar› kabul etmemizi bekliyorlar. An-
cak bunu kabul etmeyece¤iz. Teflekkürler...

F‹KRET LÜLE (Ölüm Orucu Gazisi)

Öncelikle bu etkinli¤i düzenleyenlere teflekkür etmek gerekiyor.
Çünkü böylesine özgün bir zamanda, emperyalizmin sald›r›lar›n›n ala-
bildi¤ine yo¤unlaflt›¤› bir dönemde, IMF ve emperyalizmin sald›r›lar›-
n›n yo¤unlaflt›¤› bir dönemde bizim gibi ülkelerde de F tiplerinin, hüc-
relerin hala gündemde oldu¤u bir dönemde ele ald›¤› konudan dolay›
teflekkür etmek gerekiyor.

fiunu söyleyebiliriz ki s›n›f mücadelesinin oldu¤u her alanda, ceza-
evleri özel bir gündem olmaya devam edecek. Bizim ülkemizde de bi-
raz daha emperyalizm hareketinin geliflimiyle cezaevleri özel bir gün-
dem olarak yerini koruyor. F tipleri 19 Aral›k sald›r›s› sonras›nda ha-
yata geçirildi. 19 Aral›k sonras›nda yaflama geçirilmifl olmas›n›n bili-
yorsunuz bir boyutu da esas olarak bu yeniden yap›lanmaya dayal›
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olan yasalar›n gündemlefltirilmesiyle, 400 sayfal›k bir program konul-
du önümüze. Bu programa karfl› özellikle bu ülkede mücadelenin ve
demokrasi mücadelesinin dinami¤i olarak devrimciler de ölüm orucu
gibi bir eylem biçimiyle yan›t verdikleri bir süreç yafland›. Yani sonuç
olarak flunu söyleyebiliriz. Özellikle son dönemde ç›kan TCK,
TCK’yla birlikte Ceza ‹nfaz Yasas›, biraz da sald›r›n›n yasallaflarak ve
yo¤unlaflarak sürece¤i anlam›na da gelir. 

Türkiye’de asl›nda olumlu geleneklerden biri de fludur ki birleflik
mücadelenin esas olarak cezaevleri alan›nda geçmifl deneyimlerin ol-
mas›d›r. Bugünden sonraki süreç aç›s›ndan bakt›¤›m›zda da birleflik
mücadelenin önümüzdeki dönemde de esas olan belirleyici olaca¤›n›
gösteriyor. Tek bafl›na, bu sald›r›y› püskürtmek için yeterli olmad›¤›-
m›z aç›k. Devletin cezaevlerinde gelifltirmeye çal›flt›¤› ideolojik sald›-
r›, fiziki sald›r› ile birleflerek iradeleri k›rmak ilkeleri vard›. ‹deolojik
sald›r›n›n ideolojik teslimiyeti dayatan bir boyutu vard›. Ölüm orucu
bunu bir noktaya kadar geri püskürttü. Ancak bu noktadan itibaren de
mücadelenin esas dinamiklerine dönmesi gerekiyordu, mücadelenin
esas dinamikleri ise kitlelerdir, kitlelerin mücadele seyri ile cezaevle-
rindeki mücadelenin etkili  olmas› iki güç aras›nda diyalektik bir ba¤
kuruldu. Biz ölüm orucunun bitti¤i andan itibaren flunu söylemifltik ki
mücadelenin esas aya¤› d›flar›daki kitle mücadelesinin geliflmesiyle
ancak geri ad›m att›racakt›r. Bundan sonraki dönem aç›s›ndan da bu
geçerlidir. Yani kitle mücadelesini gelifltirdi¤imiz süre boyunca onun-
la ba¤ içinde cezaevlerine dönük sald›r›lara karfl› güç vermek ve birle-
flik mücadeleyi örgütlemek. ‹çeri aç›s›ndan geçerli olan fludur. Bundan
sonraki süre içinde devletin fiili-fiziki sald›r›lar›na karfl› fiili-fiziki ya-
n›t vermek. Bugün içerdeki tutsak arkadafllar›m›z da bu yan›t› veriyor.
Çeflitli nedenlerle eskisi kadar kamuoyuna yans›masa da mahkemeye
gidifllerinde, gelifllerinde, mahkemeye ç›karlarken, hücrelere girifller-
de-ç›k›fllarda yap›lan dayatmalara karfl› arkadafllar›m›z›n koyduklar›
tav›rlar karfl›s›nda sald›r›lar›n oldu¤u haberlerini al›yoruz. fiunu söyle-
mek gerekiyor ki bugün bu etkinlik bu mücadeleye önemli bir katk›
sunmaktad›r.

B‹RLEfi‹K NEPAL CEPHES‹, 

AVRUPA ÖRGÜTLEME KOM‹TES‹

Sevgili yoldafllar, tutsak aileleri, delegeler ve kat›l›mc›lar
Sizlere Nepal halk› ve Birleflik Nepal Cephesi, Avrupa ad›na dev-

rimci selamlar›m› gönderiyorum.
Yap›lan sempozyuma çeflitli zorluklardan kaynakl› kat›lamasak da,

Türk devletinin tecrit ve insanl›k d›fl› uygulamalar›na karfl› bu progra-
ma ve mücadelenize en yürekten dayan›flma ve birlik duygular›m›z›
ifade ediyoruz.

Devlet, s›n›fsal niteli¤inden kaynakl› olarak her zaman belli bir
grup insan›n ç›karlar›na hizmet etmektedir. Devlet bask›s›na meydan
okuyanlar ise hedef tahtas›na konulmakta ve vahfli bir flekilde bast›r›l-
maktad›r. Günümüzde de bu durum bir istisna de¤ildir ve aksine tut-
saklara karfl› günbegün artan bask›c› önlemler bir gerçekliktir. Tutsak-
lar bizim inanc›m›z ve cesaretimizdir. Fakat içerde yada d›flar›da mü-
cadelenin önderlerine liderlik eden proletaryan›n öncüsü ve ezilen kit-
leler olmal›d›r. Devletin ahlaks›z ve barbar oldu¤u bir süreçte görevi-
miz do¤ru mücadele yolunu seçmektir. Dünyan›n bar›fl sever halklar›
Türkiye ve Kuzey Kürdistan’daki politik tutsaklar taraf›ndan yürütülen
açl›k grevlerinden gurur duymakta ve ö¤renmektedir. 

Bizler e¤er s›n›f›m›z›n ve devrimin politik tutsaklar›n›n ruhunu
do¤ru bir flekilde yakalar ve devrimin zaferine kanalize edersek ancak
tutsaklar›m›za ve flehitlerimize sayg› gösterebiliriz.

Nepal’de gerici devletin hapishanelerinde savaflç› olan 3 binin üze-
rinde politik tutsak bulunmaktad›r. Fakat sonuçlar göstermektedir ki,
s›n›f düflman›m›z, yoldafllar›m›zdan birini hapishaneye att›¤›nda yüz-
lercesi devrime kat›lmakta, gerici kasaplar yoldafllar›m›zdan birine ifl-
kence yapt›¤›nda ve katletti¤inde devrimci ruhu ve kahramanlar›m›z›n
cesaretini kuflanan binlerce el do¤maktad›r. ‹flte bu yüzden Halk Sava-
fl› nihai zafere do¤ru stratejik sald›r›yla ilerliyor. 

Nepal’de 8 hapishane Halk Kurtulufl Ordusu taraf›ndan y›k›ld› ve
flimdi devrimci cephelere önderlik eden kad›n yoldafllar›m›z da dahil
yüzlerce savaflç›m›z özgürlü¤üne kavuflturuldu. Binlerce devrimci sa-
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vaflç› hapishanelerde kaybedildi ve öldürüldü, ve çat›flmada öldürül-
dükleri propaganda edildi.

Emperyalistler ve Hindistanl› yay›lmac›lar da Nepal devriminin ba-
flar›s›ndan korkmaktad›rlar ve sadece feodal Nepal monarflisinin ve
onun kötü ünlü kraliyet ordusunun suçlar›na yard›mc› olmakla kalma-
makta ayn› zamanda yasad›fl› ve haks›z bir flekilde özgürlük ve tam de-
mokrasi için mücadele eden Nepal ezilen kitlelerinin önderlerini ve sa-
vaflç›lar›n› hapsetmektedirler. Yoldafl Kiran, Yoldafl Gaurav ve daha
birço¤u Hindistan hapishanelerinde, binlercesi de tecrit alt›nda Nepal
hapishanelerinde tutulmaktad›r. Nepal, devlet taraf›ndan kaybedilen
tutsaklar›n say›s›n›n en yüksek oldu¤u bir numaral› ülkedir. Ayr›ca Ne-
pal, gazeteciler ve siviller için de büyük bir hapishane olarak bilinmek-
tedir. Ve tüm bu yaflananlar Nepal’de devrim ateflini körüklemektedir.

Tüm bu hamlelere ve gerici devletin iflledi¤i suçlara ra¤men, dev-
rim asla durmad› ve her zaman da ileri do¤ru yoluna devam edecektir.

Sonuçta, Türkiyeli devrimcilere ve tecriti k›rmak için verilecek da-
ha ileri mücadelelerin baflar›s› için bu sempozyumu örgütleyen
ILPS’ye Nepal halk›n›n mesaj›n› iletmek isteriz. Gericilerin sembolü
olan tecrit onlar›n ne kadar korktu¤unu göstermektedir. Gerçek dev-
rimci unsurlarla birleflirsek bu savafl› kazanaca¤›z. Adaletsizlik ve bas-
k›lara karfl› mücadelenin gerektirdi¤i gibi sizlerle birlikte olaca¤›z. Te-
flekkür ederiz.

Türk hapishanelerindeki tüm politik tutsaklara özgürlük!
Yaflas›n Halk Savafl›!
Yaflas›n Marksizm-Leninizm-Maoizm ve Prachanda Yolu!
fianolsun flehitlerimize!
21. yüzy›lda tecrit hapishaneleri de¤il, tam demokrasi!
Ajay KC Birleflik Nepal Cephesi, Avrupa Koordinatörü

28 May›s 2005 

AZ‹ZEH SHAMORAD‹ (‹ran) 

De¤erli Dostlar,
Lütfen içten ve yürekten selamlar›m›, dünya çap›nda halklar›n dire-

niflinde yeni bir bafllang›ç olan bu sempozyumu düzenlemek için yapt›-
¤›n›z büyük girifliminize kabul edin. Aram›zdaki co¤rafik mesafeye
ra¤men, tüm benli¤imle ben kendimi ‹stanbul’da sempozyum için bira-
raya gelmifl sizlerin aras›nda hissediyorum. “Demir Parmakl›klar›n

Arkas›ndaki Direnifl” konulu bir sempozyum düzenlemek, halklar›n
dünya çap›ndaki direniflini sembolize eder. Ama ayn› zamanda, gerçek-
lerin ve sistemin evrensel özü olan ve iktidarlar›n›n korunmas› ve ege-
menliklerinin devam› için uygulad›klar› bask›, iflkence, hapishane ve
infazlar›n bir yans›mas›d›r. Özellikle, dünyan›n kendisini insan haklar›
standartlar›na ba¤l› veya insan haklar› flampiyonu gösteren parças›nda
Mumia Abu Jamal ve Marilyn Buck gibi, kendi vatandafllar›n› teknolo-
jik olarak çok ileri zindanlarda gençlik dönemlerinin orta yafla veya or-
ta yafl dönemlerinin yafll›l›¤a çevrildi¤i süre boyunca hapsediyor.

Bugün, insanl›¤› ›rksal, cinsel, etnik vb. sömürü çeflitlerinden kurta-
racak dünya çap›nda mücadeleye her zamakinden daha fazla ihtiyaç
var. Tutsaklar veya savafl esirleri bask›c› rejimlerin varl›¤›n› ret edeme-
yece¤i, yaflayan kan›tlar olu¤u için politik tutsaklar›n veya savafl esirle-
rinin uluslararas› hareketini kurma çabas› büyük önemdedir. Onlar›n se-
si inkâr edilemez ve s›n›rlar aras›na s›k›flt›r›lamaz. Onlar›n sesini yük-
selterek ve di¤er sosyal hareketlerle örne¤in iflçilerin, kad›nlar›n, küre-
selleflme karfl›tlar›n›n mücadelesiyle ba¤lant›s›n› kurarak savafl, terör,
bask› sistemini h›zl› bir flekilde sonland›rmak için mücadelenin farkl›
yollar›n› birlefltirmek için çal›flma görevi bizlerin omuzlar›ndad›r.

Afganistan’da kad›nlar›n kurtuluflu söylemi alt›nda, Afganistanl›
kad›nlara kurtuluflunuz için böyle bir savafl› istiyor musunuz sorusunu
dahi sormadan, ülkeye savafl açt›lar. Ama bu öncelikle binlerce kad›n›n
ve çocu¤un katledilenler aras›nda oldu¤u bir savaflt›. ‹nsan haklar› ve
demokrasi söylemi ile di¤er bölgelerde de sald›r› ve iflgali devam ettir-
diler. Bu, binlerce y›ld›r uygarlaflmak için u¤raflan, kahramanca ve
kanl› kurtulufl mücadeleleri, köleli¤e karfl› ba¤›ms›zl›k savafllar›n› tec-
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rübe etmifl, karanl›k bir dönemi ve ayd›nlanma Rönesans dönemini ge-
ride b›rakm›fl insanlar›n ortak bilincine ve duygular›na hakarettir. Sa-
vafl tüccarlar› ve uluslararas› sald›rganlar kendi arzular› do¤rultusunda,
barbarl›¤a götüren dünya kapitalizminin yeni düzenini infla etmek için
dünyan›n pek çok farkl› bölgesinde savafl endüstrisini ve zindanlar› ge-
niflletmekle meflguller. Günümüzdeki savaflta binlerce ölüye ve sakat
insana ek olarak Abu Garib’deki utan›lacak sald›r› ile zaten kara olan
geçmifllerine bir karal›k daha eklediler.

So¤uk savafl s›ras›nda komünizm tehlikesi kisvesi alt›nda sald›r›la-
r›n› devam ettirirken bugün ‘nükleer tehlikeye’ ve ‘teröre karfl› savafl’
söylemi alt›nda ayn› uygulamalar›n› sürdürüyorlar.  Kendileri en bü-
yük nükleer silah üreticileri ve stoklay›c›lar›, terörün en büyük spon-
sorlar› ve gelifltiricileridir ayn› zamanda. Bunlar, dün arkadafl olarak
gördükleri ayn› teröristlerdir. Örne¤in El KaideBin Laden, Saddam ve
bölgedeki islami gericiler.  Bunlar 1979 savafl tüccarlar›n›n Guadelo-
upe Konferans›ndaki toplant›s›nda ‹ran’da iktidara getirilen ayn› geri-
ciler, bunlar geçmifl 26 y›l boyunca benim do¤um yerim olan ‹ran’da
söylenmeyen soyk›r›mlar›, iflkenceleri, idamlar›, taflla öldürmeler› icra
etti. Ve zindanlarda insanl›¤a karfl› en büyük suçlar› ve öldürmeleri
gerçeklefltirdi. Ayn› gericiler ‹ranl› iflçilerin ve ezilen kitlelerin güçlü
baflkald›r›lar›na ra¤men savafl tüccarlar›n› ve sald›rganlar› destekleme-
ye, gizlemeye devam etti. Politik tutsaklar›n ve savafl esirlerinin hare-
ketini oluflturma, birbirinden ay›rt edilmeyen ulusal ve uluslararas›
bask›n›n iliflkilerini gösterecektir. Bu flu gerçe¤in alt›n› bir kez daha çi-
zecektir; Ezenler hegemonyalar›n› sa¤lamlaflt›rmak ve egemenliklerini
ve yönetimlerini devam ettirmek için hiçbir yöntemi kullanmaktan ka-
ç›nmazlar. Ulusal alanda, hapishaneleri büyütürken veya yenilerini ya-
parken, uluslararas› alanda savafl› ve sald›rganl›klar›n› devam ettirirler.   

Fakat tüm bunlar halk›n görüfllerini yan›ltmak için medyaya farkl›
biçimlerde yans›r. Bu yüzden iletiflim ve teknoloji ça¤›n›n bir gere¤i
olarak uluslararas› alternatif medya yarat›lmas› vazgeçilmez önemde-
dir. Böyle bir sempozyum halklar›n direniflinin bir parças› olarak, bir
anlamda alternatif medyad›r. ‹nsanl›¤a karfl› suçlar› teflhir ederek ve bu

suçlar›n ma¤durlar›n›n hikayelerini anlatarak, bask› sisteminin, cezala-
r›n ve savafl›n özünü teflhir ederek bir hareket oluflturma görevi de bu
direniflin önemli bir parças›d›r.

Bu yüzden ekonomide, politikada ve kültürde kökten de¤iflikliklere
sebep olacak bir hareket özgürlü¤ü ve eflitli¤i kurmak için yarat›lmal›-
d›r. Ulusal ve uluslararas› bask›ya son vermek için devrime ihtiyaç var-
d›r. S›n›fsal sömürüyü ve ›rk, cins, etnik ve dinsel bask›y› yok etmek
için ›rkç›l›k ve cinsel ayr›mc›l›kla dolu kapitalizme karfl› mücadeleyi
örgütlemeli ve uluslararas› mücadeleyi devam ettirmeliyiz. Bu yönde
çal›flmal› ve tecrübelerimizi daha iyi bir dünya kurmak için ve hareke-
timizi sa¤lamlaflt›rmak için yeni nesilden iflçilere, kad›nlara, ö¤rencile-
re, çevrecilere vb. aktarmal›y›z. Bu anlamda teknoloji ve bilimdeki iler-
lemelerin materyalleri, bugünkü kadar önümüzde hiç haz›r durmad›.

Kurtulufl için tüm arzular›mla 

31 May›s 2005
Not:
Azizeh Shamorand hayat›n›n 5 y›l›n› ‹ran’da hapishanede geçirmifl eski bir

tutsakt›r. Liseden beri bir aktivist olan Azizeh 1978-1979 devrim y›llar›nda üni-
versiteden mezun olan ilk ö¤rencilerdendir. Azizeh ‹slami güçlerin okullarda
e¤itimle dini beraber ö¤retme ve türban takma dayatmalar›na karfl› ç›kt›¤› için
iflinden kovuldu. 1984’de Azizeh, kocas› ve 18 ayl›k o¤luyla beraber tutukland›
ve 2 y›l hapse mahkum edildi. ‹flkence gördü ve 1990’a kadar hapiste tutuldu.  

Serbest b›rak›lmas›ndan sonar Azizeh iflçi kad›nlar için ç›kart›lan ilk ba-
¤›ms›z gazetenin yarat›lmas›na yard›m etti. Hapisteki ve evsiz çocuklara ö¤ret-
menlik yapt›, ayr›ca makaleler yaz›p konuflmalar yapmaya devam etti. ‹ranl›
yetkililer Azizeh’e 1999’a kadar ülkeden ç›kma yasa¤› getirdiler. Bundan son-
ra Azizeh Avrupa’da çeflitli konferanslarda kad›n›n durumu, ev içi fliddet ve
tafllanarak öldürülme gibi konularda konuflma yapt›. Ayr›ca Azizeh Afgan ço-
cuklar›n durumunu iflleyen bir de belgesel yapt›. 2003’te Amerika’ya geldi ve
bu tarihten itibaren orada sürgünde yaflamaktad›r. Halen bir aktivist olarak
çal›flmalar›na devam etmektedir.
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MUM‹A ABU JAMAL (Amerika

Birleflik Devletleri)

Dünyan›n ABD’li hapishane mü-
dürlü¤ü

Harekete Geç!
Siyasi tutuklular, iflkence ve hapisha-

neler üzerine Türkiye’de düzenledi¤iniz
uluslararas› konferans için hepinize te-
flekkür ediyorum. ABD’de en h›zl› büyü-
yen kamusal bar›nma hizmeti olan çal›fl-
ma kamplar›nda yaflayan 2 milyonu afl-
k›n erkek, kad›n ve çocuktan biri olarak
size yaz›yorum. ‹lginçtir ki, özgürlük ve

demokrasi üzerine en çok övünen bu ulus dünyadaki en fazla tutuklu-
ya sahip olan ülkedir. Yine ilginçtir ki, dünyaya insan haklar› konusun-
da ö¤retmenlik yapan bu ulus iflkence ve terörün hüküm sürdü¤ü
Irak’taki Ebu Garib Hapishanesini oluflturmufltur. Bu insan yap›m› ce-
hennemde oturan bizler için Ebu Garip sürpriz olmam›flt›r. Gördükle-
rimiz ve duyduklar›m›zla yaflad›klar›m›z ayn›d›r. Acaba Ebu Garip’te
en vahfli iflkenceleri uygulayanlar›n birço¤unun özel yaflamlar›nda ha-
pishanelerde gardiyanl›k yapmalar› önemsiz bir rastlant› m›d›r? O fo-
to¤rafta yer alan insan içinde yer ald›¤›m hapishanede 6 y›l boyunca
çal›flm›flt›r. Irakl› esirlerle paylaflt›¤› bu uygulamalar› acaba nerede ö¤-
rendi¤ini düflünüyorsunuz? Acaba bir kitaptan m›? Amerika’n›n iflken-
cede uzun ve seçkin bir kariyeri bulunmaktad›r. Onun Afrikal›lara ve
K›z›lderililere karfl› üç yüzy›l› aflk›n bir prati¤i vard›r. ‹nan›yorum ki,
dünyan›n, Amerikan zindanlar›nda yaflayan insanlardan ö¤renece¤i
çok fley var fakat bunu insanlar burjuva medyadan alamayacaklar. Bu
hareketi h›zland›rmak için ihtiyaç duydu¤umuz en önemli fley radikal
ve devrimci siyasi dönüflümünü gerçeklefltirmifl, ba¤›ms›z bir medya-
d›r.

Y›llar önce, Kara Panter Partisi bunu yetersiz olanaklar›na ra¤men

gerçeklefltirmifltir. Parti kolayca burjuva medyay› atlatm›flt›r. Partinin
bir nesil önce yapt›klar›n›, radikaller ve devrimciler ulafl›labilen yeni
medya teknolojilerini kullanarak yapabilirler. Bu, hapishaneler içinde
olmasa da, d›flar›da yay›lan yalanlara karfl› çözüm olacakt›r. Böylece
destek gruplar›n›n örgütlenmesi ve insanlar› gerçek s›n›fsal amaçlar›na
göre e¤itmek sa¤lanacakt›r.

Bu genifl ve derinlikli yap›lmal›. Ancak bu flekilde zindanlar›n bas-
k›c› yap›s›n› dönüfltürmek mümkün olacakt›r.

Bir Pan-Afrikanist olan Kwami Tourelan’›n unutulmaz sözlerini
hat›rl›yorum: “Örgütlen, örgütlen, örgütlen!” ILPS (Halklar›n Ulusla-
raras› Mücadele Ligi) bu aç›dan bir bafllang›çt›r. Bu koalisyonu güç-
lendirelim, burjuvazinin yay›n flebekesine karfl› gerçek global medya-
y› infla edelim. 

Dünyadaki anti-emperyalist hareket gerçek insan haklar› hareketi-
dir. Bu hareket ezilenlerin ve dünyan›n lanetlilerinin güvenilir sesidir.
‹mparatorlu¤a ve kuklalar›na karfl› gerçe¤e ulaflma, ona dokunma ve
örgütlenme imkan›n› sunacakt›r. O ayr›ca hapishane-karfl›t› hareketi
infla etmenin temelidir de. Büyük faaliyetçi, Angela Davis, hapishane-
lerin y›k›lmas›yla ilgili bir kitap yay›nlad›. Bu kayna¤› kullanarak hal-
k›n örgütlerini harekete geçirmeliyiz. O, hareketi derinlefltirmede ve
yayg›nlaflt›rmada sayg› duyulacak, küresel bir anti-emperyalist kay-
nakt›r.

Bizler halka gitmeli ve onu örgütlemeliyiz. Büyük de¤iflimleri ör-
gütleyecek ve gerçeklefltirecek tek güç halkt›r! Hepinize teflekkür edi-
yorum! 

Harekete geçelim! 
Yaflas›n John Afrika!
Hareketi infla edin!   

Death Row’dan 
(ABD hapishanelerinde idam edileceklerin konulduklar› hücreden)

25.05.2005
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5- SEMPOZYUM SONUÇ DEKLARASYONU

Duvarlar›n arkas›ndaki sese sesimizi katal›m!

“Emperyalizmin Teslim Alma Arac› Olarak Hapishaneler” 

Sempozyumu Sonuç Deklarasyonu

Türkiye-‹stanbul Haziran 2005

Bugün tüm dünyada, özellikle ABD emperyalizminin bafl›n› çekti-
¤i emperyalist sald›rganl›k savafllar› ivmelenerek devam ederken, ulu-
sal ve sosyal kurtulufl mücadeleleri de bu ivmeye koflut yükselmekte-
dir. Ezilen uluslar ve halklar, emperyalizme ve kendi ülkelerindeki ge-
rici yönetimlere karfl› her türden yöntemlerle direnmektedir.

Egemenlerin sömürü ve bask›lar› halklara zorla kabul ettirme, bo-
yun e¤dirme çabalar›, kimi zaman katlederek kimi zaman kaybederek,
iflkence yaparak vb. türlü biçimlerde yüzy›llard›r bir gerçeklik olarak
var olagelmifltir. ‹flte zulmün en koyu ve bask›n›n en vahfli yöntemleri-
nin kullan›ld›¤› en önde gelen mekan hapishanelerdir.

Kökeni Ortaça¤’›n kulelerindeki zindanlardan, kürek mahkumlu¤u-
na kadar uzanan ve günümüzde en ‘modern’ teknoloji ile donat›lm›fl
hücreleriyle varl›¤›n› sürdüren hapishaneler, egemenlerin halklar› tes-
lim almak amac›yla kulland›¤› en önemli silahlardan biridir.

Bugün çok say›da politik tutsa¤›n bulundu¤u emperyalizme ba¤›m-
l› ülkelerin hapishanelerinde yaflananlar, buralardan d›flar›ya yans›yan
görüntüler, buralar›n birer iflkence merkezi olarak kullan›ld›¤›n› tüm
dünya kamuoyuna göstermifltir.

- ‹ki y›ldan fazla bir süredir iflgal alt›nda olan Irak’ta, halk a¤›r ifl-
kence alt›nda olman›n yan› s›ra, Ebu Garib ve di¤er hapishanelerde

a¤›r mahpusluk koflullar›ndad›r. Buralarda yaflanan vahflet ve zulmün
foto¤raflar› haf›zalardaki yerini hala koruman›n ötesinde, ayn› flekilde
bu iflkenceler iflgalle birlikte sürmektedir. Ancak Irak’ta halk, kurulan
kukla hükümeti tan›mayarak ve tüm bu iflkencelere karfl›n direnifli sür-
dürmektedir.

- Filistin halk› on y›llard›r Siyonist ‹srail devletine karfl› meflru ve
hakl› bir mücadele vermektedir. ‹srail hapishanelerinde 8 bin politik
tutsak yasad›fl› olarak tutulmaktad›r. Bu tutsaklar çok kötü koflullara
mahkum durumda; iflkence, tecrit ve tedavi koflullar› sa¤lanmad›¤› için
ciddi sa¤l›k sorunlar›yla karfl› karfl›ya bulunmaktad›r.

- Peru’da bu tür hapishanelerdeki a¤›r iflkence ve tecrit koflullar›n-
da yüzlerce politik tutsak bulunmaktad›r. Dr. Abimael Guzman (Bafl-
kan Gonzalo) iradesi k›r›lmak amac›yla 13 y›ld›r a¤›r tecrit koflullar›n-
da, bir yer alt› hapishanesinde tutulmaktad›r.

- Emperyalist sald›rganl›¤›n artmas›yla birlikte sosyal ve ulusal
kurtulufl mücadelelerinin yükseldi¤i ülkelerden biri de Kolombiya’d›r.
‹ktidara karfl› mücadele eden FARC’›n lideri Simon Trinidad baflka
bir ülkede yakalanmas›na ra¤men, ABD’ye götürülmüfltür ve burada
kabul edilemeyecek koflullar alt›nda tutulmaktad›r. Bunun yan› s›ra,
Kolombiya devleti politik tutsakl›k statüsünü kabul etmemekte ve bu
mahpuslar›n hepsini “uyuflturucu kaçakç›l›¤›”ndan yarg›lamaktad›r.

- Nepal’de monarfliye karfl› yürütülen Halk Savafl›’n›n önderleri,
Hindistan hükümeti taraf›ndan hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden
tutuklanmaktad›r. ‹lk örneklerden, A¤ustos 2003 tarihinde Hindis-
tan’da tutuklanan Chandra Prakash Gajurel (Gaurav) bugüne kadar
mahkemeye dahi ç›kar›lmam›flt›r.

- Meksika’da say›lar› 500’ü bulan politik tutsaklar insanl›k d›fl› ko-
flullar alt›nda tutulmakta ve birço¤u da askeri üslere götürülmektedir.
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Sosyal kurtulufl hareketlerine üye olan tutsaklar buralarda a¤›r iflken-
ceye maruz kalmakta, infaz edilmekte ya da hapse at›lmaktad›r. Jaco-

ba da Silva Nogales ve Gloria Arenas Agis örneklerinde oldu¤u gi-
bi, birçok politik tutsa¤›n yaflam› güvenlikte de¤ildir. En son La Pal-
ma Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde yaflanan sald›r› ve katliam
Meksika’daki politik tutsaklar›n durumunu net olarak ortaya koymak-
tad›r. Tutsaklar›n avukatlar›, aileleri ve dostlar› da sürekli tehdit alt›n-
da bulunmakta ve hatta katledilmektedir. 

- Filipinler’de, hapishane koflullar›n›n çok kötü olmas›n›n d›fl›nda,
2005 y›l› bafl›ndan itibaren birçok ilerici kitle hareketi lideri, para-mi-
liter güçlerce veya ordu ya da polis taraf›ndan infaz edilmifl, birçok ak-
tivist ise kaç›r›l›p iflkence ve tehdide maruz kalm›flt›r. Bu dönemde ile-
rici, devrimci ve demokrat avukatlara yönelik sald›r›lar seri biçimde
art›r›lm›flt›r. 

- K›sa bir süre önce, “Küba 5’lisi” olarak bilinen tutsaklar›n avuka-
t› Leonard Weinglass, ABD’nin kendi ülkesindeki çeflitli hapishaneler-
deki tutsaklara iflkence yapt›¤›n› aç›klam›flt›r. ABD’de Assata Shakur

gibi Siyah Kurtulufl Ordusu üyeleri yerli terörist listesine al›nmakta
bunun yan›nda Kara Panter Partisi eski üyesi Mumia Abu Jamal yir-
mi y›l› aflk›n bir süredir Philadelphia’daki hapishanede idam tehdidi al-
t›nda keyfi olarak tecritte tutulmaktad›r.

- ABD ayn› zamanda çeflitli ülkelerdeki askeri üslerinde hapsetti¤i
tutsaklara, en vahfli yöntemlerle sald›rmaktad›r. Afganistan’a yapt›¤›
iflgal sald›r›s›n›n ard›ndan, Küba’daki Guantanamo Askeri Üssüne

getirdi¤i ve say›s› bile tam olarak bilinmeyen tutsaklara yap›lan iflken-
ce ve uygulanan tecrit tüm insanl›¤›n gözü önünde sürdürülmektedir.
Bu tutuklular -adil ya da de¤il- hiçbir yarg›lama olmaks›z›n burada tu-
tulmaktad›r. Yine Afganistan’daki Bagram Askeri Üssünde bulunan
hapishanede binlerce Afgan tutsak iflgal askerlerinin iflkence ve afla¤›-
lamalar›na maruz kalmaktad›r.

- Türkiye’de ise 19 Aral›k 2000’deki büyük çapl› katliam›n ard›n-
dan hayata geçirilen F-Tipi hücrelerdeki tecrit iflkence ve imha uygu-
lamas›na tam gaz devam edilmektedir. F Tiplerindeki binlerce devrim-
ci, komünist tutsak ve ‹mral› Adas›nda tutulan A. Öcalan a¤›r tecrit
alt›nda yaflamaya zorlanmaktad›r. Ancak politik tutsaklar tüm insanl›k
d›fl› yapt›r›mlara karfl› oldu¤u gibi, tecrit koflullar›nda olmalar›na ra¤-
men, buralardaki yapt›r›mlara yönelik de direnifllerini sürdürmektedir.
Bugüne kadar tecrit ve yapt›r›mlara karfl› sürdürülen mücadelede top-
lam 120 politik tutsak ve yak›n› yaflam›n› yitirmifltir. Haziran ay›nda
yürürlü¤e giren ve zorunlu çal›flma, disiplin cezalar› vb. birçok bask›-
c› madde içeren Yeni ‹nfaz Yasas›, hapishanelere dönük yeni bir sald›-
r› dalgas› anlam›na gelmektedir.

- Dünyada sadece emperyalizme ba¤›ml› ülkelerde de¤il, ayn› za-
manda sanayisi geliflmifl ülkelerde de hücre tipi ve izolasyon uygulan-
m›flt›r/uygulanmaktad›r. Bugüne kadar Almanya’da RAF, ‹ngiltere’de
IRA, ‹spanya ve Fransa’da ETA, Fransa’da Cezayirli devrimci örgüt
BASK ile Aksiyon Direkt, ‹talya’da K›z›l Tugaylar ve ABD’de Si-

yah Kurtulufl Ordusu ve Kara Panter Partisi üyelerine yönelik ay-
n› tecrit uygulanm›fl ve birço¤u da katledilmifltir.

- Avrupa’da 11 eylül sald›r›s› bahanesiyle baflta göçmenler olmak
üzere ezilen halklara yönelik yo¤un sald›r›lar söz konusudur. Baflta
Almanya, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya ve Hollanda olmak üzere, ‘terörle
mücadele’ bahanesiyle, anti-terör yasalar› yoluyla demokratlar ve ile-
riciler üzerindeki bask›lar giderek art›r›lmaktad›r. Bu sald›r›lardan ön-
celikle Avrupa’da yaflayan göçmenler yo¤un biçimde etkilenmektedir.
Göçmenlerin oluflturduklar› örgütler yasaklanarak, en demokratik
haklar› olan örgütlenme haklar› ellerinde al›nmaktad›r. Anti-terör ya-
salar› yoluyla, sorgusuz-sualsiz hapishanelerde tutulmakta ve geldik-
leri ülkelere gönderilmektedir. Özellikle ülkelerine gönderilen muha-
lif göçmenlerin birço¤u hapishanelerde iflkencelere maruz kalmakta-
d›r. Anti-terör yasalar›ndan yarg›lananlar, yeni yap›lan hapishaneler-
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deki tek kiflilik tabutluklarda kalmakta, d›flar›yla iliflkilerinden izole
edilmektedir. 

- Dünya halklar› emperyalistlerin iflgal, katliam vb. zalimane sald›-
r›lar›na karfl› var güçleriyle direnirken, dünya hapishanelerinde sü-

ren direnifller de büyümektedir. Emperyalizme karfl› verilen müca-
deleyle kopmaz bir ba¤ içinde olan hapishanelerdeki mücadelenin ba-
flar›ya ulaflmas›, emperyalizmin ve onlar›n gerici, uflak, iflbirlikçi re-
jimlerinin zindanlara yönelik bask›lar›n›n ve her türden sald›r›lar›n›n
geri püskürtülmesi, “içerideki” direnifller kadar, ilerici-devrimci-de-
mokrat güçlerin, emekçi halk›n d›flar›daki mücadelesinin geliflmesine
ba¤l›d›r.

Bizler afla¤›da imzas› bulunan kurumlar, bireyler ve örgütler olarak,
tüm dünya hapishanelerinde direnen tutsaklar›n yan›nda oldu¤umuzu
deklare ediyor ve emperyalist sald›rganl›¤›n ezilen halklar› ve uluslar›
teslim alma arac› olan hapishanelerde yaflanan zulme, vahflete, katli-
amlara, iflkencelere k›sacas› tüm insanl›k d›fl› uygulamalara karfl› tüm
ilerici, demokratik, anti-emperyalist ve devrimci kamuoyunu duyarl›
olmaya ça¤›r›yor, tutsaklar›n sesine sesimizi katal›m diyoruz.

Politik tutsak ve savafl esirlerinin d›flar›daki sesi olal›m!

Tüm politik tutsaklara ve savafl esirlerine özgürlük!

Emperyalizme ve gericili¤e karfl› zafer direnen halklar›nd›r!
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