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2006 Nisan›’nda Avukatlar Günü’ydü. Hukuk ve adalet üstüne konuflmalar
yap›lacakt› o gün. Ülkenin hukuk insanlar› bir y›l boyunca yap›lan adaletsizlikleri anlatacaklard›. Çözüm için kamuoyundan destek isteyeceklerdi. Tam bu s›rada
adalet ad›na baflka bir ses yükseldi;
“Ben Avukat Behiç Aflç›. Bugün hukukun ve adaletin yok edildi¤i bir ülkede
yaflam hakk› için ölüm orucuna bafll›yorum.”
Birden tüm sesler sustu. 1999’un son günlerinden bu yana kimi zaman f›s›lt›larla, kimi zaman da bang›r bang›r hayk›r›larak yap›lan bir tart›flma, kamuoyunun ortas›na düflüverdi. Bir hukuk adam› konufluyordu:
“Ben Avukat olarak 6 y›ld›r elimden geleni yapt›¤›m› düflünüyorum. Suç duyurular›, davalar, flikâyetlere ra¤men tecritin kald›r›lmas› konusunda hiçbir ad›m
at›lmam›flt›r. ‹flte bu nedenle 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü’nde yapabilece¤im
son fleyi yaparak ölüm orucuna bafllad›m. Kendime ait bir talebim yoktur. Hapishanelerdeki tecritin kald›r›lmas› tek talebimdir. Beni bu eylemi yapmaya iten Adalet Bakanl›¤›’d›r. Eylemime intihar eylemi olarak bakm›yorum. Elbette yaflamay›
ben de seviyorum ve istiyorum. Ama müvekkillerimin tecrit koflullar› alt›nda tutuldu¤unu seyrederek yaflamak istemiyorum. Her gün eriyip yok olmalar›n› izleyerek yaflamak istemiyorum. Onlara karfl› bir vicdan borcum var ve bunu ödemeliyim.”
Avukatlar gününün rutin kutlamalar› durmufltu. ‹stanbul Barosu’ndan bir avukat›n yaz aylar›ndaki bir toplant›da anlatt›¤› atmosfer oluflmaya bafllam›flt›. “Biz
tecrite s›rt›m›z› dönmüfl gidiyorduk. Behiç bizi eylemiyle durdurdu.”
6 y›ld›r sürüp gidiyordu tecrit. 19 Aral›k’ta kanl› bir operasyonla devlet ken* Yazar, yönetmen
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di hapishanesindeki tutsaklara kolluk güçleriyle sald›rm›fl onlar› bir kez daha teslim alaca¤›z derken 6 kad›n tutsa¤› yakarak öldürmüfltü. Ülke koyu bir sessizli¤e
gömülmüfltü.
Ard›ndan bir dolu fikir bafllad› ortaya at›lmaya; kimilerine göre eski ko¤ufl
sistemine karfl› iyi bir çözümdü F tipi cezaevleri. Herkes “uygar” koflullar alt›nda
“ceza”s›n› çekiyordu. “F” tipi cezaevleri belli bir siyasi görüflün karfl› ç›kt›¤› bir
uygulamayd›. Dolay›s›yla buna karfl› ç›kanlar da o siyasete alet olmufl oluyorlard›. Bir yanda sessizlik öte yanda teslimiyet kokan bir f›s›lt› rüzgâr› ortal›kta dolan›yordu. Bu arada tecrite karfl› direnifle geçen onlarca insan da yaflam›n› yitiriyordu. 2006 y›l›nda ölenlerin say›lar› 122’yi bulmufltu. Herkesin bu aldatmacaya
karfl› çareler arad›¤› bir s›rada bilim sesini yükseltti:
“Türk Tabipler Birli¤i (TTB) üyelerinin F Tipi hapishanelerle ile ilgili haz›rlad›¤› raporda, tutuklu ve hükümlülerin tamam›nda sosyal temas yetersizli¤inin yan›
s›ra, uzun süren s›n›rl› insani temas ve iliflkiden kaynaklanan çeflitli fiziksel ve ruhsal rahats›zl›klar›n gözlendi¤i bildirildi.”
Bilim de sesini yükseltmiflti. Bu sözler tecriti savunan 6 y›ld›r yaygaras›n› yapan yalanc›lar korosunu geriletti.
Nisan’dan yaz günlerine akt› zaman. Tecrite karfl› mücadele akacak yeni
yollar ar›yordu. Behiç Aflç› ölüm orucunda 100 günü ard›nda b›rakm›flt›. Hukukçular, bilim adamlar›, iflçiler gruplar halinde onu evinde ziyaret ediyorlard›, destek veriyorlard›. fiiflli’deki Aflç›’n›n evi “Direnifl Evi” ad›n› alm›flt›. Bir gün müzikçiler, yazarlar, tiyatro sanatç›lar› da o eve geldi. Tecrit konufluldu. Tecrite karfl›
yo¤un bir sansür uygulan›ld›¤›ndan yak›n›ld›. Bas›n aç›klamalar› ne televizyonlarda, ne de yaz›l› bas›nda yer al›yordu. Bu konuflmalar sürerken bir anda iflin
tarihine yaz›lacak flöyle geliflmeler yafland›;
“Teatral bir deneyim fikriydi ortaya at›lan, oyun yazar› Bilgesu Erenus taraf›ndan. Oyun metnini o yazacak, hepimiz de o oyunda rol alacak, tecriti birebir
olmasa da (zaten bu hiçbir zaman mümkün de¤ildir) belirlenen saat süresince
bizzat yaflayacak, tecrite karfl› bu kez sanat›n dilinden bir fleyler söyleyecektik.
Yan› bafl›m›zda bir insan, bir avukat göz göre göre ölüme do¤ru yola ç›km›flt›.
Nedeni, alt› y›ld›r süren ve ortadan kald›r›lmas› için 122 insan›n yaflam›n› yitirdi¤i, alt› yüzden fazla insan›n sakat kald›¤› tecrit politikas›yd›. Behiç Aflç› da bu ülkenin bir ayd›n›yd› ve tecrit politikas›n›n yaln›zca F Tipi hapishanelerde kalan hükümlülere, tutuklulara uygulanmad›¤›n›, bu politikan›n yaflam›n her alan›nda,
herkese, do¤al olarak hepimize uyguland›¤›n› göstermiflti eylemiyle. Biraz sertti
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eylemi ama kendisi bugüne kadar tecritin ortadan kald›r›lmas› için her yolu denedi¤ini, yapacak baflka bir fley kalmad›¤›n› söylüyordu. Zaman Av. Behiç Aflç›’n›n hakl› ya da haks›z oldu¤unu tart›flacak zaman de¤ildi ne yaz›k ki. Ölüm
orucu içeride ve d›flar›da devam ediyordu ve 122’nin üzerine her an 123 rakam›n›n eklenebilece¤i endiflesini tafl›yorduk. Bu endifleyle olufltu “Tecrite Karfl› Sanatç›lar” ve “Hepimiz Tecritteyiz” kavramlar›. Gerçekten de hepimiz tecritteydik
ve hepimiz de tecrite karfl› bir fleyler yap›lmas› taraftar›yd›k.”
Bu konuflmalar›n ard›ndan ”hepimiz tecritteyiz” çal›flmas› için bir prova alan›nda bulufltu oyuncular. Topland›lar sahnenin etraf›nda birer ikifler. Prova bafllad›. Beyaz koltuk biçiminde sandalyeler vard› ve salondaki oyuncular gardiyanlar taraf›ndan birer ikifler bu sandalyelere oturtuluyorlard›. Kalkmak için dilekçe
vermek zorundayd›lar. Sigara içmek, tuvalete gitmek hepsi izne tabiydi. Prova
yaparken zaman zaman gerginlikler, hafif itifl kak›fllar oldu. Ara verildi¤inde
gruptakiler anlad›lar ki bu yapt›klar› bilinen tiyatro de¤il. Tiyatroda her fley
“oyun” üstüne kuruludur ve oyun gibi yap›l›r. Burada ise fiili durumlar olufluyordu. Prova sonras› bu çal›flman›n oyun de¤il bir “canland›rma” oldu¤u konusunda
karfl›l›kl› konuflmalar yap›ld›.
26 Temmuz günü ‹stanbul Barosu’nun Staj ve E¤itim Merkezi’nde ilk gösteri
için toplan›ld›. Gardiyanlar siyah fanilalar giydiler kafalar›na siyah flapkalar takt›lar.
Önce bir bas›n toplant›s› yap›ld›. Toplant›da düflünür Mihri Belli, tiyatro yönetmeni Beklan Algan, Avukat Gülçin Çayl›gil ve yazar Bilgesu Erenus tecritle ilgili aç›klamalar yapt›lar ve düflüncelerini anlatt›lar. Ard›ndan tecrite kat›lacak sanatç›lar üzerlerinde say›lar yazan turuncu renkli gömleklerini giyerek tecrit alan›na al›nd›lar.
Bir hoparlörden yap›lan “Devlet Konuk Evi'ne hofl geldiniz. Bu kap›dan girdi¤inizde kimlik ve kiflili¤inizin hiçbir önemi kalmam›flt›r, art›k yaln›zca bir say›s›n›z. Eskiden ›slah diyorduk, Avrupa Birli¤i Normlar›nda tretman deniyor. Sizi
iyilefltirece¤iz. ‹yilefleceksiniz! Allah Kurtars›n” sözleriyle canland›rma bafllad›.
Kimler yoktu ki tecrite giren. Tiyatro sanatç›s› Emre Koyuncuo¤lu, Gülsen
Tuncer ve Metin Coflkun, müzikçi Vedat Sakman, Ufuk Karakoç ve Nurettin Güleç, t›p doktoru fiebnem Korur Fincanc› ve bir dolu ayd›n.
Kap›da avukat oyunu, gerçek avukatlar aras›nda oynand›. Zira kap›da avukat arkadafllar›na yol vermeyen, üstlerini sald›rgan bir tav›rla aramaya kalkan
oyuncu Enver Akan da gerçek yaflamda bir avukatt›. Oyun 6 saat sürdü. Prova-
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dan daha yo¤un gergin anlar yafland›. Tecriti uygulayanlar da, kat›lanlar da gerilimden yorgun düfltüler.
Tecriti yaflayanlar canland›rma bitimi duygular›n› flöyle ifade ettiler:
“Çok heyecanland›m, çok etkilendim. Tam Sinop’ta bir proje yapmak üzereyken bir etkinlik-happening’ten haberim oldu. Düflündü¤üm bir sürü fleyin somut halini gördüm.” (yönetmen Emre Koyuncuo¤lu),“Türk tiyatrosu kurucusu Muhsin Ertu¤rul, seyirci için der ki; seyirci oyuna aln›nda beyaz kâ¤›tla gelir. Oyun
bittikten sonra beyaz ka¤›t görünen görünmeyen notlarla doludur. ‹flte böyle yararl› notlarla bilinçlendim.” (oyuncu Ayla Algan), “Bu alanda çal›flan bir hekim
olarak hastalar›mla empati yapabildi¤imi san›yordum, yan›l›yormuflum. Bir oyun
içinde dahi olsa, yaflamak tan›kl›k etmekten çok baflka çok daha a¤›r.” (Doktor
fiebnem Korur Fincanc›).
Tecritle ilgili canland›rma ile birlikte de¤iflik bas›n-yay›n organlar›nda yaz›lar ç›kmaya bafllad›. Yazar Erenus tecrit üzerindeki sansürü az›c›k k›m›ldatt›¤›m›z› söyleyerek gösteriyi sürdürmeyi önerdi. Yollara düfltük. Yolumuz kâh ‹zmir’e
düfltü. Orada yazar Dinçer Sezgin ve Tiyatroevi oyuncular› yönetmenleri Hamit
Demir’le omuz verdi bu çabaya, kâh ‹zmit’e, kâh Ankara’ya, kâh Bursa’ya derken bir bakt›k ki dere tepe düz gitmifliz ama tecriti uygulayanlar bir arpa boyu
bile yol almam›fllar, nato kafa, nato mermer bir biçimde olduklar› yerde ayak diriyorlar.
Bir yanda canland›rma sürerken öte yandan bilim adamlar› yollara düfltüler.
Milletvekillerine, yöneticilere bir kez daha bilimin diliyle hukuk insanlar› ise hukuk
diliyle anlatt›lar. Dosyalar sunuldu, bas›n yay›n organlar›nda yaz›lar yaz›ld›.
Adalet Bakan›’ndan görüflme için randevular istendi. Ama say›n bakan ayd›nlardan bucak bucak kaçmay› tercih etti.
Günler geçiyordu. Avukat Behiç Aflç› ve ona omuz veren eylem arkadafllar›
Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Saymaz gün geçtikçe eriyip gidiyorlard›. Mücadele ise
azminden hiçbir fley yitirmeden sürüyordu.
Gün geldi topland› sanatç›lar tecrit gömleklerini ülkeyi yönetenlere postalad›, gün geldi Taksim Meydan›’n›n ortas›nda topland›. fiark›lar söylediler. “Tecriti
kald›r›n ölümleri durdurun” diye hayk›rd›lar. Yeni y›la giderken Meclis Baflkan›’n›n tutsak ailelerine verdi¤i sözle umutland›lar, ard›ndan Adalet Bakan›’n›n
kaskat› sözleriyle bir kez daha karalar ba¤lad›lar.
Bu arada ölüm orucunun 250. gününde sanatç›lar Avukat Behiç Aflç›’n›n yan›na kofltular. Ona flark›lar söylediler. Bir genç oyuncu Nâz›m’›n “Yaflamaya Da402

ir” dizelerini onun gözlerinin içine bakarak okudu.
22 Ocak günü bir televizyon kanal›nda bilim adam› Doktor Gencay Gürsoy
yay›nlanan genelgeyle kap›lar›n aç›laca¤› aç›klamas›n› yaparken akflam›n alaca
karanl›¤›nda bir yanda sanatç›lar öte yanda bilim insanlar› bir baflka yanda politik u¤rafl verenler yollara düfltüler. Caddelerden geçtiler. Caddeler az önce öldürülen yazar H›rant Dink’e a¤l›yordu. Avukat Behiç Aflç›’n›n kap›s› önünde Devrimci ‹flçi Sendikalar› Baflkan›, ‹stanbul Barosu Baflkan› ve Türk Tabipler Birli¤i
Baflkan› Gencay Gürsoy aç›klamalar yaparken caddede toplanan onlarca insan
birbirine bak›yordu nemli gözlerle.
Bu iflin politika bir ucundan tutmufltu, bilim bir baflka ucundan, sanat ise di¤er ucundan. Her alan kendi diliyle anlatm›flt› ayn› gerçe¤i. Ortak mücadelenin
de¤irmenine su tafl›m›flt›.
Bu önemli bir deneydi. Öncelikle umudu elden vermemifllerdi. Herkes kendi
dünyas›nda “olmayacak” sözcü¤ünü kendine bile yasaklam›flt›. Her mücadelenin
oldu¤u gibi bu eylemin de gizli kahramanlar› vard›. Ama onlar hepsi kenarda duruyorlard› ve var›lan hedefi gösteriyorlard› gülümseyerek ve yitip gidenlerin ac›s›n› içlerinde duyup sessizce a¤l›yorlard›.
Tecritle dövüflün ard›ndan bir kez daha bakmak gerekiyor. Politika, bilim ve
sanat›n iliflkisine. Elele verdiklerinde nas›l “enginleri fethetme” ruhuyla kofltuklar›na bir kez daha bakmak gerekiyor. Birlikte el ele hareket ettiklerinde nas›l yeryüzünü sarst›klar›na, karfl›lar›nda duran duyars›zl›klar› nas›l parçalad›klar›na “kâ¤›ttan kaplan” medyatik güçlerin oyunlar›n› ve yalanlar›n› nas›l yere çald›klar›na
bir kez daha bakmak gerekiyor.
EK
Birini sürekli izleme
As›l bulundu¤u yerden uzaklaflabilmesi için gerekli olan alandan mahrum b›rakma fiili. “Kiflili¤inizi parçalamaktan baflka hiçbir amac› yoktur tecritin... demifl
‹spanyol, F tipinde 16 y›l yatan Tomax Carrera Juarros ve flöyle devam etmifl:
“‹nsanlar›n 15 gün tecritte kalarak konuflmay› nas›l unuttuklar›n›, daha do¤rusu konuflmad›klar›n› gördüm. Dünyadan ve hayattan kopar›lm›fls›n, ama hâlâ varoldu¤unu biliyorsun. Biliyorsun ki hâlâ bir sesin var, ama senden al›nm›fl istesen
de sesin ç›km›yor...”
1977-92 y›llar›nda Frankfurt F tipi cezaevinde yatan Gunter Sonnenberg o
y›llar›n› flöyle anlat›yor:
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‹nsan uzun süre kapal› bir odada kald›¤›nda, hiçbir ses duymad›¤› ve hiçbir
insan görmedi¤i zaman, pencereden dahi bakamad›¤› zaman, yani ses, görme gibi uyar›c›lar› almad›¤› zaman, hastalan›yor. Bu bir iflkence. Hiç delil b›rakmayan
bir iflkence. Yani vücutta herhangi bir yara izi yok. Ama insan farkediyor. Çünkü
bilincini kaybediyor. Haf›za kaybediliyor. Gerçekle hayal aras›ndaki çizgi kalk›yor. ‹nsan konuflmay› da unutuyor, konufltu¤unu ve düflündü¤ünü ay›rt edemiyor.
Y›llar sonra d›flar› ç›kt›¤›mda, insanlara soru soruyordum ama cevap alam›yordum. Çok k›z›yordum. Sonra farkettim ki konuflmuyormuflum, sadece soruyu düflünüyormuflum... ‹nsan, tecriti kelimelerle anlatam›yor. Serbest kald›ktan sonra, tecriti insanlara anlatabilmek için birçok etkinli¤e kat›ld›m. Her seferinde farkettim ki,
insan bunu anlatam›yor. Bunu ancak yaflayan anlayabilir. Tecritin, insan›n kiflili¤ine verdi¤i zararlar› hissediyorsunuz, ama anlatam›yorsunuz. Bunu anlatabilecek
kelimeler yok.
Sorun da burda zaten.
Anlafl›l›yor ki tecriti uygulayanlar bunlar› yapmak istiyor. Tecrit nereden gelirse gelsin buna karfl› ç›kmak insan olman›n gere¤idir.
Tecrit, bir insanl›k suçudur.
Bu suçu iflleyenler muhakkak bir gün insanl›¤a hesap vermek zorunda kalacakt›r.
Devletler bu suçu tüm dünyada "Siyasi olarak" ifllemektedirler.
Buna “DUR” demek, ‘ben insan›m’ diyen herkes taraf›ndan dile getirilmelidir.
TECR‹T SUÇTUR.
(Kemal Kaplan)
--F T‹P‹ CEZAEVLER‹ ‹Ç‹N ‹T‹RAZIMDIR
Cezad›r, insan› sevdi¤inden ay›rmak,
Kapatmak dört duvara.
‹nsan s›ca¤›, dertleflecek yürek
Azalt›r cezay› ama.
Ç›k›p yürünecek alan kapal›,
Kapal› gökyüzü pencerelere.
Onurla beklemek kesilen süreyi,
Paylaflmak onurunu korumay›
Geniflletir ufku.
‹nsan› kendi sesine kapamak,
Kapamak yapayaln›zl›¤›na.
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Azaltmak insanl›¤›n bir yan›n›,
Düflü, yüre¤i, akl› koparmak.
Ad› ne olursa olsun tek anlam tafl›r:
‹flkence!
‹flkence onura yönelik bir ifl,
Ey elinde kalemi olan, ey karar gücü,
‹flkence suçtur, ceza de¤il,
Hücre, iflkencedir.
Ey karar gücü, ey eli kalemli bir dakika dur
Kapa gö¤e pencereni,
Sesini kapa sevdiklerinin.
Kapan kendi ayak sesine,
Bir gececik, bir gececik dene.
Hücreyi savunmadan önce
Dene ›ss›zda bir ot olmay›,
Akmay› bir dere nas›l çölde akarsa, dene.
Sonra konufl,
Sesin kalm›flsa,
Bakabiliyorsan aynada yüzüne.
(Sennur Sezer - 2006)
--fiE
EHR‹NDE ANKAHEP‹M‹Z TECR‹TTEY‹Z OYUNU TEC‹R‹T‹ UYGULAYANLARIN fi
RA’DAYDI!
Hepimiz Tecritteyiz isimli oyunun bir tekrar› Ankara’da oynand›. 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de bir bas›n toplant›s› ile bafllayan oyuna yaklafl›k 100
kifli kat›ld›.
Ankara Barosu E¤itim Merkezi’nde oynanan oyunun aç›l›fl konuflmas›n› ÇHD
Genel Sekreteri ve Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi üyesi Av. Selçuk Koza¤açl›
yapt›. Koza¤açl› tecriti birebir yaflad›klar›n›, F tiplerini hedeflerinin neler oldu¤unu
vurgulayarak art›k hapishane isminin dahi kullan›lmad›¤›n›, Türkiye Cumhuriyeti
Adalet Bakanl›¤› Sincan ‹nfaz Kampusu olarak adland›r›ld›¤›n› vurgulad›. Art›k bir
hapishaneler (Sincan’da 11 tane hapishane yap›lm›fl) kenti infla edilmeye bafllad›¤›n› ve tecritin sadece içerisiyle s›n›rl› kalmad›¤›n› belirtikten sonra sözü oyunun yazar› Bilgesu Erenus’a verdi.
Bilgesu Erenus bu oyunun kurallar›n› ben koymad›m, bu kurallar yaflam›m›z›n
her alan›nda bize dayat›lan kurallard›r. Diyerek tecritin yaflam›m›z›n her alan›nda
varl›¤›n› sürdürdü¤ünü bu nedenle tecriti hapishanelerle s›n›rlaman›n yanl›fl oldu405

¤unu vurgulad›. Ard›ndan Hepimiz Tecritteyiz oyununda giyilen önlükleri Baflbakan, bakan ve parti baflkanlar›na gönderip oyuna davet edildi¤ini anlatan Erenus,
önlükleri oyuna gelen dinleyicilere göstererek umar›z davetimizi kabul edip gelirler dedi.
fiair-foto¤raf sanatç› Mehmet Özer ise bas›n›n sansürle tecriti nas›l koyulaflt›rd›¤›n›n üstünde durdu. Her ne olursa olsun direnenler daima kazan›r dedi. Mehmet Özer’den sonra oyunun yönetmeni Mehmet Esato¤lu, Behiç Aflc›’n›n durumuna iliflkin kayg›lar›n› dile getirdi. Direniflin yedinci y›l›nda oldu¤unu ve bedellerinin
a¤›r oldu¤unu, hâlâ da bedel ödendi¤ini vurgulad›. Oyunun kurallar›n› anlatt›ktan
sonra tecrite girecek olan ayd›n ve sanatç›lara oyun önlükleri giydirilip alt katta bulunan tecrit hücrelerine indirildi. Gardiyanlar›n “her fley vatan için”sloganlar›yla tutuklular› hücrelere götürüldü.
Ankara Barosu E¤itim Merkezi’nin giriflinden bafllayarak ikinci kata kadar
Mehmet Aslan’›n karikatür sergisi bulunuyordu. Gelen izleyicilerin ilgiyle izledikleri bir sergide oyunu tamamlayan bir baflka yand›.
Yaklafl›k 7 saat süren oyuna sanatç›lar, ayd›nlar, çocuklar› tecrit alt›nda tutulan aileler kat›ld›. Oyunda zaman zaman gergin, zaman zaman duygulu anlar yafland›. Oyunun yönetmeni zaman zaman oyunu keserek bunun bir oyun oldu¤u
uyar›s›nda bulunmak zorunda kald›.
Oyundan sonra oyuna kat›lan ve oyunda yer alanlar›n düflüncelerini yazd›klar› deftere duygular›n› flöyle dile getirdiler:
Befl dakikal›k flakadan/oyundan bir tecrite dahi dayanmak mümkün, terledim,
gerildim, ense kökümdeki tüyler dikildi, beynimin içinde s›cak bir bas›nç ve burada yar›m saat nas›l geçer diye bir tereddüt ve hayalime baflvurdum, kendimi uçak
otobüs yolculu¤unda hayal ettim, yine t›kand›m, müzik ç›ld›rt›yordu, gardiyan gerçek gardiyan, oyun diye girdim ama arkadafl›m olan oyunu düzenleyenlerden nefret etmeye bafllad›m. Allah yard›mc›lar› olsun. Vahflet. Ölümü tercih ederim. Söz.
Gücüm oldukça tecrite karfl› insanl›k yazarl›k görevini yapmaya daha çok çal›flaca¤›m. Bu kadar pis oyun görmedim.
Nihat Genç - Yazar
--Bir oyun da olsa (ki gerçek) eflimi, evimi, sivil giysili insanlar› özledim.
‹nsan türü varoldu¤undan bu yana, insani yönü ile, hayvani yönü hep çelifle,
çat›fla gelmifl. Bu bir süreç, inan›yorum ki insanl›k kazanacak.
Birçok fleyi unutuyoruz. Biz unuttukça da onlar an›msat›yor
Ali Balk›z - Yazar
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Bir tiyatro bölümü ö¤rencisi olarak deneyim kazand›m. Gardiyan olarak zevk
ald›m. ‹nsan olarak ac› çektim.
Velican Demirel - Ö¤renci
--Bu performansta k›sa bir süre kalmak bile flu anda F Tipi hapishanelerde bulunan muhaliflerin ne kadar a¤›r koflullar içinde yaflamak zorunda b›rak›ld›klar›n›
çok iyi anlat›yor.
‹flkence, 12 Mart-12 Eylül darbelerinden sonra daha da gelifltirilmifl.
F Tiplerindeki koflullar›n muhakkak de¤iflmesi gerekiyor.
Oktay Etiman - Çevirmen
--Tecritteydim,
…dim çünkü flimdi ç›kt›m. Gerçekten dayak yemedim, gerçekten iflkence görmedim. Çünkü mifl gibi yap›yorduk. Sanald› her fley. D›flar› ç›kaca¤›m› bildi¤im
halde sanki gerçekten cezaevindeymiflim gibi hissettim bir süre sonra.
Her fleye dilekçe yazmak, dilekçelerin sonucunu alamamak, arkadafllar›nla
konuflamamak, en kötüsü türküler yoktu. ‹¤renç müzikler dinlettiler saatlerce. Bir süre sonra d›flar› ç›kmak tek amac›n›z oluyor. Tahliye edece¤iz diyorlar, oyal›yorlar.
Kimse sizi duymuyor. Bir arkadafl›mdan duymufltum. San›r›m Hallac-› Mansur’un
sözü:
Cehennem ac› çekti¤iniz yer de¤il. Ac› çekti¤inizi kimsenin duymad›¤› yerdir.
Acun Karada¤ - E¤itim-Sen
--Toplam 7 saat süren oyuna aralar›nda Esat Yarar, ‹smail Beflikçi, Nihat Genç,
Ali Y›lmaz (Ekin Sanat Merkezi), Acun Karada¤ (E¤itim-Sen), Kevser Çal›flkan (BES
1 No’lu fiube), Mahzuni Akba¤ (E¤itim-Sen), Fatma Borakoças (BES 1 No’lu fiube), Hasan Ça¤lar (E¤itim-Sen), Dinçer Öztürk (E¤itim-Sen 2 No’lu fiube), Mehmet
To¤an (E¤itim-Sen 1 No’lu fiube), Resul Tuna (E¤itim-Sen 4 No’lu fiube), Kani Beko (Genel-‹fl Genel Sekreteri), Erol Ekici (Genel-‹fl, GYK Üyesi), ‹brahim Da¤l› (E¤itim-Sen), Mehmet Ayd›n (E¤itim-Sen), Oktay Etiman (Çevirmen), Ali Balk›z (Yazar),
Mehmet Özer (Foto¤raf sanatç›s›, flair), Mustafa Özarslan (Müzisyen), Sezai Kaya
(Tar›m Orkam-Sen Genel Baflkan›), ÇHD’li Avukatlar, Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi üyeleri, TAYAD’l› Aileler, Ankara Temel Halklar Derne¤i, Halkevleri, ‹dil Can
Müzik Toplulu¤u, Gençlik Derne¤i üyeleri, ATO temsilcisinin de bulundu¤u 100 kifli kat›ld›.
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--Tecrite Karflfl›› Ayd›n ve Sanatç›lar›n Parmak Hesab› Oyunu:
Bilgesu Erenus
Toplam 2,5 dakika sürer.
Oyuncu, siyahlar giymifltir.
Ortada durup elleriyle oyun ç›karacakt›r.
Ayd›n ve sanatç›lar kenarda onu izlerken birden bafllayarak, 122’ye kadar
saymaya bafllarlar.
Kimi zaman tek, kimi zaman birkaç kifli, kimi zaman grupça, kimi zaman f›s›lt›, kimi zaman ç›¤l›km›flças›na, içlerinden geldi¤i gibi...
Oyuncunun oyun süresince izleyece¤i kendi parmaklar›n›n her biri, tek tek,
tecrite karfl› ölüm oruçlar›nda yitirilenlerdir.
‹lk on: Her birine her say›da flafl›rarak bakar.
‹kinci on: Ellerini çevirir, avuç içinden say›lanlar› tek tek izler.
Üçüncü on: Koruma içgüdüsüyle ellerini bedenine yaklaflt›rarak bakar parmaklar›na tek tek.
Dördüncü on: Yüzündeki telafl artmaya bafllar. Ellerini birbirine yaklaflt›rarak
her say›da tek tek parmaklar›na bakar.
Beflinci on: Ellerini birbirine kenetleyerek, parmaklar›n› say›larda yine tek tek
görür.
Alt›nc› on: Parmaklar›n› tek tek görürken, güçlükle kenetlemifltir ellerini.
Yedinci on: Kenetli elleri sanki d›flar›dan bir zorlamayla birbirlerinden kopar›l›rken yine parmaklar›n› tek tek görür.
Sekizin on: Yüzünde ac› belirgindir. Parmaklar› kas›l› kalm›flt›r yine de tek tek
görür her say›da.
Dokuzuncu on: Yüzündeki ifade çaresizliktir, k›vr›k parmakl› ellerini öne do¤ru birilerine göstermek istercesine uzat›r.
Onuncu on: Ellerini biraz daha öne uzat›rken yine tek tek görür parmaklar›n›. Yaflad›¤› öfkedir o an.
On birinci on: Ellerini sola uzatm›flt›r dinelen bir umutla.
On ikinci on: Ellerini sa¤a uzatmay› dener, tek tek parmaklar›na bakarken.
121. ve 122. say›larda, sol eliyle, sa¤ elinin serçe ve yüzük parma¤›n› s›k› s›k›ya kavrar.
Sonra sol eliyle, di¤erini iç içe yumruk haline getirir.
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Bir bebek bafl›ym›flças›na sol gö¤ünün üstüne kor ve bedeninde çok hafif bir
sal›nt› belirir.
Müzisyenler pp bir sesle, “dandini dandini dastana’y› söylemeye bafllarlar.
Ayd›n sanatç›lardan biri, ninninin üstüne esrik bir sesle konuflmaya bafllar.
- Onlar say› de¤ildi.. Onlar›n bir ismi vard›.... Her biri bir çocuktu onlar›n...
Gençti... Yi¤it’ti, gelindi, k›zd›... hu hu p›flflfl... Her biri, Gülsüman’d›, fienay’d›,
Sevgi’ydi, Osman’d›.... (Birkaç isim daha) hu hu p››flfl.. Parmak hesab›na durduk.
Her biri say› de¤il, cand› onlar›n... Dastana Dastana ... Destan Destana! 123. Kim
olacak? Behiç mi? Aflç›? Sevgi mi? Sevgi? Gül mü, can m›, Gülcan?
(Ninni biraz yükselir)
- Say› hesab›na durduk.... Ellerimiz... Ellerimize bakamayaca¤›z.
Say› hesab›na durduk... Ellerimiz... Ellerimiz utanacak bizden.
Say› hesab›... Ellerimiz bize itaat etmeyecek art›k.
Say›... Ellerimiz lanetleyecek bizi.
Say›... Ellerimiz ba¤›fllamayacak bizi
Ellerimiz...
Hu hu
P››flflflflfl
H›››flflflfl
Hu!
Oyuncu ellerine verdi¤i bebek görüntüsünü bozmadan, dizleri üzerine çöker.
Ellerini bedeninden biraz uzaklaflt›r›p, bir anne sevecenli¤iyle bakar.
Ninni ff söylenir, öfkeyle.
Oyuncu kararl› aya¤a kalkar.
Ellerini koynuna gizlemifltir.
K›sa bir an sonra eller sanki kendili¤inden bedenden uzaklafl›p, protesto tavr›yla dikilirler.
Oyuncu- 123. Ölümü......... Durdural›m!
Sanatç› ve ayd›nlardan isteyenler, sol yumruklar›yla destek verir.
- Durduraca¤›z!
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