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ürt halkının mücadele tarihinde cezaevi
direnişleri önemli bir noktada durmaktadır. Ülkenin hızla karanlığa itildiği, milliyetçiliğin tırmandırıldığı şövenist politikalarla
Kürt halkının demokratik taleplerinin şiddet,
baskı ve sindirme denklemine sıkıştırıldığı, Önderliğine yönelik tecrit politikalarının derinleştirildiği süreçlerde cezaevleri, direnişi yükselterek
tarihi çıkışlarla mücadelede öncülük misyonunu
üstlenmiştir.
Aslında demokratik siyasetin hedef alındığı,
başta Kürt halkı olmak üzere toplumsal taleplerin
şiddetle baskılandığı, insanların cezaevleri ile korkutulmaya çalışıldığı dönemlerde tam da cezaevlerinden direnişin yükselmesi, siyaset kanallarının
açılması için öncülük etmesi devletin rehin alma,
cezaevi ile korkutma politikalarını da boşa çıkararak işlevsiz hale getirmektedir. Bu anlamda Türkiye’nin tarihi bir rehin alma yani bir
kapatma-cezaevi tarihi olduğu kadar, aynı zamanda cezaevlerinde yükselen direnişin de tarihi
olmuştur.

Direnis¸ bu¨yu¨tu¨r, pasifizm o¨ldu¨ru¨r
Bu yazının kaleme alındığı tarihte Diyarbakır Zindanı'nda açlık grevi direnişinin 70. gününü geride
bırakan Leyla Güven’in "ben yaşamı uğruna ölecek
kadar çok sevenlerin yoldaşıyım’’ demesi onurlu
bir yaşam için direnen yoldaşlarımız şahsında cezaevi direnişlerine de bir vurgu, bir anma ve bir hatırlatmadır.
Leyla Güven’in, sadece bizim değil, uluslararası
evrensel hukuk normlarının da bir insanlık suçu
olarak kabul ettiği ve sayın Öcalan şahsında bütün
bir halka, hatta coğrafyaya dayatılan ağırlaştırılmış
tecrittin kaldırılması talebiyle 8 Kasım'da başlatıp
öncülük ettiği açlık grevi direnişi bu açıdan tarihseldir. Fakat bu tarihsel direnişin misyonunu yerine
getirmesi için başta Leyla Güven olmak üzere bu
direnişi yükselten yoldaşlarımızın sesine ses olmamız gerekmektedir. Böylesi büyük ve tarihsel bir
direniş, sadece cezaevlerinde, bedenlerini açlığa
yatırmak dışında başka mücadele olanakları olmayan yoldaşlarımızın sırtına yüklenemez.
Evet, bu direniş başta cezaevleri, Hewlêr, Avrupa ve Galler olmak üzere gittikçe yayılmaktadır.
Dışarıdan bu eylem etrafında güçlü,
geniş ve kararlı bir direniş hattının
kurulması gerekmektedir. Leyla Güven’in direnişin 65. gününde sarfettiği "Bu direnişin dışarıda yaratılacak
hattını siz yoldaşlarımızın omuzlarına bırakarak, bayrağı teslim ederek
devam ediyoruz. Bugün sizlerin gözü
kulağı ne kadar içeride, zindanlarda
ise, bizlerin de gözü kulağı dışarıda
gelişecek direnişsel çıkışlardadır. Direniş büyütür, pasifizm öldürür’’ sözleri bu direniş
hattına bir çağrıdır.

Direnis¸ tikanan su¨rece
kadin mu¨dahalesidir
Bugün bu direniş hattının öncüleri Kürt halkıdır.
Fakat bir rant, yolsuzluk ve savaş hükümeti olan
AKP iktidarının kurumsallaştırmak istediği faşizmin
bir parçası olan ağırlaştırılmış tecrit, savaş politikaları, demokratik siyasetin hedef alınarak tüm demokrasi güçlerinin ve toplumsal muhalefettin
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Leyla’nın zaferi
l Bundan sonraki tutu-

mumuz hayati önemdedir. Mücadelemizi
yükselterek direnişe
ses vermenin, seferber
olmanın zamanıdır.
Bir insanlık suçu olan
tecrit biz kadınların
mücadelesiyle kırılacaktır. Birlikte, omuz
omuza mücadele
edip birlikte
kazanacağız.

susturulmasına dönük çözümsüzlük politikaları sadece Kürtlerin sorunu değildir.
Bu politikaları kabul etmeyen, geleceğini
AKP’nin iktidarda kalma hırsına harcanmasını istemeyen bireylerin, halkların yani bir
t
aye
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yaşayan herkesin, özellikle de kadınların karşı
çıkması gereken bir sorundur. Çünkü tecrit aynı zamanda demokrasi ve özgürlüklere yöneliktir ve bu
açıdan en çok biz kadınlara dayatılmaktadır.
16 yıllık AKP iktidarının hedef aldığı, yıllarca bin
bir emek, dayanışma ve mücadeleyle kazanılmış
haklarının tek tek gasp ettiği, yaşamını erkek egemenlikli şiddet çemberine sıkıştırmak istediği kesimlerin başında kadın mücadelesi geliyor. AKP’nin
dayattığı erkek egemen faşizm karanlığı, kadın özgürlük mücadelesine de bir darbedir. Tek adam rejimi olarak inşa edilen faşizm bütün toplumsal
yaşamda tekçiliği dayatmaktadır. Bu tekçilik biz kadınların yaşam alanlarını daraltarak özgürlük ta-

leplerimizin bastırılmasına ve kazanımlarımızın
gasp edilmesine doğru evrilmektedir. Dolayısıyla
bu darbeye, bu tekçi erkek egemen zihniyete Leyla
Güven şahsında direnişin geliştirilmesi bir tesadüf
değildir. Leyla Güven’in tecritte karşı başlattığı direniş, aynı zamanda bir kadın direnişidir, kadın mücadelesinin, kadın iradesinin tıkanan sürece
müdahalesidir.

Ses verme, seferber olma zamani
Bilindiği gibi 2009 yılında KCK adı altında yapılan
siyasi soykırım operasyonlarında Leyla Güven de
tutuklanmıştı. Şu anda nasıl bir milletvekili olarak
tutukluysa o zaman da belediye başkanı olarak tutuklanmıştı. Beş yıl boyunca aynı cezaevinde kaldık. Leyla’nın dışarıda olduğu gibi içeride de kararlı
duruşundan taviz vermeyen, herkesle yakından ilgilenen, kadın yoldaşlığını geliştiren ve sorumluluk
üstlenen yol gösterici karakteri yaşamın her alanına yansıyordu. Leyla bugün de bu direnişiyle hepimize mücadele ile özgürlüğün nasıl ilişki içinde

Leyla Güven’in Açlık Grevi eyleminin 71’inci gününde Tevgera Jinên Azad’a (TJA) gönderdiği mektup:

“Bu türkü kadınların türküsüdür!”
Sizleri direnişin 71. gününden kazanmaya olan
“yürek
büyütür bir inanç ve coşkuyla selamlıyorum.
Yüreği devrim inancı ile çarpan değerli kadın yoldaşlarım.
Ezîdî bir atasözü “ Bizim topraklarda önce kadınlar uyanır, sonra güneş doğar çünkü güneşi kadınlar doğurur” der. Ne de güzel söyler öyle değil mi?
Ne kadar da günümüzde karanlıklara meydan okuyan, en ön saflarda direnen kadını anlatıyor. Evet
kadınlar uyandı. Geç kalmışlığın mahcubiyeti ile
yola revan oldular. Elbette yolun meşakkati ve
uzunluğunu biliyorlardı. Amed Zindanında yükselen ses, duvarların öte yanına ve tüm zindanlara
ulaştı ve karşılık buldu. Ses melodiye dönüştü ve
direnişin türküsü hep bir ağızdan söylenmeye başladı. Ne diyordu direnişin güzelleştirdiği kadınlardan biri, billur sesi ile “Her yürek kendi türküsünü
söyler.” Tıpkı her dönem, her süreç ve devrim gibi
bu türkü de biz kadınların türküsüdür işte. Anlaşıldı
ki herkesin öncelikli isteği dileği aynıdır. Nasıl da
birbirini görmeden, konuşmadan aynı dili konuşanlar olmuşuz mücadelemizde! Ne güzel işte tam da
şimdi yapılacak olanlar bellidir. Akan enerji ile İmralı’daki tecrit kırılacak. Her yerde ama her yerde

başarıyı mutlak kılacak ve sonuçlandıracağız.

Tecritin kirilmasi ahlaki ve
vicdani bir go¨revdir
Kürt kadınları olarak çok şey borçlu olduğumuz
Sayın Abdullah Öcalan’ının üzerindeki mutlak
tecridin kırılması için öncülük etmek, tarihsel olarak da ahlaki ve vicdani olarak da öncellikle bizim
görevimizdir. Ataerkil zihniyetin ürünü olan işkencenin her türlüsüne karşı direnmek tek çözüm
olduğu gibi hakkımızdır da.

Ne kadar mu¨cadele o kadar o¨zgu¨rlu¨k
Bizler de bu tarihi süreçte ve direniş yolunda
zerreyi miskal başarıya olan inancımızda bir tereddüt yaşamadık. Çünkü biz akla, vicdana, ahlaka,
hukuka aykırı olan İmralı tabutluğunu 21 yıldır
asla kabul etmedik ve barışın önünde engel olarak
gördük. Bu sistemi yaratanlar, tasarlayanlar, öngörünler, uygulayanlar tarihe bunun hesabını nasıl
verecekler diye sorduk hep! Biliyoruz ki bunun bir

olduğunu göstermeye devam ediyor.
Dolayısıyla faşizme hayır demenin, dayatılan
savaş ve çözümsüzlük politikalarına karşı nasıl ki
Leyla Güven direnişiyle öncülük ettiyse, nasıl ki
bütün kadınlar adına direniyorsa, O'nun ve bütün
açlık grevi direnişçilerinin talebine sahip çıkmak,
seslerine ses olmak da biz kadınların öncülüğünü
yapması gereken bir mücadele hattını gerektirmektedir.
Sayın Öcalan üzerinden bir bütün topluma dayatılan ağırlaştırılmış tecrittin kaldırılması talebiyle
bedenini açlığa yatıran başta sevgili Leyla Güven
olmak üzere, tüm yoldaşlarımızın sağlık durumları
artık kritik eşiği de aşmıştır. Bundan sonraki tutumumuz hayati önemdedir. Mücadelemizi yükselterek direnişe ses vermenin, seferber olmanın
zamanıdır.
Bir insanlık suçu olan tecrit biz kadınların mücadelesiyle kırılacaktır. Birlikte, omuz omuza mücadele edip birlikte kazanacağız.
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insan tasarımı olduğuna kimse inanamayacak ve
insanlığın yüz karası ve ayıbı olarak tarih sayfalarında lanetli olarak yer alacak. Bunu yaratan erk
sistem, kadına doğaya, güçsüze, çaresize, tutukluya hükmetmeyi kendine hak görüyor ise bizler
de toplumun yarısı olan kadınlar olarak bu zihniyete karşı “meşru mücadele hakkımızı sonuna
kadar kullanacağız ve bertaraf edeceğiz.”

Yu¨ru¨yeceg˘imiz yolu belirledik ve
emin adimlarla ilerliyoruz.
Biz biliyoruz ki; ne kadar mücadele o kadar özgürlük. Ne liberalizmin temsiliyetini, ne faşizmin
dayatmalarını kabul ettik, ediyoruz. Biz kendi yol
ve çizgisini yaratan üçüncü yol alternatifi olanların
yoldaşları olarak “yürümek zorunda” olduğumuz
değil, yürüyeceğimiz yolu belirledik ve emin adımlarla ilerliyoruz.
Bu anlamıyla “Tecridi kıralım, faşizmi yıkalım,
Kürdistan’ı özgürleştirelim!” şiarıyla başlattığımız
direnişe kadınlar olarak öncülük etmenin coşkusuyla dışarıda ve içerde soluk soluğa halkımızın
gücüne dayanarak büyüteceğimiz mücadelemize
daha büyük bir kararlıkla asılacağımıza duyduğum
inançla, başaracağımıza inanıyorum-inanıyoruz.
Bu inançla hepinizi bitmeyen bir özlem ve sevgi
ile kucaklıyorum, devrimci yüreklerinizden binlerce kez öpüyorum."

