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/>?stanbul�da 23 � 30 Eyl�l 2011 tarihleri aras?nda Uluslararas? Su�ve Ceza Film Festivali
yap?ld?. Festivalde birka�film izledim.</p>      <p>�</p>  <p>?lki �12 Eyl�l Adaleti - 1 - Nefti
Ye?il ve Mavi: ?damlar� filmiydi. Cahit Ak�m�?n y�etti?i bu film, 80�li y?llarda devrimcilerin
hangi ko?ullarda yarg?lan?p idam edildi?ini, idam gecesi nelerin ya?and???n?, tan?klar?n
anlat?m?yla izleyicilere g�termeyi ama�ayan bir belgeseldi. </p>  <p>Filmin devam?
niteli?indeki �12 Eyl�l Adaleti - 2 - Cezaevleri� ise, 80 d�eminde �asmay?p da
beslediklerinin� cezaevleri ko?ullar?n? anlat?yordu. <br /> <br /> Her iki belgesel de 12 Eyl�l
adaletini sorguluyordu.<br /> <br /> Rakamlarla 12 Eyl�l��n tablosuna k?saca g� atarsak, bu
filmlerin izleyicinin �zerinde b?rakt??? etkiyi de anlatm?? oluruz san?yorum.<br /> <br /> 12
Eyl�l d�eminde;<br /> <br /> 650 binki?i g� alt?na al?nd?. Bunlardan 230 bin�i yarg?land?. 7
bin ki?i i�n idam cezas? istendi. 517 ki?iye idam cezas? verildi. Haklar?nda idam cezas?
verilenlerden 50?si as?ld?. Bunlardan 26�s? siyasi su�u, 23�� adli su�u, biri de Asala
militan?yd?.<br /> <br /> G�alt?nda tutulanlar aras?nda 171 ki?inin i?kenceden �d�?� kabul
edildi. G�alt?ndaki 300 ki?inin ��m nedeni ise belirtilmedi. <br /> <br /> Cezaevlerinde toplam
299 ki?i ya?am?n? kaybetti. Bunlardan 144 ki?inin ��m� ku?kuluydu. 14 ki?i a�?k grevinde
hayat?n? kaybetti. 16 ki?i cezaevinden ka�aya �l???rken vuruldu. 43 ki?inin intihar etti?i
bildirildi. 73 ki?inin ise ��m� do?al bulundu. <br /> <br /> Bu liste �k uzun ama, birka�rakam
bile bu tablonun korku�bir ger�?i ortaya koydu?unu g�teriyor. <br /> <br /> �?damlar� filmi
duygusal bir fim. ?dam edilen gen�erin yak?nlar?n? dinlerken g�ya?lar?n?z sel olup ak?yor.
<br /> <br /> �Cezaevi� filmi ise tam tersi. O kadar can ac?t?c? ve kan dondurucu ki,
a?layam?yorsunuz bile. Filmi izlerken, idam edilenlerin daha ?ansl? oldu?unu d�?�nmeden
edemiyor insan. Cezaevi ko?ullar?nde ya?amaktansa �meyi tercih noktas?na geliyorsunuz. <br
/> <br /> 12 Eyl�l d�eminde cezaevleri i?kence kamplar? gibi �l??m??. O cezaevlerinde
hukuk ve yasalara hi�uyulmam??. Kimine elektrik verilmi?, kimi falakaya yat?r?lm??, kimi
ask?ya asl?lm??, kimi kanalizasyon pisliklerinin i�nde ya?amak zorunda b?rak?lm??� Bunlar
en bilinen ve en basit g��len i?kenceler. Gerisini var?n siz d�?�n�n. <br /> <br /> ?imdi
Diyarbak?r, Metris, Mamak, Mersin, Erzurum, Buca vs. gibi cezaevlerinde o i?kenceleri
ya?ayanlar?n, �cuklar?n?n cenazesini bile alamayan o ailelerin adaletin i?lemesini
istemesinden daha do?al ne olabilir ki� <br /> <br /> Ger� ge�n seneye kadar bu m�mk�n
de?ildi. �nk� Anayasa�n?n ge�ci 15. Maddesi 12 Eyl�l d�emi ve y�etimi �zerindeki
yarg?sal denetimi engelliyordu. Ge�n sene bu madde y�r�l�kten kald?r?ld?. ?imdi 12 Eyl�l
ma?durlar? savc?l?klara ?ikayet dilek�lerini verebiliyor. <br /> <br /> Verebiliyor vermesine de,
bug�ne kadar g�termelik birka�soru?turma d???nda ger�k bir yarg?lanma yap?lamad?.
Ge�n y?l Kenan Evren ve Tahsin ?ahinkaya�n?n ifadelerini almak i�n ayaklar?na kadar giden
savc?lar �Pa?am sizlere birka�soru sorabilir miyiz� diye s�e ba?lam??, Evren ve ?ahinkaya
da �pi?man olmad?klar?n?, halk?n kendilerini destekledi?ini� s�lemi?ti. <br /> <br /> Belli ki
biz Kambo�a kadar olamayaca??z.<br /> <br /> �Su�ve Ceza Film Festivali�nde izledi?im bir
ba?ka film de �Soyk?r?mla Y�zle?mek�ti.<br /> <br /> David Aronowitsch ve Staffan Lindberg
taraf?ndan �kilen bu belgesel film, Kambo�a�daki Khieu Samphan ve Pol Pot d�emini
anlat?yor. K?z?l Kmerler d�eminde, 1975 - 1979 y?llar? aras?nda Kambo�a�n?n devlet
ba?kanl???n? yapm?? olan Khieu Samphan�?n yarg?lanma �cesini anlat?yor. Filmde, Khieu
Samphan, �lkeyi y�etti?i y?llar i�nde ya?anan katliamlardan haberi olmad???n?, bu y�zden
sorumlu tutulamayaca??n? s�l�yor .<br /> <br /> Pol Pot �derli?inde 1975 y?l?nda
Kambo�a'da iktidara gelen K?z?l Kmerler, sosyalizm iddias?yla ac?mas?z bir diktat�l�k
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kurmu?lard?. K?z?l Kmerler 1975 y?l?nda ba?kent Phnom Penh'e girdikten sonra Amerikan
bombard?man?n ba?layaca??n? s�leyerek ?ehri bo?altt?rd?rlar. <br /> <br /> � g�n sonra
geri d�ecekleri s�leyerek yanlar?na hi�ir ?ey almalar?na izin vermediler. �ce herkesin
paralar?na, �el ve de?erli e?yalar?na el koydular, sonra da zenginleri ve e?itimlileri teker teker
�d�rd�ler. <br /> <br /> �kede bunlar ya?an?rken, d�nyan?n hi�ir ?eyden haberi olamad?.
�kenin d?? d�nya ile olan haberle?me ba?lant?lar? kesildi, s?n?rlar? kapat?ld?. Yabanc?
el�likler kap? d??ar? edildi. �k k?sa s�rede �lkedeki radyo, televizyon, telsiz gibi ileti?im
ara�ar?na el kondu. ?ehirliler k?rsal alana s�r�ld� ve bu insanlara zorla �ft�lik yapt?r?ld?.
B�lece s?n?flar ve insanlar aras?ndaki farkl?l?klar?n kald?r?laca??n? san?yorlard?. ��m
cezalar? rastgele veriliyor ve rastgele uygulan?yordu. Eski cezaevleri yetersiz kald??? i�n yeni
cezaevleri in?a edildi. Bunlardan Tuol Seng cezaevinde tutsaklara �k a??r i?kenceler yap?ld?.
�le ki, Tuol Seng hapishanesine canl? giren on binlerce insandan sadece onikisinin sa? �kt???
s�leniyor. <br /> <br /> D�t y?l �lkeyi y�eten K?z?l Kmerler d�eminde iki milyon ki?i
�d�r�ld�. Bu �lkenin d�tte biri demekti. K?z?l Kmerlerin kanl? iktidar?, 1979 y?l?nda
Kambo�a'n?n Vietnem taraf?ndan i?gal edilmesiyle son buldu. <br /> <br /> Bug�n K?z?l
Kmerlerin hayattaki d�t y�eticisi "sava? su�ar?", "insanl??a kar?? su�ar" ve "soyk?r?m su�"
i?lemekten yarg?lan?yor. Nuon Cheo, leng Sary, Khieu Samphan ve leng Thirith�in
yarg?lanmas? hen�z bitmedi. Davan?n birka�sene s�rebilece?i s�leniyor.<br /> <br />
D�nyan?n neresinde olursa olsun, adalet er ya da ge�i?yecektir. <br /> <br /> B�t�n insanl?k
bunu bekliyor ve diliyor.</p>  <p><a href="mailto:birsenaltiner@gmail.com" style="vertical-align:
baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial;
background-clip: initial; background-color: transparent; color: #d01f3c; padding: 0px; margin:
0px; border: 0px initial initial;">birsenaltiner@gmail.com</a></p>
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