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önsöz

ONLAR Ki BİN YILLARDIR

BAŞIMIZDA BELA

ALNIMIZDA KÜFÜR

VE KALİN KELEPÇELERDİR

HÜNERLİ ELLERİMİZDE

Î2 eyM darbesinden bu yana Türkiye'de bir vahşet gösterisi

var. Dünyanm gözlerine bakıla bakıla sürdürülen bir vahşet göste¬

risi . Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek komuta konseyi şeflerinin

iktidannda ifadesini bulan bu vahşet gösterisi bilinçle, sistemli

olarak ve smırsızca sürdürülüyor.

Teorik, olarak sorunun iç yüzü, ilişki ve bağlantıları, imhaya

yönelinen hedefler ve bunun pratikte almış olduğu biçimler

üzerine uzun uzun yazıhp-çizilecek. Bunlar, bu yazının konusu

değil. Okuyucu, bu yazıda 12 Eylül sonrası Türkiye'de sahneye

konulaa vahşet gösterisinin bir perdesini izleyecek. Yalnızca

küçük bir bölümünü. Ama, genelde durum hiç de farklı değil.

Tam tersine daha da vahim. Daha da kanlı.

Metnin yazarı şimdi Türkiye'nin dışında. Generaller, onun,

avukatlık yapmasmdan korkuyorlardı. Avukatlık hakkını elin¬

den aldılar. Ceza yedi ve yasal olarak avukatlık yapamaz hale

geldi. Şimdi, generallerin uzun vadeli imha planmm bir uygulaması

olan hapisanelerdeki durumu uluslararası kamu oyuna açıklıyor.

Bir anlamda sanıkların savunmasını bu yolla sürdürüyor. 8 aya

yakın bir tutukluluk süresi içinde Diyarbakır hapisanlerindeki

gördüklerini, içine başka bir şey katmadan, yalın ve çıplak bir

biçimde anlatıyor. Demokrasiden, insan haklarından, hukuk

devletinden söz eden generaUerin, perde arkasındaki uygulamala¬

rının gerçek görüntüsünü, bağımsız denen yargmın, bağımhhğını,

yoktur denen işkencenin nasıl kurumlaştınidığını, tutuklu ve

hükümlüler üzerinde kanlı ve acımasız zulmün boyutlarım, diren¬

meyi dayanışmayı, Türk devletinin anti-kürt nefretinin almış ol¬

duğu biçimleri ve bunun uygulamalanm anlatıyor. Bunlara ek¬

lenecek hiçbir şey yok. Ama çıkarılacak sonuçlar, sayılamayacak
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kadar çok. Bunların başında da, olaylarm ve pgulann çıplak
gözle seyredilmesinin getireceği şey umutsuzluk degıl, otl^e
olmahdır. Biünçle aydmlatümış, örgütle dısıphn altına ahnmış
bir öflce Ayrıca, generaUerin kanh iktidannda ıfadeşım bulan
Türk burjuvazisinin bu son ve büyük baskını karşısında sınıflar
mücadelesinin karmaşık boyutları, ağır görevlen gordebılmehdjr
Harekete bulaştınlan her boydan oportünist egılımm ve reformist
yöntemlerin asla sonuç ahcı olamayacağı, vahşetm bir yanında
da bu hata ve zaaflann durduğu görülebılmeüdır.
Umanz ki siyasal güçler görev ve sorumluluklarımn bilinci ile

hareket etmede daha fazla geç kalmazlar.

O.K.



GENEL DURUM

BÖLÜM 1

Suç işlemiştir savıyla, hakkında soruşturma sürdürülen ve tutuk¬

lanan birey, cezalandırma kararı verilinceye ve verilen karar

kesinleşinceye kadar suçlu sayılmaz. Bu Anayasa kuralıdır. Hak¬

kında soruşturma açılan ve tutuklanan kişiye, suçlu gözüyle ba¬
kılmaz ve "hüküm "lülerle ilgili uygulama bu bireyler için dü¬
şünülmez.

Ayrıca,"hüî<ünı"lüler için de, uygulanacak ceza, sadece, yar¬
gıçça kararlaştırılmış, kararda belirtilen cezadır. Bunun dışın¬

da, başka organlann, kendi yetkilerine dayanarak uygulayacak¬
ları başka bir cezada olamaz.

Ceza ve tutukevi ^önetmeliklerinde, cezanın yerine getirilme¬
si ile ilgili yasalarda: tutuklu bulunan ve "hüküm" giyen kişi¬
ler hakkında, tutuklama veya cezalandırma kararının yerine
getirilmesi biçimi gösterilmiştir. Bu yasa ve yönetmelik kural¬
ları dışına çıkılarak yapılacak uygulama ve işlev, içinde bulunu¬
lan politik durum ve kişiye yakıştınlan suçun niteliği ne olursa
olsun haklı sayılamaz ve onaylanamaz.

Belirlediğimiz yasa ve yönetmelikler, ceza ve tutukevi disip¬
lini açısından, uyulması gereken kuralların ne olduğunu, bu
kurallara karşı davranışta bulunan bireylerle ilgili uygulamanın
ne olacağı ve tedbirleri almaya yetkili organı da beliriemiştir.
Diğer yandan. Ceza yargılama usul yasasında ve .353 sayılı

Askeri yargılama usu! yasasında, hakkında suçlama yapılan ki-

"un soruşturmasının nasıl vaoılacağı. bu konumda yetkinin
kimlere ait olduğu da, açıkça belirtilmiştir,

"Hazulık soruşturması. Cumhuriyet savcısı ve Askeri savcı
tarafından sürdürülür. A.skeri savcı, bu görevini sürdüıürken, de¬
lillerin toplanmasında "zabıta kuvvetlerinden" yarariamr... An¬
cak, ağırcezahk olan ve politik niteliği bulunan suçlamalaria il¬
gili soruşturmayı savcı "bilfiil" kendisi sürdürür ve sams-ın .sor¬
gusunu kendi yapmak zorundadır... Sanık sorguya çekilirken
kendisine maddi ve manevi baskı yapılmaz... Dayanaklar sapta-

'>.eıı sanığın yaranna olan durumlarında saptanması sani'^'in
kendisim .savunabilmesi için gereken kolaylığın uöslerılınesı
z(u unludur... tutuklama, kamu davasının güvencesi açışındın



"hukuki tedbir"dir... Tutuklama nedenleri yasada gösterilmiş¬

tir. Bu nedenlerin bulunması ve olaylarla doğrulanması durumun¬

da kişi tutuklanabilir... Tutuklanan kişi hücreye konmaz, demire

vurulamaz, yargıç karan olmadıkça yakmlan, avukatlan ile görüş¬

mesi engellenemez. Dosyayı okuması, dosyanın kopyasmı çı-^

karması, savunması için gerekli gördüğü dökümanlan sağlaması¬

na karşı çıkılamaz... Kişi, ister tutuklu, ister "hükümlü" olsun,

kendisine dayak atüamaz, işkence yapılamaz ve yargıç karan

olmadıkça hücreye atılamaz ve demire vurulamaz, ması olma¬

dıkça çalıştırılamaz... Disiplin cezası yargıç tarafından verilir.

Ancak verilecek ceza da, işkence, dayak, aç bırakmak, aylarca

hücrede tutubnası olamaz..."

Bunlar benim belirlemelerim değil yasa hükmüdür, Anayasaca

benimsenen kurallardır.

Suçlu olsun veya olmasın, ister işçi. ister patron olsun, herkes

sosyal durumuna, politik ve ideolojik görüşüne, işlediği belirtilen

suçun niteliğine ve nicel derecesine bakıhııaksızın, insan haklan

evrensel bildirgesinde yeralan ve halen geçerli kılman Türkiye

Cumhuriyeti anayasasında kural olarak geçen bu haklardan yarar¬

lanmalıdır. ' "

însan haklan evrensel bildirgesinde belirtilen ve insanın, insan
olarak yaşam» iîe yakından ilgili oîan ilkeleri benimseyen yasalar,

bireyleri sosyal durumiarma göre değerlendirmeksizin, fikirsel

durumlannı ve suç sayılan eylemdeki amaçîaııni, işledikleri suçun

nicel ve nitel farkhlığını hesaba katmaksızın, soruşturma-tutuk-

lama-yargîlamada biriiği, insanlığı ve devamiıîığı sağlamayı amaç¬

larlar.

Bu birliğin ve eşitliğin bulunması ve uygulamanın da yasal

içerik içinde obnası halinde: demokrasi, insan haklanna saygi'

vardır denilebilir.

Egemenlerin, h'A demokrasMen yanayız demeleri, yasalaaar

demokratik içeriğe sahip olması önemli değildir. Geçerli de

sayılamaz. Önemli oîan uygulamadu- ve demokratik içeriğe sahip

olan yasalara, -yani hukuka- bağlılıktır, hukukun östünli^tt ve

egemenliğidir. Kuralların benimsendiği ve yasalardaki esprinin

geçerli kilini" kıhnmadıği, ancak, tıygulama ile görülür ve anla-

şıhr. " ^



Her gelen parti Ve hükümeti, 1960,1971 hareketinin önderleri

ve yöneticileri, 12 eylül sonrası yaratılan dönemin egemenleri

söylemiştir ve halen söyleniyor:

" Biz Milletlerarası anlaşmalara, konferans metinlerine, anayasal

lıükümlere,. yasalara bağhyız!.. İnsan haklanna saygılıyız!.. Vatan-

daşlan ırk. dil, din farklarına göre değerlendirmiyoruz! .. Fikre, dü¬

şünceye karşr değiliz!... Bizce sağda, solda aynıdır, suçlunun

peşindeyiz!.. İşkenceye kajşıyız!.. Bizim bildiğimiz dışında cere¬

yan eden. işkence olaylarına karşı gereken koğuşturma}'! yaptı-

riyor ve üzerinde duruyoruz!... Yargıya saygılıyız, yargı bağım¬

sızdır!.. Cezaevlerinde işkence, baskı yoktur. Sanıklara her türlü

savunma hakkı verihniştir, bakımlan eh iyi biçimde yürütülmekte¬

dir!.. Biz demokrasiden yanayız!..."

Bunlar söylenmektedir. Doğal olarak söylenir. Humeyni de

söylüyor. Silideki cunta da söylüyor. Tabiki Türkiye'de de söyle¬

necektir. Dünya kamusuna, Türkiye kamusuna karşı da, kalkıp.

bi;Z böyle değiliz demeleri de münıkün değildir.

Yukarıda belirtilenlerin hiç birisinin, Türkiye de geçerli olmadığı

ve bu belirtilen ilkelerin tersine bir uygulamanın bu gün Türkiye de

geçerli olduğu açık açık bilinmektedir.

- İşkence sorgulama aracı haline getirilmiştir. Yakalanan ve

soruşturma merkezlerine alınanlara işkence yapılması artık kural¬

dır. İşkence yapılmadan, fiziksel ve psikolojik baskıya tabi tutul¬

madan sorgulama ender görülen istisnalardır.

- îşkejıcenin biçim ve derecesi bölgelere, kişilerin etnik yapı¬

larına, dini inançlarına, politik ve ideolojik durumlarına göre

farklıdır.

- Yargı bağımsız değildir. Sıkıyönetim Komutanlıklarında, yargıç¬

lar . ye savcılarla birlikte birifinkler düzenlenerek kendileri de-

vamh baskı altında tutulmaktadırlar. Bu nedenle yargıçlar işlem

ve kârûrlannda, egemen ve empoze edilen görüşlerin ve talimatların

etkisinde kalmaktadırlar.

- Cezaevlerinde sanıklara işkence yapılmaktadır. Bu işkence

sadece sol kesime uygulanmaktadır. Diyarbakırda bu uygulama

" imha " amacını taşımaktadır ve diğer bölgelere nazaran, daha

şiddetlidir.
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- Cezaevinde bulunan sanıklijra, insanca yaşam hakkı tanıh'

madiği gibi, kendilerine savunma imkanı da verilmemektedir.

- Cezaevinde saniklar, tutuldu, hükümlü ye hattâ savaş esiri
statüsünün ötesinde bir uygulama ile karşı-karşıyadıriar. Açİar.
susuzlar, hastalar, hergün ölmektedirier veya ölüıfte yaklaşıyor¬

lar.- - :'.'
- Bu durumu mahkemeler bilmektedir. Yargıçlar, savcılar durumu

açık açık bihnelerine karşın susmakta ve ister görünmektedirler;

BU BELİRLEDİKLERİMİN TÜMÜ ŞU ANDA DAHİ GEÇERLİ

VE HEPSİ GERÇEKTİR

Gözaltına ahnmadan Önce, davasuıa katıldığım sanıklar, her

duruşmaya çıktıklannda; kendilerine soruşturmada nasıl bask».

yapıldığını, nasıl dayaklandıklannı, kendilerine uygulanan iş¬
kenceyi tüm aynntılan ile mahkemeye anlatmaya çâhşıriardl.
Duruşmaya çıkan yargıçlar, savcılar, sanıkların bu konu üzerine

eğilmelerine karşı çıkar ve kendilerini susturmaya çahşırlardı.
Belirtilenler tutanağa geçirilmezdi. Israr halinde," soruşturmada:
ifademiz tespit edilirken maddi ve manevi baskı yapıldı" İncir
minde bir belirieme ile yetinilirdi. Sanık vekili olarak, belirti'
lenlerin olduğu gibi tutanağa geçirilmesi, gereken mercilere

suç duyurusunun yapılması yolundaki taleplerimizde, tartışına

konusu yapılır ve tepki ile karşılanırdı.

Bu konuda ilgili mercilere yapmış bulunduğumuz başvurular
kale alınmaz ve "böyle bir durum yoktur. Yapılan araştırmada
böyle bir duruma rastlanılmamıştır" biçiminde cevaplandınlırdı.

Orhan Aydın, Abdurrahman Kayıkçı, Davut Hanar, Necmettin

Ortaç, Mehmet Ali Elalmış ve diğerleri, duruşmaya her çıkan

sanık, kendilerine yapılan işkenceyi dile getirdikleri gibi, mahke¬

meye çıkanlmayan ve halen hakkında hazırlık soruşturması

sürdürülen sanıklarda, kendilerine soruşturmada uygulanan iş-

kenceyiidilekçelerle dile getirmişlerdir.

Mehmet Ali Erce, yapılan işkence sonucu sakat kalmıştı. Has¬

taydı, eli çekilmiş, ayakları tutmuyordu. Bu durum defalarca

savcılığa bildirilmiş ve hatta tedavisinin yapılması da istenmişti.
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.^Jazif Kaleli vurulan kum torbalannın etkisi, yapılan elektrik

şoku neticesi yatalak duruma gelmişti. Uzun süre hastahanede

kaldı. Ancak, yapılan işkencenin hesabı sorulmamıştır.

Bedriye Bahçeli, Zeliha Yıldız, Gönül Atay, Fatma Çelik, ffidra

Araz da kendilerine ne gibi işkence uyguiandığmı komutanlığa
ve savcıhğa bildirdikleri gibi, baroya da bildirmişlerdir.

Fatma Çelik, Gönül Atay, Aysel Öztürk işkence neticesi, rahim-

ierinden hastaydılar. Devamh sancı içinde kıvranmaktaydılar.
Beş çocuk amsı Hidra Araş, Baro Başkaıılığma gönderdiği
iilekçesinde şöyle diyordu:

Ben Mardin birinci şubesine götürüldüm. Burada kırkbeş

iim kaldım. Her gün beni çırılçıplak soyuyorlardı. Üzerime su

döküp cinsel organianmdan, göğsümden elektrik veriyorlardı,

dövüyorlardı. Askerieri yanıma göndererek vücudumun çeşitli
yerlerini sıktmyor ve küfrettiriyorlardı... Çmlçıpîak olarak yere

dökülen suyun içinde süründürüyorlardı... Cezaevine geldim du-

■um aynı. Tuvaletten çıkan pis su koğuşlann içinde... Su yok
abakîan bile yıkayamıyoıuz... Banyo yok. Saçlanmız bitle dolu...
îöbetçi erler kötü laflar söylüyorlar ve bizi rahatsız ediyorlar."

Hayri Durmuş da 31/12/1979 tarihinde sıkıyönetim Askeri
Savcılığına vemdş olduğu dilekçede kendisine yapılan işkence¬
yi dile getiriyor ve doktora gönderilerek işkence izlerinin saptan¬
masını istiyordu.

Şöyle bildiriyordu durumunu:

' Kîzîltepeden alınarak Diyarbaku- Yenişelıir inzibat karakoluna
getirildim. Burada 14 gün süren sorgulamam sırasında, her gün
devamlı işkenceye tabi tutuldum... Elektrik, falaka, her türlü kaba
işkence yapıldı bana. İlk günü fenalaştım. Hastahaneye götüriflöp
basit ve geçici bir tedavi yaptınldıktan sonra getiriliyordum
ve yine işkenceye (levam ediliyordu. Ayaklanma çivi bile çakıldı...

14 gün işkence altında süren soıgulamam sonunda, başta ayakla-
nm ohnak üzere her tarafım yara bere içindeydi... Hastahane
yetkilileri, durumumun tehlikeli olduğunu, ciddi bir tedavi gör¬

mem gerektiğini söylediler. Kısa bir süre tutuldum hastahanede.

İyileşmem değil, yerimden kendi başıma doğrulmama dahi imkan
verilmeden ahnıp mahkeme huzuruna kolumdan tutularak çıkarıl¬
dım. Mahkeme durumumu gördü... Yaralanm halen kötü, iskeace-



lerin izleri t)eHrgin, vücudumda, gün geçtikçe fenalaşıyorum....
İşkence goraugümün tespiti ve tedaviıiî için doktora havale edil¬

memi arzederim..."

Hayri Durmuş dilekçesini gönderdi. Ancak ne muayene ne de te¬
davi için doktora gönderilmedi. Soruşturma da açılmadı ve belki
dilekçenin verildiği tarihten bir yıl sonra göndermeyi düşünmüş
olabilirler. Aynı gün Askeri Hastahaneye, doktora gönderilseydi ne

çıkardı? .Ayağındaki ve vücudundaki yara ve darp izlerine rağmen
doktorun vereceği rapo." "Vücudunun her hangi bir yerinde şid¬
det ve vurma izine rastlanmamıştır", biçiminde olacaktı.
Hipokrat yemini yapan bir doktorun, komutanlığa c;,ıri gereğin¬

ce, başka tihdü yapması düşüuuiı»ıncz('i. Tîunun doğn:İL;:_,iiiL: üila-

hare kendimde gördüm. j- -ı
Mehmet 41» Ercenin vekaletnamesini dikeniemek ve kendisi ile

görüşmek üzere 1. Nolu Askeri Cezaevine gittim. Mehmet Alı
Erce'nin işkencehaneden getirilişinin üçüncü günüydü galiba. Ken¬
disi iki kişinin kollarında geldi görüşme yerine. Ne ayaklan, ne de
elleri tutuyordu. Ne konuşacak hali ve nede vekaletnameyi imza¬

layacak durumu vardı. Vermiş bulunduğu dilekçenin kendisinde

kalan suretini aldım.
12.1.980 tarihli dilekçesinde şöyle diyordu:

"Ellerimden tavana asılma, çarmıha gerilme, kaba dayak, vü¬
cudumda sigara söndürülmesi, elektrik şoku gibi işkencelere

tabi tutuldum. Bu işkence izlerini üzerimde taşımaktayım...

Halen ellerim ve ayaklarım tutmaz durumdadır. İrkence edilmiş
halimi sevkedildiğim sıkıyönetim askeri savcısı ve askeri mahke¬
me üyeleri de gördüler ... İşkence insanlık suçu olduğu gibi TCK
(Türk Ceza Kanunu) açısından da suçtur. Res'en takibi gereken
suçlardandır. Soruşturma açıldığına göre, işkencelerin, sıkıyö¬
netim komutanı. -Adli müşavir ve askeri savcılann bilgilen içinde
yapıldığım göstermektedir. Yine de şikayet hakkımı kullanıyor
şikayet ediyorum. Öncelikle doktora sevkedilerek gereken rapo¬
run aklırtılmasmı ve bana işkence yapanlar hakkında soruştur¬
ma açılarak cezalandırılmalannın, sağlanmasını arz ve talep ede¬

rim."



Ne rapor ne soruşturma !,. Bu dilekçe de dosyanın içine konuldu

ve belkide okunmadı !.. Yahut komutanhğa havale edildi orada

beklemekte '... Mehmet Ali Erce halen sakat, halini soran kim? ...

Trafik Komiseri Hüseyin Ankan da geçmiş işkence tezgahların¬

dan. Pol-Der'li olması yetmiş kendisine işkence yapılmasına;

İşkencenin tadmı tadan Komiser Hüseyin Ankan, Askeri Savcılığa

vermiş bulunduğu dilekçesinde şöyle demekte:

" Bana bilerek ve isteyerek işkence yaptılar. Yapılan suçlamaları

kabul etmemi istiyorlardı. İlgili olmadığım olaylara ismimin

kanştınlmasınm amacı başkaydı. Suçlamaları reddettiğim için

çarmıha gerdiler beni. Elektrik verdiler... Dayaklandım... Yumruk¬

landım ve aç, susuz bırakıldım. Yapılan işkence sonucu kulak

zarım patladı."

Hüseyin Ankan'ın kulağı sağır şimdi. Öyle diyor dilekçesinde.

Sonuç, diğer dilekçe verenlerin durumu ile aynı.

Yalnız bunlar değil, yüzlerce, binlerce kişinin durumu bu. Her

dava dosyasında^ bu biçimde yüzlerce dilekçe var. Okunmuş

( belki de okunmamış ) dosyasına bırakılmış. Mahkemenin oku¬

yacağı düşünülemez. Lüzumsuz evraklar klasöründe tarihsel göre¬

vini yapmak için beklemekte. Eğer yırtılıp atılmazsa ...

Gözaltından savcıhğa getirilerder (sorgu için) tanınmaz durum¬

daydılar. Yürüyemiyorlardı. KoUanna girilerek savcının huzu¬

runa çıkanhyorlardı. Bir kısmı ifade verirken yere oturmak duru¬

munda kalıyordu. Yüzlerindeki darp izleri, yara ve bereler a-

çık-açık görülüyordu. Hatta bir kısmının ağzından ve burnundan

gelen kanlar kurumuş biçimde yüz ve gözlerinde, elbiselerinde

izlenebiliyordu.

22.8.1980 günü mahkemeye gittim. Hem duruşmalan sürdüre¬

cektim, hem de, gözaltına alınan Avukat Malımut Bilgili'nin

mahkemeye getirilip getirilmiyeceğini araştıracaktım. On iki

günden beri işkence altmda bulunan Mahmut Bilgili'nin, bu gün

için yargıç önüne getirileceği söylendi.

Duruşmadan çıktım. Avukat Odasında oturuyordum, erlerin/

on kadar adamı arabadan indirip salona getirdiklerini gördüm.

Mahmut aralannda olabilir düşüncesi ile salona çıktım ve izle¬

meye başladım. Mahmut yoktu aralannda. Tümü köylüydüy

giysilerinden öyle anlaşılıyordu. Açhkları, uykusuzlukları, iş-



kenceden dolayı çektikleri ızdırap yüzlerinden okunuyordu.

Saç sakal birbirine kanşmış, yüz göz yara bere içinde, burundan

ve yaralardan gelen kanlar, bıyıklannda ve sakallannda kuru¬

muştu. Yedikleri dayak nedeni ile ayaklannı iyice yere basamı¬

yor, aksayarak yürüyoriardı. Bunlara yirminci asnn insanlan

denemezdi. Sanki taş devri insanlanydılar.

- İçlerinden birisinin durumu çok kötüydü. Orta boylu, ince, es¬

mer teı^U idi ve siyah saçlı, yirmi yaşındaki bu genç, iki kişi¬
nin kolunda, yürümüyordu, sürükleniyordu... Dudaklan patlamış,

dili şişmiş ve dudaklanndan dışarı sarkmıştı. Başını dik tutamı¬

yordu.

Sanıklar duvann dibine sıralandılar. Durumu ağır olan gencin

koluna girenlerde halsizdiler. Duvarın dibine gelir gelmez, berar

herlerinde sürükledikleri genci bırakıverdiler. Bu zavallı adam,

olduğu gibi yere yığıhverdi.

Dosyalar gitti, dosyalar geldi. Bu adamlann durumu ne orada

bulunan polislerin ve nede görevli askerlerin umrunda olmadığı

gibi, gelen giden, odadan odaya mekik dokuyan tutanakçılann,

savcıların da umrunda değildi. Bakıp bakıp geçiyoriardı...

1 eker teker alındılar yargıç huzuruna bunhu-. Sıra, yerde uzanmış

acı içinde kıvranan gence geldi. Askerler koluna girerek götür¬

düler yargıç huzuruna. Bırakıverdiler duruşma salonuna. Ayakta

duramayan ve yere yığılan genç, yargıcın işareti ile, yine askerler

tarafından koluna girilerek kaldınldı havaya.. Dosyadaki belgelere

göre saptadı yargıç hakkındaki yakıştırmayı. Gizli örgüt üyesi

olduğu yakıştırması vardı hakkında. Yargıcın sorusunu iki kelime

ile yanıtladı:" Çok... Dövdüler."
Yeterii idi yargıcın sorusunu yanıtlaması. Komutan, tutuklanma¬

sını istemişti. İyileşince sorgusu yapılırdı. Yargıç, kendiliğinden,

sanığın beyanını tutanağa geçirmişti zaten. "İthamı kabul etmi¬

yorum ben gizU örgüt üyesi değilim." Sanığın söyledikleri değil,

söylemediği bu kelimeler tutanağa geçirilmişri. Kaderi belliydi,

tutuklandı ve cezaevine gönderildi...

Bunların durumu, mahkemeye gelenler tarafından izlendiği gibi,
yargıçlar savcılar tarafından da izleniyordu, işin garibi, böyle
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perişan durumda bulunan kişi, vücudundaki yara izine, darp
izine, halsiz durumuna rağmen, ifadesini alan savcıya, kendisine

Js'ence yapıldığını söylediği zaman, yalanlanıyor ve kendisine kı¬
zılıyordu. Savcılar bu duruma, ortada yasa dışı bir davranış var

diyerek el koymadıkları gibi, söylenenleri zapta bile geçirmiyor-
lardı. Bu durumdan bir parçada memnunlardı. Çünkü tüm iddia¬
larına, sadece soruşturmada, kişiye iradesi dışın imzalatılan
bu ifade tutanaklanm dayanak yapmaktadıriar. Mahkeme de .sa¬
dece, bu ifadeler esas alınarak yargılama sürdürülmekteydi.
Yazıhaneye gelen ana babalar, çocuklarına yapılan uvgulamadan

dolayı kan ağlamaktaydılar. Kendilerine yapılan baskının di-
şında çocuklarına uygulanan işkencenin acısını duymakta ve
sızlanmaktaydılar.

Gözaltından serbest bırakılan, cezaevinden tahliye olan sanıklar,
büyük korku ve endişe içindeydiler. Yapılanları anlattıkları zaman
insanın tüyleri diken diken oluyordu.

Ömer Dogn'm annesi ağlamaklı geldi yazıhaneye. Girer girmez
"Oğlumu öldüı-düler". "yanımda vuruyorlardı", "oy başıma^gelen-
ler" diye yalvarıp dövünmeye başladı. "ne olur oğlr.nîu kurtarın
oğîunnı" diye yalvarması, orada bulunanları ister istemez çr-k
etkilemişti.

Oğluyla göriişmeyc gitnıi.ş; ancak. Türkçe bilmediği için.
görüşemezsin demişler kendisine, Yalvanmş, bir giküın demiş,

konuşmayacağım, sadece bakacağım demiş. Almışias görüşme
hücresine. Biraz ^onra oğlunu getirniişler. Yürüyemez durumda,
haksiz. "Neye geldin" demiş ve annesinin konuşmasmı beklemiş.
Annesi oğlunun söylediklerini anlamadığı için, ana vüreği daya¬
namamış ve kürtçe hal hatırını s()rmu!>. Oğlu evvela cevap ver-
menuş, ancak annesinin acılı bakışlarına dayanamayınca, ikinci

sonısuna kürtçe cevap vermek durunumda kalmış. Oğlunun, kürt¬

çe konuşması üzerine, etratında bulunan nöbetçi erier birden sal¬
dırmışlar. Annenin gözJerinin önünde -kürtçe konuştu diye- Ömeri
dövmeye başlamışlar. Buna karşı çıkan anne de, kolundan tutula¬
rak ve yerden siıriiudünilcrek dışarı çıkarılmış. Bövle .miattı olayı
Ömcrin annesi.

Bu arada içerden bir kaç sanık serbest bırakılmıştı. Kendileriyle
konuştuk. Cezaevindeki durumu şöyle beiirliyoriardı:
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"içerde herkes aç. Hücrede en azından beşyüz kişi var. Her

gün dayak atıhyor. Akla gelmeyecek işkenceler yapıhyor.

Boklu hücrelerde bokun içine sokuluyorlar, üu pis su içi-

riliyor. Verilen yemek çok az. Dört kişiye günde bir ekmek

veriliyor. Televizyon, gazete, radyo yasak. Kantinden mal

alma yasak. Kağıt kalem yok. Mektup yazma müsadeye

bağlı. Hergün eğitim yapıhyor. Görüşmelere gelip, gitme

ölüm. Görüşmeye getirilen kişinin sırtına binihyor. Bu duru¬

mu protesto için elli kişi açlık grevine gitmiş. Aldıran yok.

Görüşmelerde kürtçe konuşmak yasak. Konuşan kişi hüc¬

reye alınıyor ve orada özel işkenceye tabi tutuluyor."

Maşallah Öztürk duruşmaya getirilmişti. Vekili olarak katıldık

davaya. Sanık yerine alman Maşallalı Öztürk'ün yüzü iyice şiş¬

mişti. Girer girmez elini kaldırarak söz istedi Söz verildiğinde

şöyle söyledi:

" Ben üç günden beri açım. Dayaklandım. Bana cezaevinde

işkence yapıldı. Herkese aynı biçimde işkence yapdıyor.

Konuşamaz ve oturamaz durumdayım. Mahkemem erte¬

lensin."

Mahkemece sözü kesildi. Daha fazla konuşmasına fırsat veril¬

medi, ancak Maşallah Öztürk konuşmasını tepkiye rağmen sür¬

dürdü." Bizi hayvan yerine koyuyoriar, avukatlanmızla, yakınla-

nmızia görüşmeye gidemiyoruz, hücreden görüşme yerine kadar

sırtımıza biniyoriar, hakaret ediyoriar, dövüyoriar, dayanma gücü¬

müz kalmadı, siz mahkemesiniz bunlan bilmelisiniz" Duruşma

hakimi tekrar Maşallah 'm sözünü kesti. ."Bunlar bizi ilgilendirmez,
komutanlığa başvurun" diverek kendisini oturttu. Söylenenleri
tutanağa geçirmedi. Ancak, bu belirlenenlerin tutanağa geçirilme¬

sinin yasal gerekliliğini ifade ettik ve mahkemeden Maşallalı Öz-
türkün söylediklerinin tutanağa geçirilmesini istedik. Duruşma

hakimi karşı çıktı. Israr ettik. Malıkemece bu hususta bir karar
\'-rt!mesini istedik.Ve bu nedenlerle bizim talebimizin hiç olmazsa

tutanağa geçirilmesini istedik. Mahkeme bizim talebimizi kısaca

tutanağa aldı. Yeterli değildi. Bu konuda ısrar ettik. Fakat, sonuç¬

ta bir değişiklik yapamadık. Mahkeme tüm bu durumlari biliyor¬

du -bilmiyor değil- ancak bu hususlann tutanağa derince geçmesi¬

ne verilen talimat uyannca karşı çıkıyordu.
12



353 sayılı askeri yargılama usul yasasına göre, Askeri cezaevleri¬

nin yönetimi, ceza ve tutukevinin nezdinde kurulduğu kıta komu-

tanlığma bağlıdır. Ancak cezaevinde bulunan tutuklulann ve hü¬

kümlülerin hukuksal durumlanmn saptanması, konulacak kısıtla¬

malar yönünden yönetim askeri savcılığın emrindedir.

Cezaevi idaresi, savcının ve askeri yargıçların onayını almadan

ve gereken kararı çıkarmadan tutukluların; okumalannı, yazmalan-

m, gıda ve diğer gereksinimlerini dışardan sağlamalarını, tutuklu¬

nun savunucusu ile görüşüp haberleşmesini engelleyemez, soruş¬

turma ile ilgili tutukluyu hücreye alamaz ve kendisini demire vura¬

maz.

Cezaevi yönetiminin yanında, yönetimin bağh olduğu kolordu

komutanmın, Ordu Komutanının da bu nevi kısıtlamalar getirme

yetkisi yasal olarak yoktur.

Bu konuda 353 sayılı yasanm 76. maddesin de kesin kural vardır.

Madde de, tutuklunun hukuksal durumu ve soruşturmanın sağhğı

ve cezaevinin disiplini açısından kendisine uygulanacak kısıtlama-

Irî.r ve nedenleri sayılmakta ve son fıkrada şöyle denmektedir:

" ... Bu tedbirler ancak Askeri Malıkenıenin karan ile alınır. İvedi

hallerde diğer ilgili memurlar ve askeri savcılar tarafından bu

da alınan tedbirler derhal askeri mahkemenin onayına sunulur."

Anayasanın 14. maddesinde : "KİMSEYE EZİYET VE İŞKEN¬

CE YAPILMAZ" ilkesi getirilmiştir. Bunun yanında, Türk Ceza

Yasasının 243. maddesinde "İşkence yapmanın suç olduğu ve iş¬

kence yapanların suçlanmn doğrulanması halinde beş yıla kadar

"ağır hapis" cezasına çarptınlacaklan" vurgulanmıştır.

Ağır Ceza Yargılama Usul yasasında: duruşma sırasında, yargıcın

işlenmiş bir suçu öğrenmesi durumunda, gerekli soruşturmanın

yapılması için konuyu Askeri Savcılığa veya diğer yetkililere

bildirme zorunluluğunun bulunduğu yargısı getirilmiştir.

Maşallah Öztürk'ün, (jpzaevindeki yapılan işkence ve baskıyı ve

getirilen kısıtlamalan açıkça belirlemesi karşısında, yukarıda be¬

lirlediğimiz yasaj durumu sergileyerek. Yargıçlar Kurulundan

(mahkemeden), tutukluların bazı haklannın kısıtlanması için

yargıçlık kararının bulunması gerekeceği nedeni ile bu karann

okunmaanı, karann bulunmaması durumunda, TCY'nın 243,245

maddeleri uyannca cezaevi yönetiminin, sanığın anlatımına göre
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suç işlediği anlaşddığmdan, ilgililere gereken suç ihbanmn yapıl-

masım istedik.
Bu yasal durum karşısında Yargıçlığın verdiği karar gerçekten
ilginçti Bu karar, yargıçların uygulamadan bilgilerinin olduğunu,

uygulamanm komuta kurulunca planlanıp proğramlaştınldığıra,
bu nedenle yargıçlığm yasal yetkisini kullanamadığım gostenyor-

îconuyu Askeri Savcıya ilettik, makamında. Olmaz böyle şeyler
dedi. İnanmak istemiyordu. Cezaeviyle konuştu. Ne yanıt aldı-
emı bilmiyorum. Ancak bana, cezaevi disiplini nedera ile alınan
küçük tedbirierdir, olur böyle şeyler" diyerek meseleyi geçiştirdi
ve vereceğimiz dilekçeyi de ancak komutanhğa iletebdecegım soy-

Vonunun üzerine gittik. Meseleyi detaylı biçimde dUe getirerek
ilaiUIere ve basma aktannak istedik. Demokratik kuruluşlara ak-
ta°rdık. Ancalc hiç bir şey yapılmadı. Basma venlen haberier kamu¬
ya sunulmadı.. Demokratik kuruluşlar meseleyi ört bas ettiler. Bu
durumda, bizim için tek bir yol kalmıştı. O da; yargılama sırasında
meselenin tarihsel yanım hesaba katarak durumu degeriendır.mek

ve meseleyi zabıtlara yansıtmak. .....
Bu uğraşımızın yoğunlaştığı bir sırada, Yetkihmn bınsı bana :

* Bu meselenin üzerine gitme, başına çorap örerier, ışkencelerm,
cezaevindeki uygulamanın yansıtdmasmdan ve mahkemede konu¬

şulmasından hoşlanmıyorlar *dedi.
Aym gün duruşmada iken, içeri Askeri savcı yardıması girdi.
Yargıçlarla gizü bir konuşma yaptı. Bu arada ayağa kalkan duruş¬
ma yargıcı "Duruşmanm sürdürüleceğini, ancak bu- kaç dakika
ara vereceklerini" söyledi. Heyet aynldı. Bizde sdona çık ık.
Tüm yaıgıçlar, savcdar birükte mahkenıe binasından çıktüar.
Durumu yargıcın birinden sorduğumuzda Komutan fvcı ve yar¬

gıdan çağırmış, birifink yapılacak biraz beklerseniz dedi. Evet
biz dört saat kadar bekledik. Nihayet yargıçlar geldiler. Değişik
bir renk almışlardı. Duruşma başladı. Ciddi bir sertük. T^lıyesı
gerekU olan sanıklann tutukluluk durumlanmn nedense devamı
kararlaştınldı ve nedense ahşa gelmişHğin dışında uzun bir ertele¬

me süresi verildi.
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Bilahare öğrendik. Tahliyelerde hassas davramlması, yakala¬

nanların bırakılmasının bazı politik nedenierie zararlı olacağı

ve yapılan işkence ve baskının dile getirilmesinin engellenmesi

istenmiş. Bu talimatın etkisi olacak ki. tahliyelerde azalma olduğu
gibi, mahkemece artık işkence yolunda söylenenler zapta ahna-

ınaz oldu. Hatta savcılarda, soruşturmadan getirilen kişilerin,

bize işkence yapıldı şeklindeki beyanlanm tutanağa geçirmi-
yoriar."soruştuma ifadesini kabul etmiyoruz" şeklinde bir be¬

lirieme ile meseleyi geçiştiriyoriardı. Cezaevindeki uygulama-
laria ilgili sanıkların belirlemeleri artık, tutanağa da aktanlmıyor-
du. Bir ara bu beliriemelerde kesildi. Sanıklarda konuşamaz

oldular. Avukatlann, mahkeme sırasında müvekkilleriyle temas
kurmaları da yasaklandı.

Sıkıyönetim Mahkemelerinde görev yapan yargıçlar, atamalan
yer degiş^tırmeleri ve diğer özlük işlerini düzenleyen yasalar
uyarınca bağımhydılar yönetime. Yasal durum dışında, Komu-
tanhklarca dızgeienen durum ve uygulanan baskı, bu bağımlıhğı
bır derece daha artırmıştı, özellikle, Diyarbakır Sıkıyönerim
Komutanlığı Asken Savcılık ve Yargıçlıklarında, bu durum daha
açık ve seçik görülmekteydi. 1971 yıh uygulaması da böyleydi
Mahkeme bu durum karşısında, artık, karann. da, kapalı ka¬

pılar ardmda, gerekli görüşmeyi yaparak oluşturuyordu. Duruş¬
ma salonlannda, yargıçlıkla ilgisi olmayan kişilerin katılımıyla
tartışarak ve konuşarak karar oluşturulmaya başlandı

12.2.1981 günü, savunucusu olduğum Zeki Yılmaz'm davası
karara bağlanacaktı. Bir celse önce. Askeri Savcı "mütalaa"
vermiş ve Zeki Yılmaz'm ölüm cezasına çarptınimasım istemiş¬
ti. Sanık ve savunucusu olarak bizde, savunmasım yapmış ve adam
öldürme suçundan beraat kararı verilmesini istemiştik
Zek, Yılmaz'm, 11.8.1979 tarihinde Urfa ilinde kahvede otu¬

rurken yapılan arama sonucu, üzerinde bir tabanca bulunmştu
6136 sayıh yasaya aykın davranışı nedeni ile hakkında soruştur¬
ma açılmıştı. Zeki Yılmaz, soruştunnasınm bütün aşamalarında
üzerinde bulunan bu tabancayı, kaçakçı Mehmet Aslan ismindeki
bir şahıstan aldığını söylemekteydi. Tabanca, balistik inceleme-
sımn yapılması için bilirkişi kuruluna gönderilir. Bilirkişi kurulu
hazırladığı raporda, 5.3.1979 tarihinde Urfa ilinde öldiâen Aü
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Dunnuş ismindeki şahsın vücudundan çıkanlan mermi çekir¬

değinin, bu tabancadan çıktığının büyük bir ihtimal olduğunu

belirlemiştir.

Zeki Yılmaz'm olay günü olay yerinde olduğunu, oradan geç¬

tiğini gören ve bunu söyleyen hiç bir tanık olmadığı gibi,başka

bir bulguda yok. Ayni gün, Zeki Yılmaz'm okulda olduğunu

ve derslerine devam ettiğini içerir okuldan gönderilmiş yazı

da var dosyada.Yalnız,A. Durmuş'un ölümünden bir ay kadar önce

ülkücü gençler (Ali Durmuş'ta bunlann içinde) Sıkıyönerim Ko-

mı'tanhğına, okulda bulunan sosyalist gençlerin isimlerini gös¬

terir bir dilekçe vermişler. Bildirilen bu yirmibeş ismin arasında

Zeki Yümaz'ın da ismi var. Zeki Yılmaz, sosyalist olduğunu,

soruşturmanın tüm aşamalanndaki anlatımlannda belirlemiştir.

Bu durumda. Zeki Ydmaz'm Ali Durmuş'u öldürdüğünün kabulü

olasıdeğil. Bu nedenle, savunma için süre istemeden savunmamızı

yaptık. Duruşmanın bırakıldığı günde, bu kamtlaria bir kişinin

ölüme mahkum olmasının olanak.sızlığı inancını taşıyarak gelmiş¬

tik yargıçlığa.

Bu güne kadar Zeki Ydmaz'ın duruşmasmna, dinleyici, izleyici

kimse katılamamıştı. Fakat bu gün duruşmada her nedense iz¬

leyiciler vardı. İki albay, köylü kıyafetli iki kişi ve bir hanım. Za¬
mkla ve diğerlTır şekilde davayla ilgisi olmayan kişiler. Bü:l5îze

ilginç gelmişti. İlginç olan ikinci durumda, mahkeme karan
vermek için sanığı ve sanık savunucusu olarak bizleri, duruşma

salonundan çıkanrken. Askeri Savcı, dinleyici bu kişiler duruşma

salonunda kalmışlardı.

Usul yasası, ceza hukuku genel ilkeleri uyannca. Yargıçlar kuru¬

lunun, karar için görüşmeye çekilmesi durumunda; görüşmenin

yapıldığı yerde yargıçlar dışında kimse bulunamazdı. Ne sanık, ne

sanık vekili, ne savcı ve nede tutanakçı. Hele dinleyicinin, dava

ile ilgih olmayan kişilerin, bulunması hiç düşünülemez. Ama

nedense, bu davada Askeri savcı, dinleyici kişiler salondan çı-^

kanlmamıştı.

İçeri alındık. Karar okunmadan, bu yasal durumu dile getirerek,

yanlışlşğı, yasalara aykırı davranıldığım, bu halde yargıçların

vereceği karann güven verici ohnadığıra, olmayacağını, kuşkular
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yaratacağını beUriedik. Yargıçlann, bu durumda, davadan çe¬
kilmeleri gerekirdi, istemiıjıiz nazara alınmadığı gibi, söyledik¬

lerimiz tutanaklara dahi geçirilmedi. Karar okundu. ZEKİ YİL¬

MAZ ölüm cezasına çarptmlmıştı... Asılarak öldürülecekti. Zeki
Yılmaz- karar tasdik edilse idi.

Hukuk-Yasa raftaydı. Keyfilik egemendi.

Yılmaz Câmhbel, Hüseyin Ankan, Hadi Acar ve altı arkada¬
şının incelemesi, yani tutukluluk durumlanmn gözden geçiril¬

mesi durumu vardı. Süresinde başvurduk. İnceleme yapıldı ve
mahkemece bu sanıklann talıliyesi karariaştmldı. Karar yazıldı,
imzalandı ve ilgili mercilere gereken müzekereler yazıklı. Tahliye
karanmn yazıhşmm sabahı aynldım Diyarbakırdan. On gün sonra
döndüm. Sanıklann aileleri yazıhaneye geldiler. TalıHye edilen

kişilerin halen serbest bırakılmadığını ve nedenini bilmedikle-
nni söylediler. Usul edinilmişti. Tahliye evraklan komutanhğa
(adli müşaviriiğe) gönderiliyor, komutanın imzası alındıktan son¬
ra cezaevine iletiliyordu. Bu nedenle tele/on açarak, durumu
Adli müşavirlikten sordum. Adli müşaviriikten, "böyle bir tah¬
liye kararının olmadığı" söylendi. Nasıl olamazdı. Yazıldığını,
imzalandığını, karar kartonuna, kararın suretinin geçirildiğini
görmüştüm. Avukat arkadaşlardan biri, savcılıkla, ayni gün temas
kurmuş ve karann müzekereye bağlı olarak komutanlığa ileril-
diğini öğrenmişti. Mahkemeye çıktım. Diğer bir arkadaş da
aynı durumu öğrenmek için gelmişti. Beraber araştırdık. Gelen
Avukat karar kartonunu inceledi. Bende inceledim. Evet tahliye
karan yoktu. Yerine tutuklamanın onayı, tutukluluk durumunun
devamı ile ilgili karar bırakılmıştı.

Avukat arkadaş başkatibe:" baş efendi, bu karar ne oldu"? diye
sorduğunda, Başkatip "onun üzerine su için" dedi. İki Avukatla
biriikte ilgili yargıçla iHşki kurduk.

Yargıç aynen şöyle dedi:"- Bu-ak arkadaş zaten kendi-kendimi
yiyorum, benim yediğim fırçayı sen yeseydin aynısını yapardın."
Bilahare öğrendik. Tahliye kararından sonra yargıç çağnlmış
ve kendisine "fırça" çekilmiş. Karan geri alması istenmiş. Yargıç,
itiraz edilsin, yeniden tutuklama kararı verilir, demişse de, komu¬
tan kabul etmemiş, karan sen geri alacaksın demiş. Mecburen, ka- ,

■^ ./

- :17



rar geri alınmış ve yırtılmış, yerine tutukluluk durumunun sür¬

dürülmesi ile ilgili, yeni karar oluşturulmuş.

Bu durumlar karşısında durulamazdı. Bu hukuk dışı uygulama¬
lara karşı durmak gerekirdi. Bu nedenle, avukat olarak, üzerime
düşen görevi, herşeye rağmen yapmaya çalışmalıydım. Her yııc

her yasa dışı eylemleri bildirmenin dışında, mahkemede de biMum

kavgasını vermeliydim.
Buna tahammül edilemezdi. Edilmedi de. (yapmakistedıkiet :mv>.

Kanımca bizim yapmak istediklerimize karşı onlar da bırîhtiKie-

rinde tavır alma karan vermişlerdi. Ve bunun üzerine gozoüına

alındım, tutuklandım, yedi ay altı gün içerde kaldım.
İçerde kaldığım bu süre zarfında, daha önce bildiklenmı. duyduk-

lanmı gördüm ve yaşadım. Yapılan gayri insani uygulamayı vücu¬

dumun her zerresi ile hissettim. İnsan haklarına saygı duyulma¬
dığını, bu uygulamaların bir plan dahilinde yapıldığını ve bunun
yukarıdan gelen emirlerie sürdüıiüdüğünü . mahkemelenn bu
hususta baskı altına altına alındığım, kamuya yansımasının önlen¬
mesi için her tedbire başvurulduğunu öğrendiğim gibi, barbar¬

lığın, sadizmin, hunhariığm ve şovenizmin ne demek olduğunu,
insanlann bu duygular altmda nasıl canavariaştığını da kavradım.

SORUŞTURMA

II

BÖLÜM

Rızoari dergisi sahibi Av. Ruşen Arslan ile Anti Sömürgeci
Kültür Derneğinin birkaç üyesi hakkında 26/9/1979 tarihinde
soruşturma açılmıştı. O tarihte de tutuklanmışlardı. Aradan bir
yıl üç ay gibi bir zaman geçmiş bulunmasına rağ,men soruştuma

sonuçlandırılmamıştı. Toplanması gereken hiç bir delil yoktu.
Her hangi bir şekilde soruşturmanın genişletilmesi de soz konusu
değildi Soruşturma konusu, dergiler ve bir kısım sanıklarda ya¬
kalanan bildirilerdi. Ki bunlar da soruşturmamn açılması ile
ele geçmiş ve dosyaya bırakılmıştı. Askeri savcımn bu durumda,
va kamu davası açması veya soruşturmayı, "soruşturmaya yer

olmadığı karan" ile bağlayıp samklann tutukluluk durumunu
kaldırnTası gerekirdi. Ancak, soruşturma sürdürülüyordu. Buyuk
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olasılıkla Askeri Savcı Turgay Çağlar gizli güçlerin verdiği emir

ve talimat uyannca soruşturmayı, yasal durumu hiçe sayarak
uzatıyordu.

Bir kısım arkadaşlar soruşturmanın uzatılmasının nedenini;
Askeri savcı Turgay Çağlar'm avukat olduğu dönemde, 1974
yıUannda bir dava nedeniyle Avukat Ruşen Arslan ile aralannda
doğan çelişkiye ve tartışmaya bağhyoriardı. Askeri Savcı Turgay

Çağlar'm yapısı buna uygundu. Avukatlara allerjisi vardı. Ken¬

disini Van'da Devlet Su İşleri avukathğı yaptığı sıra tanımıştım.

Çocuksu hareketlerinden ötürü Avukatlar ve yargıçlar tarafından
önemsenmezdi, konuşmalan ye davranışlan alay konusu yapı¬

lırdı. Zaten askerlik sonrası yeniden Avukatlığa dönmesini en¬

gelleyen konumda buydu. Bir konuşma sırasında kendisi be-

liriemişti. Avukatlara allerji duyduğu. Avukatlara karşı davra¬

nışlan ile açıkça görülüyordu. Buna rağmen. Askeri savcının

soruşturmayı uzatmasının kanımca gerçek nedeni, yukarda be¬

lirlediğim gibi gizli güçlerin emir ve talimatlarıydı.

Soruşturmanın sonuçlandınlması tutuklu arkadaşlann tutuklu¬

luk durumlanmn ortadan kaldınlması için zorunluydu. Bu neden¬

le konunun üzerine gitmek gerekiyordu. Bu nedenle 353 sayılı

yasanın (Askeri Mahkemelerin kuruluşu ve yargılama usul ya¬

sası) 35 ve 36 inci maddeleri uyannca Milli Savunma Bakanlığı

Askeri Adalet İşleri Başkanlığına başvuruda bulunduk. Avukat
Cımşit Bitek adına yaptığımız başvuru ile ilgili olan dairece araş¬
tırma yapıldı. Bu araştırmayı temel alarak Diyarbakır Sıkıyönetim

Komutanhğmdan ve Askeri Savcılığından bilgi istenmişti.

İlgili bakanlığın ilgili dairesinin, yazı yazarak bilgi istemesi,
şikayetimizi açığa çıkarmıştı. Komutanlık durumu öğrendiği

gibi, askeri savcı Turgay Çağlar da öğrenmişti. Bilahare öğrendim,

bundan ötürü; hem komutanlık, hem de Askeri Savcı Turgay

Çağlar ciddi biçimde hiddetlenmişler.

16/2/ 1981 günü Avukat Cimşit Bilek 'le yazıhanede oturu¬
yorduk. Bu konu üzerine idi görüşmemiz. Cimşit BUek, iki gün

önce Askeri Savcı ile aralannda geçen konuşmayı anlatıyordu
bana. Bir inceleme gününü öğrenmek için, savcının odasına gelme¬
sini beklerken, salonda karşılaşmışlar Turgay Çağlar'la. Savcı

albayın odasından; yüzü kızarmış bir biçimde çıkan Askeri Savcı
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Turgay Çağlar "Beni şikâyet edersiniz... Sanki ben uzatıyorum...-

Bekleyin belki biter soruşturma. Gösteririm Şerafettin Kaya'ya"

şekUnde bir tehdit savurmuş. Endişe duyuyordu savcının bu

tavrından.

Kendisine, işkence ve baskılar üzerinde ısrarla duruşumuzun

hoş karşılanmadığını, yapılan usulsuzluklann tartışılmasından

ve mahkemede teşhirinden hoşlanılmadığını, hele kamuya yan¬

sımasından ciddi biçimde endişe duyulduğunu, bu nedenle a-

vukatları susturmanın hesabını yaptıklarını ve benim hakkımda

karar verdiklerini, buna rağmen sonuna dek diremnenin ve görevi

yürütmenin gerekliüğini, endişesinde haklı olduğunu, bu şikaye¬

timizden ötürü Komutanlığın ve Askeri Savcının bazı davranış¬

lar içine girmelerinin mümkün olduğunu vurguladım ve savcı

Turgay Çağlar ile Avukat M. Tevfik Demir arasında çok önce¬

leri geçmiş bir olayı anlattım.

Olay şuydu:

31.7.1980 günü, bazi tutuklıüarın durumlarını öğrenmek ve'

inceleme günlerini saptainak için, Turgay Çağlar'la odasında

görüşüyordum. Daha doğrusu görevli askerden inceleme gün¬

lerini öğreniyordum. Bu arada Ankara Barosu Avukatlarından

M. Tevfik Demirie geldiler. Tabiki müsade alarak geldiler. Sav¬

cılann odasına, bir saat kapının önünde beklemeden, postayla

içeriye haber göndererek müsade almadan girmek olası değil. Avu¬

katların görevlerini kolaylıkla sürdürmemeleri ve giderek sıkı¬

yönetim malıkemelerinde savunuculuk yapmalarını engellemek

için özellikle bu davranışta bulunulmaktadır.

Odaya gelen avukat M. Tevfik Demir 1981/460 nolu dosyada

sanık olarak hakkında soruşturma yapılan kardeşinin durumunu

öğrenmek istiyordu ve savcıdan bu konuda bilgi istedi. Bu bir

avukatın doğal hakkıydı. 353 sayüı yasanın 90. maddesi gereğin¬

ce dosyayı da okuma hakkı vardı. Avukat arkadaş. Askeri sav¬

cılann bu konudaki davranışlannı bildiği için, böyle bir iste¬

mde bıüunmadı, sadece bilgi istedi. Ama gelgeldim ki, savcı

bu istemi de olumlu görmedi. Bunu kibarca da yapabihrdi.

Onu da yapmadı. Gayet hiddetH ve yüksek sesle, "Ben bilgi mil-

gi vermem. Yani sen kardeşinin tahliyesini mi bekliyorsun. Alır¬

sın..." diyerek Avukat arkadaşın çıkmasını istedi. Askeri savcı-
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nm bu davranışı karşısında yapılacak tek şey, ayni biçimde

tavır koymaktı. Ancak bu olası değildi. Çünkü, şartlar buna d-

vermiyordu. Zaten savcıda Avukat arkadaşı provakasyona ge¬

tiriyordu. Onun da isteği Avukatın ayni biçimde kendisine ta¬

vır koymasıydı. Avukat Tevfik Demir, durumu kavramış olacak

ki, gayet olumlu bir tavır içinde ve kibarca, "Sayın savcı bey,

Lütfen,hiddete kapılmayın. Ben Avukatım, bir kısım sanıklar

vekiliyim. Bunlann durumlannı sorup öğrenmek benim göre¬

vim. Sizde hukukçusunuz, bunu çok iyi bilirsiniz. Lütfen.."

diyerek Askeri savcının hiddetini dizginlemeye çalıştı. Savcının

hukukçulukla alakası yoktu. Adam için kanun, yönetmehk

belirlemelerinden de etkilenmemişti. Halk arasında derler ;"Po-

şadan paşa kağıttan maşa ohnaz". Hiddetini yenemeyen Askeri

savcı, ki, hiddetlenmesini gerektiren bir durum da yoİctu ortada,
"Paşa. .Paşa..." diye kapının önünde bekleyen askeri çağırdı.

Bu askere, posta görevini sürdüren bu askere, tüm savcdar "paşa" .

derlerdi. İçeri giren paşaya verilen emirde gülünçtü ve utandın-

cıydı. "At bunu dışan, bir daha gelirse kulağından tutar dışarı

atarsın." Ağlarmısm, gülermisin!. Hiddetlenmemek elde değil.

Avukat Tevfik Demir, daha kötü bir durum yaratmamak ve as¬

kerin müdahelesine meydan vermemek için kendiHğinden çık¬

tı. Ben hiddetlendim. Geçmiş tanışıklığımız nedenile bana da

aynı davranışta bulunamıyacağı görüşündeydim. Bir avukata bunu

yapamıyacağmı söyledûn. Tartışmamız uzayabilir ve sertleşe¬

bilirdi. Ancak, mahkemeden ismimin çağnîması, duruşmanın

başlaması nedenile ayrıldım savcının odasından. İnsanlık adına,
hukuk adına üzülerek...

Konuşmamızı sürdürüyorduk. Saat 15 e gelmişti. Bu arada,

sakallı, parkeh, ellerinde tomson bulunan iki kişi girdi içeri.

Polis olduklannı söylediler ve birinci şubeye kadar kendilerile
birlikte gelmemi istediler. "Evet bu iş İjurada biter dedim ve a-

vukat arkadaşa gereken talimatı verdikten sonra, yazıhaneden
poüslerle birlikte çıktım.

Caddeye kadar biriikte yürüdük polislerie. Pastahanenin önün¬

de bekleyen polis arabasına bindirdiler beni. Şoförün ve beni

alanlann dışında iki kişi daha vardı arabada. Araba hareket etti.

Ordu evini geçmiştik ki, polisin biri "Şefim beyin gözlüğünü

21



takalım iyi olur" deyince, özel hazırlanmış ve biçimlendirilmiş

muşambamsı bağ ile gözlerimi bağladılar.

Araba ile yarım saati geçkin bir zaman dolaştmldım. Pek uzak

yere götürülmediğimi zannediyorum. Gittiğim yeri tahmin et¬

memem için böyle davrandıyordu. Müvekkillerimden dinlemiş¬

tim, polislerin klasik oyunuydu bu. Araba durur durmaz kolum¬

dan tutularak indirildim ve sürüklenerek götürüldüm. Kapıların

açıhşından ve sıcak hava ve ter kokularından kapalı bir yere ve

iğrenç bir yere sokulduğumu anladım.

Kolumdan beni tutarak ve sürükleyerek içeri sokan adam ko¬

lumu bırakırken: "İşte size vatan hainlerinin avukatı. İşte iş¬

kence edebiyatı yapan, devrimcileri savunan eşekoğlu eşşek.

Ahn tepe tepe kullanın..." dedi ve arkadan bir tekme salladı. Ve

çok kibarca takdim etti beni işkencecilere.

Tekme ile yıkılmıştım. Doğruldum. Nefesinden, çok yakınımda

olduğunu anladığım birisi davudi bir sesle "Ulan seni gökte an-

yorduk, çok şükür yerde bulduk. Seni görmek bize de nasip oldu"

diyerek yüzüme iki tokat patlattı. Gözlerimden ateş fışkırdı,

kulaklanm seslendi ve kafamda ziller çaldı. Arkasından tekme¬

ler, tokatlar yumruklar biribirini kovalamaya başladı. Bir kaç

kere yere yıkıldım ve tekrar kaldu-ıldım.

Kimlerdi bunlar. Polis ı li. subay mı, asker mi ? Belli değildi.

Yedi sekiz kişiydiler. Herkes bir şey söylüyordu. Herkes deği¬

şik biçimde küfrediyordu. Birden çullanmışlardı üstüme. Bir

leşin üstüne tünen leş kargaları gibi gagalıyor ve hisselerini aldık¬

ça hırçınlaşıyor ve tekrar saldırıyorlardı.

"çıkar cebindeki eşyaları" talimatı verildi. Dayaklama durdu.

Küfürler devam ediyordu. Cüzdanımı, kalemimi, çakmağımı,

saç tarağımı, mendilimi, sigaramı ve belimdeki kemeri çıkardım

ve kendilerine verdim. Elimden aldılar, kanımca masanın üzerine

bıraktılar. Tutanaklar düzenlendi. Düzenlenen tutanak okundu.

Okumak kstedim. İki yumruk ve iki yumruk daha. Tutanak o-

kutuldu. İmza merasiminden sonra birisi koluma girerek beni

götürdü. Nem kokan, ter kokan bir odaya sokuldum. Beni odaya

sokan adam;" Yer açın eşekoğlu eşşekler, yaban domuzlan,

en büyük domuzu da getirdik. Bu da sızın meşhur avukatınız-
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dn. Onun da anasım ağlatacağız" diyerek beni öne doğru iteledi.

Bu yeri öpmek, secde etmekmiş. Öyle dedi beni iteleyen adam İ-

tderken demişti "Hadi yeri öp ve allahına secde et". BUahare

öğrendim. Her yeni gelene böyle yeri öptürür ve kendisine secoe

yaptınrlarmış.

Çevremde bazı kıpırdamalar oldu. Öksürmeler ve mınltılar

nefes alış verişleri duydum. Bir çok kişi yardı. Seslerden çok¬

ça insanın getirildiğini ve işkence için bekletildiklerini anlama¬

mak mümkün değildi. Kendi çabamla kalkmıştım yerimden. Bu

arada birisi elimden tutarak beni bir bankın üzerine oturttu.

GetiriUşimden bu yana tahminen iki buçuk üç saatlik bir zaman

geçmişti. Sırtım kalorifer borusuna dayanıyordu. Oda ciddi

biçimde sıcaktı. Belki de benim oturduğum yer öyleydi. Kimseden

ses çıkmıyordu. Arada bir öksürük sesleri ve hınltılar ve ayak ses¬

lerinden dolaştıklarını anladığım askerlerin, şarkı mınltıları

ve küfürleri duyuluyordu. Kurbanlık koyun gibi idik. BekUyor-

duk ve bekliyecektik...

Bu sessizlik birden bozuldu. Gürültü ve patırtılar ve bağırmalar

ve bu aıada birisinin kulaklan tırmalayan, tüyleri diken diken

eden Ay!. Ay!, sesleri. İğrenç küfürler ve iğrenç sorular. Arkasın¬

dan da yükselen Ahlar ve vahlar... Belki on dakika sürdü bu "ame-

Jiyat (İşkenceciler elektrik şoku işkencesine "ameliyat" diyor¬

lardı). Bu süre bana daha uzun geldi. İçinde bulunduğum du¬
rumun vahameti yavaş yavaş bdirgihleşiyordu.

Ameliyata alınan genci getirdiler. Sadece hırıltısı duyuluyordu.

Bayılmıştı gaüba. Buaktıklannda yere düştü ve çıkardığı kaba
sesten kendisinden geçtiği anlaşılıyordu. Öyle bırakmaddar

genci. Küfürler ve arkasından cop sesleri ve tekmeler. Tekmeü-

ye tekmeliye, copluya copluya ayılttdar adamı. Bu kez yürütme

çabasmdaydılar. Bunun için vuruyorlardı ve bunun için tekırie-

Uyorlardı. Seslerden anlaşıhyordu, koUanndan tutmuş sürün¬

dürüyorlardı yerden. Ayıltmış ve yürütmüş olacaklar ki bir za¬

man sonra bırakıverdiler adamı kendi haline. Dayaklama ve kü¬

fürler durdu.

Sesinden anladım. Beni içeri getiren kişiydi . Önümde durdu

ve diğerine seslendi." Hoca biz buna hoşgddin dedik. Söyle,
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devriyelerde hoşgeldin demeyi ihmal etmesinler" Kapımn açı¬

lış ve kapanıiından, ayak seslerinin kesilmesinden bulunduğumuz

yeri terkedip çıktıklannı anladım. Nedense biraz rahatladım.

İçinde bulunuduğum durumun muhasebesini yapabilmek için

düşünme fırsatıydı bu. C urumu iyi görmüyorduı;; Üstüme üstünle

geleceklerdi. Karartı olmak ve paniğe kapılmamak gerekiyordu.

Beni getirişlerinin nedeni ve hakkımda neyi planladıklan behr-

gindi. Açık vermemek ve durumu idare etmek icabediyordu.

Vücudum sızlıyordu ve kafam zonkluyordu. Bunlar değil, biraz

evvel ameliyata alınan gencin bağırtılan idi yüreğimi sızlatan ve

sinirlerimi bozan. İşkenceye karşı çıkıyordum ve işkence sor¬

gulama aracı haline gelmiş, kavga vermek gerek diyordum. Onun
İcavgasındaydun, onun için mahkemelerde yargıçlar ve savcılar¬

la tartışıyordum.. Hakhymışım. İşkenceye alınışımın daha ilk

gününde haklılığımı anladım.

Sağundan ve solumdan gelen öksürük sesleri beni uyandırdı.

Ellerimle sağum ve solumu yokladım. Teriemiş, fitreyen sıcak
nemli ellerle bıduştu ellerim. Bunlar halkı için kavga veren, hal¬
kının özgüriüğüne kafasını koyan kişilerin elleriydi. Sertri, ancak,
sıcaktı... İnsanın çevresinde dost insanlann bulunduğunu bil¬
mesi rahatlık veriyor, moralini yükseltiyor insanın. Korkunun

derecesini azaltıyor ve bir o kadar hmçlanıyor ve güç duyuyor

yüreğinde. Garip gibi geUyor insana. Ama, ashnda garip değil
bu dönemde. Kendilerine işkence yapıldığını ve anlatımlannm

baskı ile almdığmı söyleyip, kendilerim savunduğum kişilerie
biriikteyim şimdi, işkencehanede ve ayni tezgahtan geçeceğim. Sa¬
dece Üzülmüyorum, sömürgeci devletin kurt halkı üzerindeki
soy kınmma, asimilasyon politikasına ve sömürüsüne karşı çıkan

yiğit insanlann nerelerden geçtiğini ve neler gördüklerini ve '.;. e

ızdıraplara katlandıklannı bilmenin ötesinde, görmenin acısını

ve heyecanını da duyuyorum. Onlann bu kötü dönemlerinde

onlann yanında olmanm gururu da var içimde. Bilmem ve gör¬

mem hıncımı çoğalttı ve ilerde daha iyi kavga verme aşkını yarat¬

tı bende.

Nöbet değiştirildi. Konuşmalardan anlaşılıyordu bizi bekli-

yenlerin nöbet değiştirdikleri. Söyleşilerinden asker olduklan



anlaşılıyordu. Hemde silahlı askerler. Ara sıra mekanizmalan

oynatırlardı, dipçikle vururlardı başımıza. Önümüzde durdukla¬

rında postalları görülürdü. Ayaklannda asker postallan vardı.

Nöbet değiştüen askerler, yeni gelenlere "Bu yeni geldi. Hemde

hainlerin başıymış, iyi koUaym" dediklerinde, bir fırtına daha

geçireceğimi anladım. Öylede oldu. Daha geUşleri beş dakika

olmamıştı. Seslerinden anlaşılıyordu, iki kişi idiler ve geüp

önümde durdular. Ayaklanmı tekmelediler ve omuzlarıma bir

kaç tane dipçik vurarak beni ayağa kaldırddar. Göğsümden tu¬

tarak ileriye doğru çektiler. İçlerinden birisi hemen emri verdi."

tek ayak üzerinde ayakta duracaksın".

Dediklerini yapmam gerekir mi, gerekmez mi, emklerine uy-

maluniyım ve tek ayak üzerinde durabilirmiyim ? Ben bunları

düşüne dururken, yüzüme iki yumruk indi. Adamlann bu zor-

lamalan karşısında, denedim tek ayak üzerinde durmayı. Sağ

ayakla beceremedim. Sol ayağımı denedim. Yine beceremedim.

Dengemi koruyamıyordum. içinde bulunduğum asabi geriHm ve

fiziksel yapım buna engeldi. Bir daha denedim ve kaldıramadım

ayaklanmı. "Sen duramazsan biz seni durdurmasını biUriz" dedi¬

ler ve yüklendiler üzerime. "Sana dans yaptıracağız" diyorlardı

ve coplarla ayaklanma, bacaklarıma vuruyorlardı. Ayaklarıma ve

bacaklarıma vurulan darbelerin verdiği acı nedenile yerimde sıç¬

ramak zorunda kahyordum. Bu onlar için kişiye "dans" yaptır-

makmış ve bundan gerçekten zevk ahyorlardı. Ben zıpladıkça kah-

kalıalar atıyorlardı.

Bizim zorunlu dans yapmamız yarım saati geçti kanımca. Soluk
soluğaydım. Zor nefes alıp veriyordum. Acımasız heriflerin dura-
caklan yoktu. Bu kez sırtıma, omuzlaruna copla dipçikle vurmaya
başladılar. Her küfrün ardından bir darbe iniyordu sırtıma ve
omuzuma. Bitkin bir halde çöktüm yere. Kalkacak halim kalma-

nuştı artık. Ama adamlar durmuyorlardı. Bu kez tekmelemeye

başladılar- Beni tekme ile kaldırmak istiyoriardı yerden, "yemek

geldi" diye dışardan birisinin bağırması üzerine bıraktılar beni.
İçeriye girenlerden birisi koluma gherek beni kaldırdı yerden.
Sendeleyerek yürüyordum, tüm vücudum sızlıyordu. Kolumdan
tutup beni götüren adam yerime oturttuğunda, "ihtiyar söyle¬
nenleri yap. Yoksa, seni fena yapariar" dedi. Sesi yumuşakçay-
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di. Bu da bir oyundur demiştim kendi kendime.

Bankın üzerine oturdum. Cehennemi bir sıcaklık vardı. Terle-

miştim iyice. Sağlıkh nefes alıp veremiyordum. Kammca soluk

alıp verişimin anormalliği dikkatlerini çekmiş olacak ki birisi

bağırdı; "büyük hayvan, bu daha başlangıç. Seninle daha çok

eğleneceğiz, yıkılmak yok". Arkasından da mutlu bir kahkalıa

savurdu. Kahkalıa devam ederken, bir yumruk indi kafama.

Ani gelmişti yumruk ve sertti. Bu nedenle duvara, çarptı kafam.

Gözlerimde şimşekler çaktı. Midem bulandı ve düşer gibi oldum.

Yaslandım duvara. Kendime geldiğimde çatal kaşık seslerini duy¬

dum. Bağırtılar ve küfürler arasında, biribirine değen kaşıklann

çıkardıkları seslerden, diğer tutuklulann yemeğe götürüldüğünü

anladım.

O gün yemek verilmedi bana. Gece bir bardak su verdiler sadece.

Sonradan öğrenmiştim; işkencehaneye alınanlara üç gün yemek

vermiyorlarmış. İhtiyar olduğumu hesaba katmış olacaklar ki beni

bir gün aç bıraktılar. İkinci günü, akşam yemeğine beri de götürül¬

düm.

Yemeğe götürüldüğümde anladım. Yemek seronomisi bambaş¬

ka bir işkence. Daha doğrusu haysiyetsizlik, şerefsizlik... Yenilen

bir lokmanın,- kişiye zıkkım edilmesi bu galiba. Bazan onar onar

ve bazan onbeşer onbeşer götürülüyorduk yemeğe. Yemeğe

götürülenler ellerinden tutularak arka arkaya gelecek biçimde

diziye sokuluyor. Herkes önündekinin sırtından tutuyor. Tren

Vagonlan gibi arka arkaya dizildikten sonra "yürü" emri veri.-.

Hyor. "Başınız değmesin eğilin" dedikleri için herkes başını

eğme zorunda kalıyordu. İlk yemeğe gidişte en arkada bendim.

Sırtımdan tutunan kimse yoktu. Tam bu durumda, birkaç adım

atmıştık ki, arkadan bir tekme geldi sırtıma. Vurulan tekmenin

-etkisi ile yalnız ben yıkılmadım yere. Dizide bulunan herkes

kapaklandı ve yeri öptü. Zevkten dört köşe olan Mehmetçik¬

lerin kalıkahalan arasında bir zorlukla doğrulduk yerimizden.

Dönerkende öpmüştük yeri ve bir daha güldürmüştük kalıraman

Türk Mehmetçiklerini.

İlk yemeğe götürülüşümde bir yanlışlık yapmıştım. Masanın

etrafına sıralandu-ıldıktan sonra, ellerimize bir kaşık tutturuldu.
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Kaşıklar verildikten sonra," açın gözlerinizi " dediler. Ben tümü

ile açılacak zannettim ve bu nedenle gözümdeki bağı olduğu

gibi çıkardım. Bağımı çözünce karşımda iki asker gördüm. Biri¬

nin elinde silahı, diğerinin elinde de kepçe vardı. Birden bir cop

indi kafama, "Bağla eşekoğlu eşşek gözlerini" diye bağmyordu

silahlı olan. EUnde kepçe olan asker kepçeyi indirdi kafama ve

yetişerek elimdeki bağı geçirdi gözlerime. Yemekten önce bolca

dayak yedik. Meğerse, gözünüzü açın dediklerinde, hafifçe bağ

yukarı çekilecekmiş ve sadece kaşığı görecekmişsin. Onu da

öğrendik böylece.

Kaşıklarımız ehmizde idi. .Ancak, kimse başlamıyordu yemeğe.

Emirle başlanacakmış. İsmini ve sesini hayatım siresince unuta-

mıyacağım, Kars lehçesi ile konuşan, "ola" kelimesini devamlı

kullanan, "hoca" diye çağnlan kişinin, "başla!, son sayı beş"

buyruğu ile kaşıklanmızı daldırdık, içinde ne yemeği olduğunu

bilmediğim tabaklara dalıp çıkıyordu. Sayı beş demişti, bunun

ne demek olduğunu bilmiyordum ve mana veremiyordum arka¬

daşlann süratle kaşıklannı, tabaklara daldınp çıkarmalanna;

Beş dediğinde, ben daha iki kaşık yemek yemiştim. Kafamıza

inen coplar ve küfürle kanşık "bırakın kaşıkları" demelerinden,

beş sayısının ne anlama geldiğini anladım. Bu yemek yeme süresiy-

miş. Bu saymın sayımının bitişine kadar, yiyebiUrsen yiyebi-

lecekmişsin. Arkadaşların kaşıklannı hızla daldınp çıkarma¬

larının nedeni de buymuş.

Yiyememiştim pek bir şey. İki kaşıkçık bir yemek. Serbest bı¬

raksalardı da yiyemezdim fazlaca. İçimden gelmiyordu, bunlann

yemeğini yemek. İştahım kaçmıştı yapılan uygulamadan dolayı.

Sana insanmışsın gibi davranılmıyordu. Bu kadar hakaret ve darp-

ten sonra yemek yemek biraz güçtü. Demokrasi, adalet ve büyük

ulus lafları ve büyük ulusun saygı değer büyüklerinin se'rgiledik-

leri barbarlık ve vahşet. Aslında büyüklükte buradan gelmekte. Öy¬

le geçiyordu kafamdan ve yiyordum kendi kendimi. Bu duygular

ve içimde dalgalanan ve büyüyen hınç doyuruyordu beni zaten.

Yerime oturduğumda tabansız Mığenin sıkıyönetim komutanına

söylediklerini anımsamıştım. "MEHMETÇİK DEDİK BAĞRIMI¬

ZA BASTIK, BİZE BİR TON DAYAK ÇEKTİLER. ARDINDAN

BEŞ YÜZ LİRAMIZI ZULA ETTİLER KOMUTANIM ".
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Evet şimdide, mehmetçik bize asaletini sergiliyor ve kan kus¬

turuyor.

Yemek faslını su içme ve tuvalle gitme seronomisi izler. Tuva¬

lete götürülenler su içebiUyor, ancak bin bir dertle. Tuvalete git¬

mede her gün için mümkün değil. Buda kurallıdır, iki günde

bir. Çoğu kez su yemeklerden sonra yanm bardak, yarım bardak

dağıtılıyor herkese. Bazan bu bir bardakta olabiUyor.

İki kişi birUkte götürüldük tuvalete. Tuvalete çıkmaya ihtiyacım

olduğu gibi, su içmeye de ihtiyacım vardı. Ağzım kurumuştu, i-

çim yanıyordu. Beraber su içmeye ve tuvalete gittiğim adam şiş¬

man biriydi. EHm kavuşmuyordu sırtına sanldığunda biribirine.

Tuvalete girmede sayılıydı. El yordamı ile girdim tuvalete. Ka¬

pısı açıktı tuvaletin. Pantolonumu jözüp oturduğumda, tuva¬

letin kapısında bekleyen asker "son sayı üç" dedi ve saymaya baş¬

ladı. Başıma inen copla kalktım ayağa. Yanm yamalak bir bo¬

şalma ve temizlenmeden tuvaletten çıkış. Gelde buna insanlık de.

Ama neylersin uymak zorundasın. Uyduk ve çıktık yine el yor¬

damıyla tuvaletten. Asker eUmden tutarak beni çekti lavabonun

başına. "Haydi su iç" dedi. El yordamıyla buldum musluğu ve

ağzımı musluğa dayayarak içmeye başladım suyu. Daha bir kaç

yudum geçmişti boğazımdan, askerin yumruğu kafamda patla¬

dı. Takma dişlerim yerinden çıktı ve dudağım yanldı. Akan kanın

sıcaklığını ve tadını duydum ağzımda. Su içmekte bir işkence.

En iyisi içmemekti ve artık içmedim ve geri çekildim.

Yapılanlardan, bu insanların acımasızlığını ve insanlıklannı

yitirdiklerini ve hayvanlaştıklannı anladım. Çekinmeden ye

acımadan insanlara dayak atan bu insanlann askerliği Ve polis¬

liği önemU değildi. Önemli olan ve bilinmesi gereken husus in¬

sanlann hayvanlaşabileceği hususuydu. Yerime oturduğumda

siniriiydim ve bitkindim. Bitkinliğim psikolojikti. Bu insanlık

dışı uygulamalar karşısında tepki gösteremeyişim ve patlama-

maındı. Bunun için moraUm bozuluyordu ve bunun acısını du¬

yuyordum. Tepki göstermek te sonuç vermiyordu. Su içerken

vurulan yumruk karşısında, tepki göstermiş ve bağırmıştım.

" Bu mu insanlık, bu mu müslümanlık? Allah kahretsin " diye,

yüksek sesle söylenmiştim. El kol harekeflerimde para etme-

mişri, coplanarak ve yerlerde süründürülerek getirilmiştim yerime.
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V .nme oturduğumda yaşamanın gerekliliğine inanmıştım. Bun¬

lar!:! kavga vermenin ve bunlara bu emri veren haysiyetsizlerle

svîvaşmiunn ve bu yapılanların hesabını sormanın gereği vardı.

Bunları düşündükçe ve çözümünü kendi kendime tartıştıkça,

huzur buluyordum ve vücudumun sızılarım unutuyordum.

Batık bir gemide, cehennem zebanilerinin elinde idik. Başından

kıçına kadar tüm yetkiHler, işkenceci ve yapılanlardan haz dııy-

mâktalar. Halk suskun, geleceğini değil, haldeki durumunu dü¬
şünmekte ve bu nedenle korku ve endişe içinde. Her şeyi görü¬

yor ve biliyor, tercihi susmak. İşkencecilerde o derece korkusuz

ve acımasız insanlar. Gayeli-gayesiz, emirii-einirsiz, adam ölür

veya sakat kalır endişesini duymadan yumruğunu, copunu, tek¬

mesini sallıyor. Nerene gelirse gelsin. Adamın acıması olmadığı

gibi, sorumluluk altına girerim düşünceside mevcut değil.

Belirlemiştim, işkencehaneye getirildiğim ilk gün götürülme-

miştiın yemeğe. Sadece bir bardak kadar su verilmşti bana. An¬

cak ikinci günü yemek yemek nasip olmuştu. Ben baygındım

diğer arkadaşlar yemeğe götürülürken. Düşünecek halde değil¬

dim hiç bir şey, o zaman. Su ve tuvalet seronomisi bittikten son¬

ra "kalkın" komutu île herkes kalktı ayağa. Tapırtılardan anla¬

dım bunu. Bende kalkmıştım ayağa, ancak duracak halde değil¬

dim. Duvara yaslanarak bekledim ayakta. Komut veren adam

"bundan böyle yemek sonrası eğitim yapılacak" talimatını ver¬

di, nöbet tutan askeriere. Eğitim; çök, kalk, yat ve kalk. Amaç,

rahatsız etmek, huzursuz etmek ve bu fırsatla biraz daha dayak¬

lamak. Komutlar sözle değil copla veriliyordu. İlk benim sırtı¬

ma vurdu ve çök emrini verdi. Bu emirle herkes çöktü galiba, ben¬

de çöktüm. İkinci vurulan darbe kalk işaretidir. Copun çıkardığı

sese kulak verip hareket edeceksin.

Eğitim yarım saat kadar sürdü. Ben o kadar da devam edemedim.

Sırtıma inen beşinci coptan sonra çöktüm ve kalkmadun. Bir

iki tekme sonuç vermedi, kalkamadım. Üstelemediler. Eğitimin

bitişinden önce yerime oturmam söylendi ve el yordamıyla yerimi

bularak oturdum. Diğer arkadaşlara da kısa bir zaman sonra yer¬

lerine oturmalannı söylediler. Dalıa herkes soluk soluğa nefes

alma durumunda iken içeri girenler oldu ve ortalığı gürültüler ve

kütüıler kapladı. Bunlar sorgucular ve uzman işkencecilerdi galiba.
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Ondan sonraki günlerde bu biçimde girerlerdi içeri. Girişlerinde,

gözlerimiz kapalı olmasına rağmen, hızlı hareketlerinden ve

küfürlerinden kızgınlıkları ve işkenceye susamışlıklan rahathkla

hissediUyordu. Ben bunları, bahar aylarında, daha karlar iyice

erimeden gelen, serpilen yeme tünen, aç karakuşlara benzetir¬

dim. Karakuşlar nasıl hızla dalarlar yemin üzerine ve seri hareket¬

lerle gagalarlar yemleri, bunlarda öyle, hızla dalarlar içeriye,

bağırtılar, gürültiûerle, herkes tutar birinin kolunu ve çeker sorgu
bölümüne.

Bu kez gelenler, iki kişi götürdüler galiba. Götürülürken "kalk

ulan Ali", "kalk ulan", "alın bu Yaşar'ı" diye, isimlerini de söy¬

lemişlerdi götürdüklerinin. Bilahare gözaltı koğuşuna götürüldü¬

ğümde, tanımıştım bunlan. Ali denen kişi, mühendis AK Eralp'tı

otuz beş yaşlannda bir arkadaş. Yaşar denen şahıs da, YAŞAR

USLU diye bilinen, on altı yaşlannda bir çocuktu.

Bunların götürülüşünden bir kaç dakika sonra bağırtılar, bağır¬

tılar alasında sorulan sorular duyulmaya başladı. "Söyle ulan

kimdi sorumlu", "kurtulamazsın, vallahi elimizden kurtulamazsın,

seni bize paraylamı verdiler." Soruların arkasından yine bağır¬

tılar ve yumruk, cop ve sopa sesleri. Arkasından yine "ulan bak

S. nasıl söyledi... rahatça gitti gözalrina. Şimdi çayını içiyor, si¬

garasını içiyor, haydi söyle kim sorumlu?" biçiminde konuşmalar

ve sorular.

Sorgulama ve dayak bir yana, insanı bitiren, bu ortamda verilen

vaaz ve safsatalan dinleme zorunda kalman. İlk vaaz bugün veril¬

di. Ali ve Yaşar sorguda iken, bu bağırtdar içinde bizim bulun¬

duğumuz bölümde kalan ve sorgulamaya katılmamış olan kara¬

kuşlardan birisi, konuşmaya başladı. Ahlak dersi veriyordu, müs-

lümanlığın mukaddesliğinden ve vatan sevgisinin yüceliğinden

söz ediyordu. İslam tarildnden ve yüce Türk tarihinden örnekler

verdi. "Sizi aldatmışlar, Türke Kürt diyen bu namussuzlar, Rus^

lann, İngilizlerin ve Rumlann ajanıdıriar. Bunlar, aldıkları para

karşıhğında Memleketi satıyoriar. Oğlum kurt mürt yoktur. Bun¬

lar hep bu namussuzlann safsatası. Parayı alan onlar, burada ız-

duap çeken sizler. Aldanmayın. Yapacağınız en iyi şey, bu adanı¬

lan ele vermek, isimlerini söylemektir. Bunu yaparsanız Milleti¬

nize ve vatanınıza hizmet etmiş olursunuz. Bakın bizi aldatanlar,
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Avrupalardialar, kaçmış eğleniyorlar" şeklinde belirlemelerle,

ipe sapa geünez sözlerle bu ahlak dersini yanm saati aşkın bir

zaman sürdürdü.

Muhterem bilgin işkenceci, bize ahlak dersi verirken, içerdeki

sorgulama, dayak sesleri ve bağırtdar giderek artıyordu ve şiddet¬
leniyordu. Hektrik şoku işkencesine alınmışlardı galiba. Arada bir

kulaklan tırmalıyan ve tüyleri dikenleştiren aylar ve vaylar duyul¬

maya başladı. Bu bağırtdar ve sızlanmalar. Ahlak dersi bittikten
sonra, yine bir müddet sürdü. Su motorunun gürültüsünü bile bastı¬

ran naralar birden kesildi. "Ahn bu eşşekoğlu eşşekleri, bu namus¬

suzlar bölyedir. Güya erkek geçiniyoriar. Yiyince elektriği hemen
düşüyoriar. Bir şey olmaz bunlara alm içeri" şekhndeki konuş¬
malardan sonuç belli oluyordu.

Biri içeri getirildi. İşkencecilerden biri "Yine Alimi? Bu eşek-

oğluda ikide bir haydıyor" diye konuştuğu için, getirilen ve ba¬

ydan kişinin Ah olduğunu anladım. Sesi çıkmıyordu Aünin. Orada

bulunanlarında, benim gibi sesleri ve soluklan kesilmişti. Merak

içinde idik. İçimde sızı vardı. Bu yiğit arkadaşın, kötü bir duruma
düştüğü korkusunu taşıyordum. Bu nedenle nefes alıp verişine

ve çevresinde konuşulahlara, ciddi biçimde kulak kabartıyordum.

Ali'nin lunltısı duyuluyordu, çok zor nefes alıyordu. İçeriye
giren birisi, "doktor gelecek, bildirdiler" demesinden, Aü'nin

durumunun hiçte iç açıcı olmadığı anlaşılıyordu.

Ali'nin getiriUşinden bir müddet sonra Yaşar getirUdi bulun¬

duğumuz bölüme. Yaşan içeri getiren adam ona soru sormaya
başladı.

- Yasar söyle bakayım bu avukatı tamyormusun ?

- Tanımıyorum abe, hiç duymamışem.

- Bak gösterim

- Tanımıyorum abe, vallah hiç görmemişem.

- Görmüşsün ulan, sen iyi çocuksun gördüğünü ve bunun nz-
garici olduğunu söyleyeceksin, haydi söyle ?

-^ Vallah bilmiyorum, vallah tanımıyorum abe!..

- Tanımıyorsun he!..

Bu sözü bir kaç tokat izledi. Ardından tekme, yine tokat ve

tekrar karşılıklı diyalog başladı.

- Bak oğlum, akhnı başına getû. Hadi söyle!., söyle eşekoğlu
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söyle!... Şerafettin Kayanın Rızgarici olduğunu söyle ?

Olur abi. Şerafettin Kaya nzgaricidir.

Olmadı böyle. Bağırarak söyliyeceksin. Öyle söylüyeceksin

herkes duyacak.

- Yaşar soluğunun müsadesi nisbetinde bağırarak "Şerafettin

Kaya Rızgaricidir" diye söyylediğinde, kapıdan içeri içiren iş¬

kencecilerden biri kendisine "nereden biliyorsun?" sorusunu

yöneltti. Yaşar'ın bu soruya verdiği cevap ilginçti. "BEN NE

BÎLEM ABE BU ABE SÖYLÜYOR". Gerçekten, verilen bu

cevap ilginçti ve oynanan oyunları ve şimdiye kadar yapılan

sorgulamalann kahpece bir tertip olduğunu, binlerce insanın

oynanan bu oyunlarla suçlu duruma sokulduğunu açıkça ortaya

koyuyordu. Gülünürdü buna. İnsanın sinirieri ne kadar gerilim

içinde olursa olsun, gülünüıdü bu komikUğe. Güldük bizde. Tabi

arkasından da bû- ton dayak yedik, dans yaptık. İşkencehanenin

adının, bu danslar nedenile DİSKO konulduğunu, bilahare gözal¬

tında öğrendim.

Bana atılan dayak faslı bitmiştiki, Doktor geldi. Ne yaptığını

ne şekilde muayene ve tedavi sürdürdüğünü bilmiyorum. .Ancak

konuşmalardan Ali'ye iğne yapıldığım ve bu arada bir kaç kişi-

ninde ayaklarmdaki ve vücutlarındaki yaralara bakıldığını an¬

ladım. Doktor bu işlerini sürdürürken. Akbaba diye isimlendir¬

diğim işkenceci de, şöyle konuşuyordu:

"Oğlum sizleri sizin için tedavi ettinniyoruz. Doktorda bunun

için gelmiyor. Siz bize daha lazımsınız. Bir çok şeyler söyleye¬

ceksiniz., öteceksiniz!.. Buraya getireceğimiz, daha çok

Avukatlar, mühendisler, doktorlar ve anası sikişmişler var.

Bunların isimlerini siz söyleyeceksiniz, söyledikten ve tutanağı

imzaladıktan sonra ölmeniz önemli değil. Söylemezseniz, biz

sizi öldürürüz. Doktorda sizin ecelinizle öldüğünüzü, rahat ralıat

söyler bilesiniz."

Bu söylenenleri sayın doktorda dinledi. Evet, hipokrat yemini

yapan doktor da bu söylenenleri dinledi ve halimizi de yakın¬

dan görüyordu. Kendinden geçen, komaya giren, yüzü gözü şiş¬

kin, tabanları parçalanmış, kan ve irin kokan bu insanların, bu ha¬

lini gören doktor, ilerde sorulduğunda böyle bir konumun ol¬

madığını ve işkence yapılmadığını rahat rahat söyleyebilir ve
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akbabanın dediği gibi raporda verebiHr. Bundan hiç endişem

yok. Çünkü, ettiği yemin böyle davranmasını gerektiriyordu.

Cuntaya hizmet etmek kendisi için bir şerefti. Yüce Türk so¬

yundan gelmenin verdiği bir şeref!.. H.Ç.'nın, Yaşar Gündoğ-

dunun, Kenanın, H.D, A.Ö'nün olaylannda, yani işkencehane¬

de yapılan işkence neticesi ölümlerinde ve yaralanmalannda

doktoriann bu şerefli görevlerini nasd yerine getirdiklerini gör¬

müştüm. İnsanhk açısından yüz karası, ancak, cuntaya hizmet

yönünden şerefli davranışlarına çokça tanık olmuştum.

Disko kurallarına göre yatma saati gelmişti, "yatılacak" emri

gelinceye kadar; uyumak, dalmak, mahalH tabirle pineklemek

yasak. Belirienen biçimlerde oturmak zorundasın. Kafayı kaldır¬

mak veya öne eğmek, sağa sola dönmek ve fısıldamak ve hatta

müsade almadan kaşınmak yasak. Biçimini değiştiren yumruğa

ve sırtına inecek copa razı olma durumundaydı. "Komutanım

burnumu sileceğim", "komutanım sırtımı kaşıyacağım", "komuta¬

nım kulağunı kaşıyacağım" sözcüklerini işkencehanede (diskoda)

kaldığım sürece binlerce kez duydum. Bende yüzlerce kez bun¬

ları söyledim ve müsade edildiğinde kaşındım ve burnumu sil¬

dim veya oturuş biçimimi değiştirdim. Müsadesiz hareketle¬

rimden dolayıda, sayısızca coplandım ve tekmelendim. Zaten

bu kuralı da, bolca dayak yedikten sonra öğrenmiştim. Neden¬

se, kurah öğrendikten sonra kaşıntı fazlalaştı ve tek düzeyde o-

turma sıkıntı vermeye başladı. Psikolojik bir mesele, yasaklar,

insanlarda yasak olan şeyi yapmak özlemini arttırır.

"Yat", emri verildi. "Herkes bulunduğu yerde uzansın" dendi.

Tahta bankm üzerine uzanmak istedim, izin vermediler. Zorunlu

olarak paltoma sanlarak beton üzerine uzanıverdim. Başımı, ban¬

kın altına sokmuştum. Herkes benden önce uyudu. Horultular

bunu gösteriyordu. Bende dalmıştım. Ne kadar uyuduğumu ha-

tıriamıyorum. Bir ara vücudumu saran titretici soğukluk nedeniy¬

le yerimden sıçradım. Su dökülmüştü altımıza. Benim gibi herkes

uyanmıştı. Gözaltında dinledim ve bugünden sonraki uygulama¬

lardan anladım, bu da bir biçim işkenceymiş. Rahat yatırmamak

ve uyutmamak. Niçin yapıldığını belirlemeye gerek yok.

Bir kaç kez de, bizleri uyandırmak için üzerimize işemişlerdi.

Zaten her taraf bok ve sidik kokuyordu. Sonraları bu kokuya
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alıştım ve doğal geliyordu bana. ^
Aradan, yanm .saat kadar bir zaman geçtikten sonra, tekrar yat

emri verildi. Yerimi değiştirip başka kuru bir yerde uzanmak is¬
tedim İzin vermediler ve zorunlu olarak ıslanmış beton uzenne
uzanıverdim. Uyuyamıyordum, sinirlerim aşın derecede gergin¬

di ve huzursuzdum. Aradan bir zaman geçti ve tam dalmak üzerey¬
dim ki, "kalkm eşekoğlu eşekler, eğitim yapılacak dendı^ Şive¬
sinden anladım, bu emri veren ve bağıran Hoca denen adamdı.
Cop darbeleri ve tekmderle doğrulduk ve ayaktaydık. Çok^..
Kalk . Yat... Kalk... Çök... Yat... Yanm saat sürdü bu egıtım bu
işkence. Bankalann üzerine oturduğumuzda yatrnanın yasak oldu¬
ğu söylendi. Uyu desderdi, belki de, uykum gehnıyecektı Asap
bozukluğuna ve içimde duyduğum hınca rağmen uykum gdmeye
başladı Başımı dik tutamıyordum. içimden hemen uzanıp

uyumak, hiç uyanmadan yatmak geUyordu. Vurulan cop darbele¬
rinden, ;apılan küfürlerden, diğer arkadaşların durumunun da, ay-
m olduğu anlaşıhyordu. Bir kaç dipçikte ben de yen^'Ş^ım. Ara¬
dan, kanımca bir saatlik zaman geçü ve yatabileceğimiz talimatı
verildi Ve uzandun kuş tüyü beton yatağıma.

B^zi bu biçimde üç kez uyandırddar sabaha dek. Her kalkışımız¬
da ejit^ ve saatlerce ayakta bekleme... Yumruklamalar coplama-

iar vfmier. Ve Mehmetçiklerin kahkahalan idi gorduk enmız ve
^dukİanmız... Eğlence "yat" emri ile biterdi. Som-akı gecderı-

t:İ^:hî;^î;rSS;-^^rU.ir s^t .yırtıktan son.
uyanmak. Amaç neydi bu uygulamadan, ne olabıhrdı. "k günler
düşlmlştüm bunu ve değişik yorumlar y^P-Ştım kendi kend^
me Amaç açık ve görünürdeydi. Kişiyi yorgun ve uykusuz tutın^
Tsinirterini tahrip etmek. Eğitim denen acaip hareketlen yapma-
mn "arattığı fiziksd yorgunluk, uykusuzluk, diğer yandan, ruhsal
olarak ta insanı etkiUyor ve insanm diremşım kırıyordu.
ikinci günümün sab^ı. Patırdı, gürültü, küfür ve tekmelerie uyan-
dınlddc Benim dışımdakilerin çorba içme serommlen, surdu
hay huylaria bir sü^e. Nöbet değiştirdi askerler, konuşmalardan
yeni gelen nöbetçilerin 7-9 nöbetçileri olduğunu anladım. Bir aat
Sr bir zaman geçti aradan. Birden karakuşlar daldüar içeriye.

Bağırtılar ve gürültülerie daldılar aramıza.



"Nerde Ali. Ha... İyileşti mi? Gel bakim aslanım gel.."

"Ha... Ha... Hocayıda. meşhur hocayıda alın. Onunlada işimiz
var.."

"Avukat nerede? Birde onu görelim, bakalım ne yumurtlayacak.
Gel... gel seninlede işimiz olacak."

Koluma girip götüıdüler beni. Biri kolumdan tutumuştu, diğeri-

de ceketimin yakasını tutmuş beni çekiyordu. Dönderile dönderile

götürüldüm ve bir .sandelyeye oturtuldum. Önümde bir masa vardı,

ellerimle yoklayınca anladım. Gelen seslere göre, bir kaç kişi ö-

nümde oturuyorlardı ve bir kaç kişi de arkamda duruyoriardı.

ilk sorulan; "sen Mehmet Ali Erce'nin avukatı mısın?" oldu. Ce
vabım evet oldu. Ağzımdan "evet" kelimesi çıkar çıkmaz kafama
şiddetli bir _, umruk indi. Yumruklar birbirini takip etti. Beni yum¬

ruklayan adam "sen nasıl olur bir polisin katilini savunursun" di¬

yerek yumruklannı sallıyordu. "Ben avukatını her davayı alnım.

Onun katil olduğunu kim söylüyor" şeklindeki sözlerim dinlenmi¬
yordu bile. Ben polis katili olsa bile, katilin davasına bakmak suç

değildir ve yinede bakarım dediğimdeiyice sinirlenmiş olacaklar ki,
diğerieri de vurmaya başladı. Yıkılır gibi oldum ve gerçekten ka¬

fam dönmeye başladı. Bu durumda sorgulamayı bıraktılar ve beni
kollarımdan tutarak, sürükleyerek yerime getirdiler. Birinci fasıl
sorgum böyle bitti.

Akbaba beni oturttu yerime. Tabi, küfürle ve hakaretle. "Nasıl
öttürdüler mi seni? öteceksin... Bilesinki. buradan söyleneni kabul

etmeyen adam çıkmaz. Kenan'da direndi. Ne oldu?... öldü, öldür¬

dük onu!.. Şurada senin oturduğun yerden cenazesini aldılar. Kü¬

çük bir tutanak yetri, sağolsun doktorianmız halden anlarlar!...
Ona göre avukat!.. Bilesinki, seni de öldürmekten çekinmezler."

dedikten sonra elindeki cobu sırtıma indirdi ve kahkaha atarak
ayrıldı yanımdan.

Akbaba, nutkunu sürdüıüyordu." Biz işkenceciyiz. Bu avukat
işkencecilerin aleyhinedir. Mahkemelerde konuşurdu ama boşuna
Biz işkence yapmak zorundayız. Bütün olayların suçlularını ve memleket
hainlerinin, komünistlerin anasını sinkaf edeceğiz, geçireceğiz elimiz<>. Bize
bunun için para veriyorlar. Amerika'da bize para veriyor. Bilesiniz k' bizim
işkence yaptığımızı Kenan Paşa'da, Kemal Pasa'da, güvenlik konseyinin
üyeleri de, hakimlerde, savcılar da biliyor. İşkence cennet mahsulüdür. Boşuna
dememişler dayağın cennetten çıktığını. Bilesiniz, biz konuşmayanı, düzen-
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lenen belgeleri imzalamayanı öldürme emrini de almışız. Bilesiniz ha... Mehdi
Zana'da inad etti... ne oldu. Siktik!.. Siktik!., onu burada, ondan sonra ko-
yunlaştı. Biz bunu vatan için yapıyoruz.' Kürt uşaklarını, moskof uşaklannı
ezmek, sikmek bizim görevimiz. Sikeceğiz, sikeceğiz... Bize faşist diyorlar.

Biz faşist misiz. Bu edebiyatı burada yapanlan çok gördük..."

Nutku, sıra dayağı takip etti. Bu dayaktan en fazla nasibini alan

kanımca PKK ile ilgiU olarak getirilen birisi oldu. Akbaba adamı

vururken, '.'seni gidi namussuz Apocu... PKK'U imiş namussuz...

Bu ne boktur ulan" diye de konuşuyordu. Bu konuşmalardan

döğülen bu şahsın PKK Ue ilgili olarak, soruşturmaya alındığını

anladım.

Dayaklama, sırayla devam ediyordu. "Kalk ayağa Adem", söy¬

le bakalım kahveciyi nasd öldürdüğünü Bu söz üzerine Adem de¬

nen adam, başladı kahveciyi nasıl öldürdüğünü anlatmaya. "Ben

kahvede çay içtim. Kahveci verdi çayı. Bilahare kalkıp dışarı çık¬

tım, kahveci para almak için yanuna geldi ve parasını verdim.

Parayı alıp dönünce, arkasından tabancamı çekerek ateş ettim ve

kendisini öldürdüm". Adem bitirmişti lıikayeyi. Akbaba ikinci

soruyu yöneltti Ademe; "Eh... daha başka ne yaptın, ne kadar pa¬

rasını aldın adamın?." Adem'in behriemesi ilginçfi. Soruya cevap

vermeden önce, Akbaba'ya bir soru yöndtri, "Ne kadar parası

alınmıştı Abe". sorusuna Akbaba "beş bin beş yüz Ura" cevabını
verince, Adem "Öyleya, cebinden beş bin beş yüz lirasım aldım

kaçtım" diyerek, hazırianan senaryo uyarınca hikayenin sonunu

getirdi.
Sıra, Ademin tabancayı aldığı adama gelmişti. C... idi adı bu

adamın. C, bu söylenenlerin yalan olduğunu söyler söylemez

küfürler, cop sesleri ve dipçik sesleri birbirine kanştı. Evire-çevi-
re adamı dövüyoriardı. Aylar-vaylar para etmiyordu. C... yere

düşmüş ve kendinden geçmiş olacak ki. Akbaba bıraktı adamı ve

bu arada K.. ismindeki şahsı kaldırdı ayağa. Kendisine "K... sen

nesin" sorusunu yöndtri. K..., bu soruya "Ben Türk ve Müslüma-

nım" diye cevap verdi. Ve aralannda konuşma şöyle sürdü.

- Ulan tüm Kürtlere küfret.

- Bütün Kürtler'in anasını avradını ...
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- DDK'lilere küfret

- DDK'lilerin anasını avradını, DDK'li olanlann anasım avradını,

-YaPKK'nin

- PKK'nin ve PKK'li olanlann anasım avradını...

- Özgürlük yolunun,

- Özgürlük yolunun ve özgürlükçü olanın anasını avradmı...

- Kavva'nın,

- Kawa'nın anasını avradmı...

- Rızgari-Alanzgari'nin

- Rızgarinin ve Alanzgari'nin anasını avradını...

Devnmcı Yolun, Kurtuluş'un, Halkın BirUği'nin ve CHP'lilerin

tümüne yaptmlan küfürler, yemek saatine kadar sürdü.

Orda kaldığım sürece, artdc bu küfürleri K.'den dinledik. Akbaba

her gün bir kaç bu küfürlemeyi sahnelerdi ve arasıra da bu arkadaşa

nasihat çektirirdi. K.'yi konuşmaya her kaldırışında K., "Arka¬

daşlar, yanddık. Bizleri kandırdılar. Biz asılsız sözlere aldanddc.

Devletimizden, mUletimizden ve ordumuzdan korkmuyalım. Ger¬

çekleri söyle;^elim" diyerek Akbaba'dan bir "aferin" ahrdı. Ak¬

baba bu oyunu, diğer arkadaşlan etkilemek ve onların dirençlerim

kırmak için tezgahhyordu. Kanımca herkes bu oyunların farkın¬

daydı. Hatta K. 'de bunun farkındaydı. Bu nedenle söylediklerinin

sahteliği ve kendisine zorla söyletildiği sesinin tonundan ve söyle¬

yiş biçiminden rahathkla anlaşılıyordu. Bilahare gözaltı tutuk¬

evine gittiğimde öğrendim, bizden önce almanlar söylediler. Kendi

zamanlarında da, böyle bir konuşmacı varmış ve ona da aynı şeyi

söyletiyorlarmış. Aslında etkili de bir silah. Meselenin özüne vakıf

olmayan kişilerin; böyle bir durum karşısında dirençlerinin kırı¬

lacağı açıktır.

Benimle sorgulamaya çıkarılan AU ve Hoca yemekten önce geti¬

rildiler. İşkencecilerin yemek saatiydi. Bizleri askerlerie başbaşa

bırakarak aynldılar. Hocaya, pantalonu giydirilmeye çalişıhyordu.

Hoca da, Ali'ye vurarak ve iteleyerek yürütme uğraşmdaydı. AU'

nin sesi çıkmıyordu. Hoca alılayıp-vahlıyordu. Durumlarından,

ikisinde elektirik şoku tezgahından geçirildikleri beUi idi. Zaten,

bizim bölümdeki sergileme sürdüğünde, içerden bağırtdar ve acıh

naralar duyuluyordu. Yemeğe de götürülmediler. Halleri kötüydü
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yemeğe gitmediklerine göre.

Yemekten sonra tekrar götürüldüm sorgulamaya. Ben sandalye ye

oturduğumda, birisini askıya ahyoriardı. Bağu-tdardan ve konuş¬

malardan anlaşdıyordu. Demek ki, bu kez sorgum, dekririk şoku

tezgahı bölümünde yapdıyordu. Bir süre acılı naralan ve askıya

almanın bağırtılannı bana dinlettiler. Bana sabahleyin soru soran

kişi, sesinden anımsadığıma ve saptadığıma göre, yine karşımda

oturuyordu. Bunun dışında bir kişi daha vardı. Arada bir oda soru¬

lar soruyordu. Sorduktan sorularda gerçekten manasız ve garipti.

"Antalyadan Diyarbakıra neden geldin?"

" Neden, avukatlığını burada yapıyorsun?"
"Neden, malıkemelerde işkenceden ve usulsüzlükten bahsedi¬

yorsun?"
"Savcılan, hakimleri şikayet etmişsin onlara zoriuk çıkanyor-

sun, neden?"
"Vatandaşlar işkence dUek çeleri vermişler, sanddarda işkence

gördük diye dilekçe veriyorlar. Bunlan sen mi yazdın?"
Sorular yasal görevimle ilgiü sorulardı. Verdiğimiz cevaplar tat¬

min etmiyordu kendilerini, edemezdi de. Aslında sorulması abes
şeylerdi. Bu nedenle her cevap verişimde, tekmeleniyordum ve

tokatlanıyordum. "-Ben anayasanın tanıdığı hakkı kullanıyorum.

Anayasalarda ve yasalarda şu davalara girilir, şu davalara girihnez

diye bir yargı yoktur. Üstelik yasalar, hakkında dava açılan sanığa,
istemi halinde, malıkemelerce res'en savunucu atama zorunluluğu¬
nu da getirmiştir. Bu davalara savunucunun katdması istenmiyor¬
sa; o zaman günahı kendi yasalanmzda arayın-" demek, galiba

onurianna dokundu ve birden siniriendiler. Yüzüme gözüme vuru¬

lan yumruklann ve ayağıma indirilen tekmelerin ardından, karşım¬

daki adam şöyle söylendi. "Ulan, bu yasalan da sizin gibi hainler
koydular. 1961 anayasasını yapan namussuzlar kimdi. Onlarda

hepsi komünist, eşekoğlueşfekti. Yasasını da Anayasasını da sike-
riz!.." ..Buna vereceğim bir cevap olamazdı. Doğru, yasalar kendi
yasaİanydı, koruma haklan olduğu gibi sövmeye de haklan vardı.
Bizde işin edebiyatmdayddc. Yasalann, Anayasanın, geçersiz kural¬
lar bütünü olduğu ve bunlann emekçi halkı yakından ve uzaktan

i'ylendirmediğini çok iyi biliyorduk.
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Askıya alınan kişiye, bu kez. yüksek dozlu elektirikverildi galiba.

Bağırtısı birden kesildi ve konuşma kargaşası başladı. Konuşma¬

lar telaşlıydı ve beni sorguya çekenlerde katıldı bu konuşmalara.

Ayak seslerinden ve fısıltdardan bir anormal durumun doğduğu

anlaşıhyordu. Doktor, araba, laflan dolaşıyordu ortalıkta. Bir süre

dinledim bu konuşmalan. Tam manasıyla anlayamıyordum. Ses¬

lerin kesilmesi ile birükte adamlarım geldiler yanıma. Beni sorguya

çeken "aptal bunlar, aptal" diyordu kendi kendine.

Tekrar sorgulama başladı. Bu kez, sordukları soru daha da garipti.

"Sen hep devlet aleyhine dava takip ediyorsun. Muş'ta da böyle

bir dava takip etmişsin, neden?" Gerçekten garip bir soruydu ve

anlamamıştım. Bu nedenle ne davası olduğunu sordum ve açık¬

lık getirdiler. Bahsedilen dava 1973-1974 yıllarında avukat Ru¬

şen Arslan ile biriikte. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü aleyhine,

Muş Asliye Hukuk Mahkemesinde açmış bulunduğumuz tazminat

davası idi. Devlet Su İşlerinin, Murat suyu üzerinde yaptırdığı re-

gilatör nedeni ik su taşmış ve bir kısım vatandaşın ekili tarlalarını

tahrip etmişti. Vatandaşın bu zararının, devletçe karşılanması

gerekirdi. Bu da yasa hükmü idi. Biz, "zarara uğrayan köylülerin

vekili idik. Karşımızda da, davalı daire vekili, şu anda Askeri

Savcı olan Avukat Turgay Çağlar vardı. Bahsedilen, Devlet aley¬

hine olan dava, işte bu davaydı.

Bu soruya cevap vermek önemli değildi. Önemli olan, bu davanın

tarafımızdan yürütüldüğünün, bu işkenceci pohsler tarafından bi¬

linmesidir. Nasıl öğrenmiş olabilirler. Bunu biz ve şimdi Askeri

savcı olan Turgay Çağlar bilmekteydi. Biz böyle bir durumdan

bahsetmediğimize göre, bunu, bu işkencecilere söyleyen. Askeri

Savcı Turgay Çağlar'dan başkası olamaz. Dernek ki, bizim işken¬

cehaneye alındığımızı, işkence altında bulundurulduğumuzu ve

sorgulamamızın işkencecder tarafından yapıldığını, sayın savcı

bilmekte. İşkenceciler, savcılarla hakimlerle ilişki içidedirler der¬

lerdi. Çokça tutuklu arkadaş, kendisine savcının da işkence yap¬

tığını söylemişti. Bu soru, savcıların, işkencecilerle kesin kes

ilişki içinde olduğunu açıkça doğrulamaktaydı. İlk getirildiğim¬

den bir müddet sonra, önceki bölümlerde beürlemiştim, tutana¬

ğın düzenlendiği sıra, bolca yumruk ve tekme yemiştim. Ki, atı¬

lan bir yumrukla^yere yıkdmıştım. Ve o sıra gülmeler olmuştu. Bu

39



liiil melerden birisini, savcının gülüşüne benzettim. Ama ihtimal

vciin -iniştim. Ancak bu sorudan sonra, o gün beni dövenlerden

!)i;î^^i!n savcı olduğuna kanaat getirdim.

Mahkemede duruşmaları takip ettiğim sıralar, bir kısım müvek¬

kilim sanıklar, kendilerine işkence yapılırken, savcıların da hazır

bulunduklarını, işkence yapanların, ara sıra, "savcı bey" diye ses¬

lenmelerinden bunu öğrendiklerini sciyledikleri gibi, bir sanık da

kendisine gözü açık işkence yapıldığını ve işkence yapanın da,

savcı makamında oturan ş:ılısa benzediğini açıklamıştı. Ben bunu

biraz yadırgamıştım. İşkencecilerin taktiği olabilir demiştim.

Savcıların, işkencecilerie ilişkilerini ve bilfiil işkenceye katılacak¬

larını düşünemiyordum. Akbabanın "Bizim işkence yaptığımızı,

savcılar da, hakimler de bilir" sözü ve bugün bana .sorulan soru ve

savcının bana atılan yumruk karşhsmda attığı ve unutamadığım

kahkahası (Ki sorgulamamı bilahare aynı .savcı yapmıştı. Bir ko¬

mik olay aldatmış ve savcının kahkaha atmasını sağlamıştım.

Atılan kahkaha aynı kahkalıa idi. Savcıya ben bu kahkahayı

bir yerden anımsıyorum dediğimde savcı kızarmıştı) yanıldığımı

ve sanıkların hakhlığım ortaya koydu.

Tabii, sonralan karşılaştığım olaylar, bu görüşümü iyice per-

çinleştirdi ve bilahare verilen kararlar, savcılann, işkenceler kar¬

şısında takındıklan ve işkencecilerin lehine gelişen tavırları.

SAVCİLARİN İŞKENCECİLERLE KESİN İLİŞKİ İÇİNDE

OLDUĞU VE BİLFİİL İŞKENCEYE KATILDIKLARI VE

TALİMAT VERDİKLERİ savına da kesinlik kazandırdı.

Bu soruya verdiğim cevap karşısında, işkenceciler de yanlış-

lıklannı anladılar. Ashnda soracak bir şeyleri yoktu. Oyalamak

için bunu yapıyoriardı. Bu sorunun cevaplamasından sonra, i-

kinci sorgumda bitti. Kolumdan tutularak götürüldüm ringdeki

köşeme. Ki beni kaldınp yürüttüklerinde, orada bulunanlardan

-birisi, "İçeri alahm mı, askıyı hazırlayayım mı komutanım? diye

seslenince, kolumdan tutan, "yok şimdi kalsın. Dalıa gerekmiyor."

diyerek beni sürükleyip götürdü.

Akbaba, yine içerde idi. 'Hoca' denen adam da oradaydı. Kars

şivesi ile, "ula abukat nasıl, tmlını çıkardılar mı?" dedi. Yanıma

kadar sokuldu. "Haydi ayağa kalk, tek ayak üstünde biraz dur da

göbeğin erisin" diyerek beni ayağa kaldırdı. "Duramıyacağımı,
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tek ayak üzerinde durmayı beceremediğimi, karaciğerlerimden

rahatsız olduğumu" söyledim. Aldırmadı, "bilmerh duracaksın'.

Bu bir emirdir." Ben durmadığım için dayaklandım, çök ve kalk

"eğitimi" yaptım. Bir kaç kez yere yatınldım. Neyse, insafa gel¬

di de bizi bıraktı Karslı 'hoca'.

Hocanın keyfi yerindeydi galiba. Bugün canı eğlenmek isti¬

yordu. Bizimle eğlenmesi yetmemişti kendisine. Bu nedenle

benden aynldıktan sonra sanldı başka bir arkadaşın yakasına.

"Ola Kars Emniyet Müdürünü vuran bu mu? He sensin... sensin...

gel anasını avradını siktiğiminin belası" diyen hoca, yüklendi

sonradan ismini öğrendiğim Cemal'e. Cemal o gün, geceyansına

kadar dövüldü. İki kez askıya aldılar. Getirildiğinde inliyordu.

Müsade etmiyorlardı oturmasına dövüp dövüp gezdiriyorlardı

ringte. Haşat ettiler adamı. Öylesine dayak, öylesine zulüm. Ya¬

pılanlar Cemal'le birlikte bizi de ruhsal açıdan yiyip bitiriyordu.

Bu arkadaşa yapılanlar karşısında kendi sızılarımı ve bütün vücut

ağrılarımı unuttum.

O gece Ali'yi yine aldılar sorguya. Ameliyata götürdüler. Ba¬

ğırmalar, bağırtmalar, elekdrik şoku, doğurmamıştı istenilen

sonucu. Bu nedenle Ali vurula vurula getirildi içeri. Onun içeri

ghişi ile birlikte içeri giren birisi, kalın bir sesle "Konuşmuyan

bu mu! Bu kadar mı erkek, dur bir de ben görüm" dedi ve Aliye

yüklendi. Çok yakınmıdayddar. Karın boşluğuna vurmuş ola-

cakki, Ali dizlerimin üzerine yıkıldı ve hınldamaya başladı. Nefes

alamıyordu. Koşuşmalar oldu ve içeri girip çıkma trafiği yoğun¬

laştı. "Hastane arabasını hazıriayın... Doktor'a haber verin"

talimatlanndan Alinin durumunun ciddi olduğu anlaşıhyordu. Ali

almdı. O gece AH getirilmedi. Hiç sesini duymadım. İkinci gün

öğleden sonra Aünin sesi geldi.

Alinin, hastahaneye alınmasından sonra, kimse sorguya alınmadı.

Akşam yemeğinden sonra, yeni getirilenler oldu. Hoşgeldin de-

düer kendilerine, işkenceci usûlü ile. O gün duydum Metin Terzi
ismini. Karsh hoca, hemşeriük hesabına onu okşadı bolca. Ki bu
akşamki dayaklamada, Ensari, Sami, Cihan ve Adnan isimlerini

duydum. Bunlann dışında Silvanlı olan ve dişçi okulunda oku¬

yan birisi de vardı. Döğerlerken isimlerini sormayı, mesleklerini

sormayı da ihmal etmiyorlardı. Ki, o gece döğülenlerden biri de,
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Bu gece dayaklama sırası, galiba hoca da idi. Bu akşamki dayak¬
lama faslına, yeni gelenlere hoşgeldin deme ile başlandı. IŞkencec.
usulü hoşgeldin, nedense biraz uzun sürdü. Ara sıra Akbabada ka-
tıhvordu bu seıönomiye. Ardından istiklal Marşı söyletildi. Ye¬
ni adenlere söylettikten sonra sıra bizlere geldi, ilk kadnye oku¬
tuldu. Benim sıramda biriikte marş söylendi. Marş söyleme sınav
biçiminde sürdürülüyordu. Marşın tam okunmaması halinde,
ydnız marşı okuyamıyan değil, tüm orada bulunanlar dayaktan
geçirdiyordu. Ki ilk hatayı galiba dişçi yaptı. Bunun hatasından
Itürü hepimize beşer cop vuruldu. Dişçiyle de uzun sure uğraşıl¬
dı O "ece bu sınav süresince üçdefa sıra dayağından geçınldık.
İstikld marşı sınavını, tarih ve coğrafya sınavı takıp etti. Kişi¬

lere mesleklerine göre de sorular soruluyordu. Cevap verilsin .
verümesin, yanlış veya doğru, ne gibi cevap venhrse verilsin,
dayak atılyordu Bu arada sarfedüen küfürler caba Anaya sogme,
baSa söğme, kanya söğmder sorun değildi, doğal darşı lan - .
yordu. İbneler, orospu çocuklan, anası sikişmişler ve bu nevi
küfürler artık her gün duyduğumuz sözcüklerdi.
O gece. Din hocası ile bir kişiyi soyundurdular. Din hocası de
nen şahsın iki hanmı. varmış. Bunu kendisine söylettiler. Sen
iki kanyı nasıl idare ediyorsun, senin baltanı göreceğiz diye,

adamı çınlçıplak yaptdar. Vurula vurla fy""^/"^".^^^^^^
yunmuş olacak ki, kahkaha atdmaya başlandı. I^^^aha^^r ve
gayri llaki beüriemelerie, hoca yeten derecede terlediği gb,
Jıplak vücuduyla, bolcada dayak yedi. Bdahare değişik biçim¬
de mınltdar ve kdcırdamalar hocadan yüksdmeye başladı. Arada
bir köpek havlaması da oluyordu. Gözaltına gittikten sonra^h^
canm el ve ayağmm bağlandığmı ve üzenne bırakılan köpekle
cLsd orgammn'yalatddrğını öğrendim. Hoca bunu anlatırken
dahi. heyecanlanıyor ve sinir krizlen geçiriyordu.
Din hocası ile, yatma saatinden önce gden devriye erierı de, dal
gd nn. İrdürdiaer. Bir parçada kendisini «kşadıkr. Sorulan soru¬
lardan be hocanm sorulara verdiği cevaplardan durumu anladım.
Adam güya bir kız kaçırmaya teşebbüs etmiş. Söylenen o Ama
kenXi'bu iddiayı reddediyor. Bu kız kaçırma ne hdse sıy^
kdıfa sokulmuş ve yapılan şikayet uzenne, adam, apar topar
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alınarak diskoya getirilmiş. Tabansız mığenin gece yansı suya gir¬

mesi nasıl "siyasi maksatla ha.uza girmek" olarak nitdenmişse,

galiba hocanın kız kaçırma suçu da, "Siyasi maksatla kız kaçır¬

ma" olarak değerlendirilmektedir. Kanunların geçmediği, insana
saygının bulunmadığı yerde bu nevi manasızlıkların görffilmesi ga¬
yet doğaldır. Zavallı hocada, bu manasızlıkların kurbanı ve şimdi

de, ne ıdüğü belli olmuyan askerlerin oyuncağı olmuş.

Askerlenn, hocayı bırakmalan olası değd. Bulmuşlar kendileri¬
ne bir eğlence. Eğlenip duruyorlar. Adamın kişiliğini yıkarak

ve onurunu kırarak. "Kaçırdığın kız güzelmiydi, kaç kez yaptın,
memeleri nasıldı?" sorulanna cevap vermesi hoca açısmdan düşü¬
nülemezdi. Çünkü o az çok aile terbiyesi görmüş ve insanlara

karşı saygdı olmasını öğrenmiş bir kişi. Öyle de yapıyordu, ce¬
vaplamıyordu sorulan veya "iftiradır" "yalandır" şekhnde beür-
lemeler yapıyordu. Bu cevaplar askerleri tatmin etmezdi ve et¬
miyordu da. Bu nedenle hocaya, her sorunun ardından bir kaç

tokat veya birkaç dipçik vuruluyordu.

O arada. Akbabanın sesi duyuldu. Hocaya, "islamın farzları
nedir?" sorusunu yöneltti. Hoca bu soruya 32 diye cevap vermiş¬
ti. Akabinde ikinci soruyu sordu. "Bu 32 farz nelerdir ?." Hoca

bu soruyu cevaplıyamadı. Daha doğrusu Akbaba'mn akhnda kal¬

dığı ve ezberlediği biçimde cevaplandıramadı. Akbaba'mn dine

fırsat geçti. Bırakırmıydı artık hocayı. "Vay eşekoğlu eşşek. Hem

hocadır, bende otuziki farzı bilmiyor." Bu lalların arkasında
hocanın sırtına vurulan coplar sayısızdı. Hocanın "AUah var" "

müslümanlık bu mu? biçimindeki yakarmalan da para etmiyordu.
Hoca bilseydi, bizler bu sorulara muhatap olmazdık belki. Ashn¬

da bu dayaklama için yaratılan bir bahane idi. Hocayı dayaklama,

içinyaratdan bir bahane idi. Ama şimdi, bu bahane genelleş¬
tirildi. Bu soruyu soran Akbabanın ve onun yanında, onun soru-

lanm küfürlerle süsleyen hoca denen işkencecinin de, bunu bildiği¬

ni zannetmiyorum. Ki öylede oldu ve bilmedikleri bilahare be¬
lirlendi.

Bu soru sırayla soruldu ve sıra bana kadar geldi. Bana soruyu

"Hoca" denen işkenceci sordu. Akbaba "o bilir sorma" deme¬
sine rağmen, bu soruyu işkenceci hoca yöneltti bana. "Aslında

böyle bir .soru sormanız gereksiz, biliyorum, bildiğimide söyle¬

meme gerek yok. Ama iyi bdiyorum ki sizde bu sorunun ce¬

vabını bilmiyorsunuz. Örneğin farzın onikisi namazdadır. Bun¬
lar nelerdir, kaçı iç, kaçı dış farzdır? Cevaphyabilir misiniz? de¬
dim. Sustu bir süre işkenceci hoca. Kanımca, sorunun cevabını

düşünüyordu. Kısa bir .susuştan sonra, birden kükredi. "Hele bak
neler biliyor domuz oğlu domuz. Birde kafa tutuyor." derdemez
sırtıma copla vurmaya başladı. Cahdük budur. Cehaleti ortaya
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çıkınca yapacağı tek şey başka ne olabdir sanki. Fazla sert vurdu
sırtıma, köpürmüştü adam, duracağı yoktu. Konuşma gereğini
duydum, dayanamıyordum, zaten konuşmak zorundaydım ve ko¬
nuştum. "Müslümanız diyorsunuz, soru soruyorsunuz, sorduğunuz
sorunun cevabını bilmiyorsunuz. Müslümanlık dediğiniz bumudur.
Hani miBİümanhkta, su içene yılan bile dokunmaz, su içen yıla¬
rla bile vurmak günahtır denir. Üsteük müslümanhkta, dini ne o-
lursa olsun insanlara zulüm yapmak günahtır der. Şimdi serün
bu yaptığın müslümanlık mı, insanlık mil Konuşmamın hocayı
ve Akbabayı etkilemesi olası değildi. Nöbet bekleyen askerleri
etkiler düşüncesindeydim. Ancak, benim bu konuşmamdan son¬
ra artık soru sorulmadı kimseye. Bilahare gözaltında iken, Ali
çok iyi ettin o zaman konuştun. Bu bir nevi direnmedir demiş¬
ti. Benim yaptığım bir direnme değildi, boğulmanın, bunalımın
getirdiği bir tepkiydi. Tabi, devamı omuıyan bir tepki.
Tuvalete gitmedim. İki günde bir alınıyorduk tuvalete. Hemde
onurumuz kırılarak ve bir sürü hakaretlere maruz kalarak götürü¬
lüyorduk. Bu nedenle gitmemeye karar vermiştim tuvalete. Cid¬
di biçimde sıkışmıştım. Aynca çok da susamıştım. Çök, kalk, yat,
kalk, eğitiminden sonra "yat" emri verildi.. Herkes eski biçim¬
de uzamverdi yere. Kalabalıktık bugün ve daralmıştı yerimiz.
Başımı yine bankm altına .sokarak uzandım betonun üzerine. U-
yuyamadım. Nöbet değiştirdi askerler. Yeni askerler geldiler.

Hoca ve ai.baha gitmişlerdi. Biraz sonra eğitime kaldırılacağımı¬
zı bildiğim için yatmakta istemiyordum. Etraf sessizdi. Su moto¬

runun çalışması da durmuştu. Dışarda nöbet bekleyen askerlerin
şarkı mınliılan da duyuluyordu. Fazla sıkışmşlım. Üstüme yap¬
mak niyetindeydim. Hafifçe doğruldum. Bu doğrulmam, nöbet
bekleyen askerlerin dikkatini çekmiş olacak ki. birisi yanıma ya¬
naştı ":"<e oî'i;; i tiva.' dedi. Sıkıştığımı ve tuvalete ihtiyaç

duyduğumu ve bu arada susadığımı söyledim. Tekme tokat bek¬
liyordum. Ancak, öyle olmadı ' kalk" dedi ve beni kolumdan tu¬
tarak kaldırdı. Kafamı eğerek yürüyordum. Eğme dedi ve ben eğ¬
meden yürümeye başladım. Ûemekki bizi tuvalete götürürken,
yemeğe götürürken "naşınızı eğin çarpar" demeleri de oyunmuş.

Tuvalette, işimi bitirinceye kadar kaldım. Suyu da rahat içtim.
Tuvalette iken, asker bana nereli olduğumu sormuştu ve Muş'Iu
olduğumu söylemiştim. Bana Muş'uıf Sungu köyünden birisini
sordu. Tanıdığımı ve arkadaşım olduğunu söyledim. O arada,
diğer asker de geldi. O da bana. öz geçmişimle ilgili sorular sor¬
du. Şereflikoçhisarda kalıp kalmadrğımı öğrenınek istedi. Bir
sıire kaldığımı ve orada öğretmenlik yaptığımı anlattım. Beni tek¬

rar kollarımdan tutarak yeriıiK' getirdiler. Tuvalete götüren ve
nereli olduğumu .soran Asker "İhtiyar biz her gün bu .saatlerde
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nöbete geliriz, seni tuvalete götürürüz dediler. Bu durum, beni
sevindirmişti ve biraz da moîal kazandırmıştı bana. Gerçekten
de öyle oldu. Bunlar nöbete geldikleri zamanlarda benimle ilgi-
lendUer. Tabi ilgi de, bu kadardı. Muşluydu galiba birisi. Şivesi
de doğruluyordu Muşlu olduğunu. Diğeri de, Koçhisarh ve beni
tanıyanlardan biri oksa gerek. Bu durumu ve kimler olabdecekleri-
ni düşünürken uyuyakaldım. Ayağıma vurulan tekme ile uyan-

dınldıgımda yeni askerlerin nöbete geldiğini anladım. Nefes
almalardan ve öksürmelerden diğer arkadaşlarında kaldırıldığı¬

nı anladım.

Herkes uyanmıştı ve hepimiz yine kanepelerimizde oturuyor¬
duk. Hoca girdi içeri. Verdiği emir üzerine eğitime başladık.
Ayni biçimde yat, kalk, çök, kalk. Pislik içinde bulunan beton
üzerine yatyj kalkmak neyse, yapılan hareketler sonucu kalkan
tozu toprağı yutmak bitiriyor insanı. Eğitim bitti ve biz yine
oturduk yerimize. Hocanın kafası iyiydi galiba, "herkes sıray¬
la şarkı söyleyecek" dedi. Sırayla söyletiyordu şarkıyı. İki kişi
şarkı bdmiyorum dedikleri için eşek gibi anırtıldılar. Vurulan
dayaklann acısına dayanamayan gençler, ister istemez denileııi
yaptılar ve eşek gibi anırdılar. Hoca bu anırmaları beğenmedi,
kendisi anırdı ve ne şekdde eşek gibi anırdacağım örnekledi.
Tekrar kendilerine anırttı. Bir kaç kişiyi kedi gibi ıniyavlattı
ve bir kaç kişiyi de, köpek gibi havlattı. Bu arada sesi iyi olan
birisi, "müsade ederseniz ben size iyi bir türkü okuyayım" dedi.
Gözaltında öğrendim, bu istemde bulunan Cihan Saym'mış.
Arkadaşlannı bu işkenceden kurtarmak ve bu haysiyetsizliği

durdurmak için böyle davranış.
İlk okuduğu türkü. Uyandım sabah ile/ gözyaşın sile sile/ ecel

kapımı çalmış / ağlıyorum vahile/ Feryada, feryada / gam çek-
mişem dünyada, mısralanndan oluşan bir türkü idi. Sesi de güzel¬
di ve güzel söylüyordu. Hocayı da çok etkilemiş olacak ki, bir
kaç türkü daha okutturdular kendisine. C.han'ın haynna, türkü

okunması biter bitmez izin verdüer uyumaıuıza. Ayni gece. sa¬

baha yakında yeniden uyandınldık. Diskoya , işkence ve sor¬

gulama için getirilenlerin, sağlıklı bir uyku almamalan, işkence¬

nin bir bölümü idi. Bu nedenle bu işlemi aksatmadan hergün yapı¬

yorlardı.

Üçüncü gün tatü edildi. Sorgucular gelmediler. İşkenceci başlan

ve işkence uzmanları tatil yapıyorlardı. Aslında onların tatil yap¬

masına gerek yoktu. Onlar için işkence, en büyük eğlence ve en

iyi dinlenme aracı idi. Günümüz hep hoca ilegeçfi. Onun dayağını

yedik ve onun küfürlerine ve kaba hareketlerine ve hakaretler;:.e
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muhattap olduk.
Dördüncü günü sabahı, karakuşlar diye tabir ettiğim işkence¬

ciler, daha bir heyecanla ve daha bir işkenceye susamışlıkla gir¬
diler içeri. Ben de alındım sorguya. Ancak bu kez karşımda o-

turanlar ve çevremi saranlar başkalanydı. Sesleri aynydı ve sor¬

gulama yöntemleri de değişikti. Metin Terzi ve Cemal Aratta
alınmışlardı sorguya. Bir kaçta yeni gelenler götürülmüştü sor¬

gu odalanna. Ben sorgulama odasında, yerime oturtulduğum¬

da, benim dışımda sorgulamaya alınanlara işkence başlamıştı.

Çekilen acının beürtisi naralar bizim bulunduğumuz bölüme ka¬

dar yansıyordu.

Sorgumu yapan kişi, evela; adresimi, nüfusa kayıtiı olduğum

yeri ve özgeçmişimi sordu benden. İlkokula, ortaokula, öğret¬
men okuluna başladığım yerieri, okuduğum okullan, fakülteye

kaç ydmda girdiğimi ve ne zaman bitirdiğimi, nerelerde öğret¬

menlik yaptığmu, anafhın babamın adını, kareşlerimin adları¬

nı ve işlerini sordu bana. Anlıyordum bunlan neden sorduklan-

m. Adamlann ederinde, beni suçlayacak bir şey yok. Bir çözüm

getirmek istiyoriardı, bû- hukuki kdıf anyoriardı ve bir gerekçe

peşindeydiler gözaltına ahnışım ve soruşturma merkezine ge-

tiriüşim ile ilgiü.
Özıc c; îi^linle ilgiü soruları cevaplandırdıktan sonra, "neden

sol düşünceyi benimsiyorsunuz, neden dilekçelerinizde Cunta

keümesi geçiyor?" sorusunu yöneltti bana. Daha evvelce munis

davranan bu kişi, bu sorulara verdiğim cevap karşısında birden

hırçmlaştı. Verdiği emir üzerine, M kişi beni kolumdan tuta¬

rak kaldırdı. Ben ayakta dcen ve koUanm tutulu iken, sorgula¬
mayı yapan kişi "bak sana söylüyorum. înşallalı çıkmazsın bura¬
dan, amaç bu. Ama, çıkarsan yapacağın tek şey var Dıyarba-,

kın terketmek ve devrimci komünistleri savunmaktan vazgeç¬

mektir" şekünde ihtarda bulundu. Buna evet dememi bekliyor¬

du galiba. Cevap vermedim. Doğru olanı da buydu. Doğru olanın

bu olduğu da, yüzümde patlayan tokatlarla ortaya çıkti.

Kolumdan tutanlar, kaşla göz arasında beni yan çıplak hale ge-

tirdder. Ve diğer bir bölüme götürdüler. Kan kokan, irin kokan
bir bölüme. İniltiler ve hınltdann kulaklan tırmaladığı ve tüyleri
dikenleştirUdiği bölüme. Bir taraftan indtiler, bir taraftan nara-
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1ar ve bir taraftan küfürler. Nereye getirildiğimi anladım. Bizi
de ameliyata alacaklardı galiba. Birden coplar sırtıma inmeye
başladı. Gözü bağh kör bir kişi olarak, kaçmaya çalışıyordum
coplardan. Kaçmak mümkün değildi. Bir sandalyeye çarptım
ve yere yıkıldım. Yerimden kalkamadım. Bir kaç tekmeden son¬
ra, vurmayı bıraktılar. Bu sıra biraz evvel sorgulamamı yapan kişi

ki, sesinden anımsıyordum, "kaldınn bu eşekoğlunu götürün yeri¬
ne. Bunlar ydanm başıdır. Bu adamlara inanmayacaksın. Çıkar
çıkmaz gene komünistlerin davasına girecek ve Kürtleri savunacak.
Bunun başına öyle bir çorap örmeüyiz ki, şifti sene içerde kalmalı
ve çıkmamalı- kodesten" diye konuşunca, beni kolumdan tutup
kaldırdılar ve üstümü giymeme yardım ettiler. Yerime gddiğimde
gerçekten bitkindim ve sırtim ciddi biçimde ağnyor, yüzüme vuru¬
lan darbeler nedeyle gözümün altı ve diş ederim sızlıyordu.
Bugün, on kadar genci çıkardılar diskodan. îsinderi okundu ve

hazırlanmalan söylendi. Arkasından da nasihat çekHdi. Yaşar,
Cihan, Sami, Adem, İsa, Adnan ismindeki gençlerin adını anımsı¬
yorum. İşi diskoda bitenlerdi bunlar. K. de vardı bunlann arasında.
Götürmeden önce bunlan Akbaba tırmaladı ve okşadı yine kendi¬
lerini. Okşamanın yani işkenceci usulü ile okşam;min ardından,
kendilerine şu tenbihte bulundu. "Gittiniz diye kurtulmuş değil¬
siniz. Yine eümizdesiniz. İstediğimiz zaman yine getiririz sizi bura¬
ya . Burada söylediklerini ve tutanakta beürtilenleri savcıya ıjidin-
ce inkar edenlerin anasını nasıl ağlattığımızı gördünüz. Öyle değil-
mi?" deyince, içlerinden birisi, bu soruyu, "evet" diye yanıtladı.
Bu tenbih değildi, bal gibi tehditti. Bir kısmı müvekillerim, savcı¬
lıkta, .soruşturmadaki ifadelerine itiraz etmemeyi, tehdit edildik¬
lerine bağlamışlardı. O tehditte, bu tehditti ve bugün bunu kulak¬
larıma duydum.

Bugün, Metin Terzioğlu'nun. Ensari Kızoğlu'nun ve Cemal Arat'
in günü idi. İkişer defa götürüldüler sorgulamaya, yani ameliyata.
Her gidişlerinde, iki saate yakın zaman kalıyoHardı ameliyatta.
Bağırtılan ayyuka çıkıyordu. Devamlı elektirik şokuna verildik¬
leri için bağırtılan kesilmiyordu. Ameliyattan getirildikten sonra
da rahat lıırakmıyoriardı kendilerini. Ameliyattan getirilen bu ar¬
kadaşlar, bu kez bizim önümüzde. Akbaba ve Hoca tarafından,
evire ve çevire dövülüyor, ge.zdiriliyorlaıdı. Yapılanlar sadece kişi-
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nin konuşmasını amaçlamaya matuf değildi. Bu görünümü ile,

kişiyi sakat bırakma, vücudunda ilerde telafisi mümkün olmayan

bir anza bırakma da amaçlanmaktaydı.

Aü, getirilmişti hastahaneden. Hoca, durumunu sordu kendisin¬

den, ama cevap yermedi Aü, onun sorusuna. O gün sorguya almadı¬

lar onu. Belki de durumunun iyi olmaması ve hastalığı nedeniyle

alınmamıştı sorguya. Ben öyle değerlendirdim o anda. Arada bir

Akbaba, kendisine takılıyor ve konuşturmaya çahşıyordu AU'yi.

Kanımca konuşmalarında onu hedef alıyordu.

"Konuşmayanın kansını getireceğiz. Varsa bacısını da. O zaman

konuşmayanlar bülbül gibi konuşmasınlar göreüm" belirlenmesini

de, kanımca Aü için yapmıştı. Tabi bu, diğer sorgulamada bulu¬

nanlar için de bir tehditti ve gözdağı idi.

Bir ara Akbaba, B. ismindeki kişiye "Kalk Aliye bir tokat at"

dedi. Arkasından şiddetii bir tokat patladı. Demek ki, AU'ye

tokat atdmıştı. Düşünmemiştim B.nin tokat attığını. Akbaba attı

görüşündeydim. Ancak Akbabanın, Ali'ye hitaben "Hadi kalk sen¬

de onun attığı gibi bir tokat at B.ye" deyince durum anlaşıldı. Aü

bütn herkesin duyabileceği bir ses tonuyla "bu benim arkadaşım¬

dır, kendsisine tokat atmamı gerektiren neden de yoktur" diyerek,

redetti Akbabanın isteğini. Akbaba oyununu süıdürüyordu. Yeni¬

den B.'ye "hadi AU'ye bir tokat daha vur" dedi. Ben, B.'nin Aü'

nin söyledikleri karşısında, meseleyi kavradı, artık tokat atmaz

düşüncesindeydim. Ama tokat sesi geldi. Ancak atdan tokattan

Akbaba memnun olmamıştı." Tokat öyle değd böyle atdır"

diyerek iki tokat patlattı. Ben bu iki tokalın da AU'ye vurulduğu¬

nu zannettim. Biîalıare gözaltı evinde AU, birinin kendisine diğeri¬

nin de B.'ye a tddığını söyledi.

Yemek sonrası iki kişi yaklaştı bana. Konuşarak yaklaştılar.

Ayaklarmı görüyordum. Birisinin ayağında kundura, diğerinin

ayağında askeri potin vardı. Sesinden anımsamış ve tanımıştım.

Gelenlerden biri. Mahkeme başkatipliği görevin gören başçavuştu.

Bunlar yanıma girmeden önce "Avukat nerede?" siye sormuşlar¬

dı yüksek sesle. Galiba verilen işaret üzerine geldiler yanıma. Bu

soruyu soranda, başkatip, başçavuştîı. Yanmıa geldiler ve bir süre

beklediler.Ne bir şey soruyor ve nede konuşuyorlardı. Başımı eğ¬

miş olanlan beküyordum. Ani olarak yüzümde ve göğsümde yum-
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ruklar patladı. Yüzüme vurulan yumruklar gözümün üzerinde

ve çenemde patlamıştı. Takma dişlerim, tüm diş etlerimi parça¬

ladı. Gözüm, ciddi biçimde ağrımaya başladı. Göğsüme vurulan

yumruklar nedeni ile, nefes alamaz duruma geldim. Benim fena-

hk geçirdiğimi anlamış olacaklar ki, beni bıraktılar. Başımı du¬

vara yasladım ve öyle bekledim. Gözüm çok ağrıyordu ve ağzımda

kan içinde idi. Ellerimle gözümü yoklamak istedim. Tam eUmi gö¬

züme götürmüştüm ki, omuzuma bir dipçik indi ve askerin sert

ihtarı, "çek eUni gözünden domuzoğlu".

Kaşınmak, kıpırdamak yasak olduğu gibi, eü yüze götürmek

ve gözleri saran, gözlük tabir edilen bağlada oynamak yasaktı. Bu¬

nu biüyordum. Birkaç kez dayaklanmıştım bu nedenle. Dayakla

öğrenmiştik. Soruşturmada, "efendim" "Beyefendi", "memur bey"

ve buna benzer biçimde beürlemede bulunma ve karşıdakine

hitap da yasaktı. Geldiğimiz günü tembihlediler. İsim okununca

veya çağrıldığında, ayağa kalkacak ve yüksek sesle "emret komu¬

tanım" diye bağıracaksın. Otur denildiğinde de, '^emredersiniz"

komutanım" diyecek ve _sonra oturacaksınız. Manasız bir şey.

manasız olduğu kadar buna ahşmakte o derece güç. Dayak yeme¬

mek ve daha fazla hakarete uğramamak için yapmaya özen gös-

teriyorduk. Saygısız ve insanlığını yitiren bu adamların, tatmin

olması için bunlan yapmak gerekliydi. Bilhassa bizim söylememiz¬

den daha da zevk alıyorlardı. Bu da içinde bulundukları aşağıld<
duygusundan kaynaklanıyordu.

Beşinci günü beni sorguya almaddar. O gün hizmet mangasına

ahndım. Bir kısım arkadaşlar tuvaletlerin temizlenmesi için görev¬

lendirildi. Ben de bir kişi ile biriikte göz bağlannı ydcamakla görev¬

lendirildim. ÖzdUkle beni görevlendirdiler. Yaşlılığım, takatsiz¬
liğim, fiziksel durumum itibarıyla bu görevi sağlıkla yürütemiye-

ceğim bilindiği halde, özelükle görevlendirildim. Bu oyunun nedeni

açıktı ve hangi amaca dayandığı da belli idi.

Kolumdan tutarak tuvalet kısmına götürdüler ve küçücük bir yere

soktular. Bir teneke su ve bir yığında gözbağı bıraktılar önüme. Çö¬

küp yıkamam gerekiyordu. Katlandık ve oturup yıkamaya baş¬

ladık. Yanımdaki gençte çöktü. Gözleri bağlı yıkamaya başladık

göz bağlarını. Terden ve yağdan kayış gibi mübarekler. Hep.si kan

kokuyordu, irin kokuyordu. Leş gibi idiler. Kendi kammızdı,
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demokrat, devrimci yurtsever insanlann kanıydı. Üzüntü ve hınç¬

la ydcaddc göz bağlannı. İşimiz biter bitmez, aldılar bizleri yerimi¬
ze. Tuvalet temizüyenler, biz işimizi bitirdiğimizde, daha çahşı-

yoriardı. Bok kokusu, yaydan bokların taze kokusu, sidik kokan

nem kokan odanın havasını iyice ağıriaştırmıştı. Dedim ya, alış-

mıştdc artık. Umurumuzda değildi bu kokular. Sadece sağ kurtul¬
manın ve sağhkh çıkmanın hesabı hesabmdaydık. Yapılanlara, is¬

ter istemez katlanacaktık.

Devamh oturduğumuz bölüme getirildiğimizde, oturma yerleri- ,

nin darahnasından ve sdcışdt biçimde oturtulmamızdan, yeni ar¬

kadaşların getirildiğini anladım. Zaten kısa bir müddet sonra, içe¬
ri gelen birisi, yeni gelenlerin isim ve soyisimlerini ve adreslerini
tespit etti. Gdenler kalabalık olduğu için, bu şekilde tespit işlemi¬

ni yaptdar galiba.

Bismd ekibiydi bunlar. İlköğretim müdürü Seraç ve bir kısım öğ¬
retmenlerle, öğrendler, DDKD üyesi olarak alıp getirilmişlerdi.
Bunlara da, hoş geldin fash yapıldı. En çok dayağı, seslerden
edindiğim izlenime göre, yanılmıyorsam, İlköğretim muduru de
ismini bilmediğim bir öğretmen yedi. Bunlara tek tek istiklal
marşı okutuldu. Gözalti yerinden geldikleri ve (durumu orada

öğrendikleri için) öğrenmiş olacaklar ki, hatasız okudular. Zaten
bir kısmmı da, geldiklerinin ikind günü hemen sorguya alarak gö¬
türdüler Ben işkencehaneden çıkıncaya kadar, ilköğretim müdü¬
rü Seraç ve bir kaç arkadaşı işkencehanede kaldılar. İlköğretim
müdürü ve arkadaşlan benim gözaltı yerine gidişimden bir kaç

gün sonra getirildiler gözaltı yerine.

Beşinci ve altıncı günü, özel sorgulamaya alınmadım ve özel ola¬
rak dayaklanmadım. Genel dayaklama düzeyinde hissemize düşen

dayağı yedik. Yemeğe gidip gelirken yediğimiz dayaklar ve uğradı-

ğmuz hakaretler, başka tabi. Bu iki günde, yeni gelen arkadaşlar ve

eskilerden Metin Terzi ile Cemal Arat sorgulamaya alındılar. Hem
ameliyat masasında ve hemde yanımızda (genel bölümde), bun¬

lara fazlası ile eziyet yapıldı. Ali'yi altıncı gün öğleden sonra tek¬
rar ameUyata aldılar. O gün her gden AU'yi döğdü ve Akbaba ile
Hocanın dayağı bu arkadaşın üzerinden eksik olmadı. Metin, Ce¬
mal Arat, haşat edümişti gaUba. Sesleri bile çıkmıyordu. İnilti¬
leri derinden geüyordu. Bunların direnişleri, işkencecileri çileden,
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çıkarıyordu galiba. Bu nedenle yüklenddcçe yükleniyoriardı.

Beşinci günün akşamı idi. Köpek havlaması duymuştuk. Birden
bacaklarımın arasında köpeği hissettim. Kucağıma sıçradı. Yavaş¬

ça itiverdim. Ben itince yanımdakinin kucağına sıçradı galiba.
O, köpeği sert itmiş olacak ki, köpek bağırmaya başladı. Köpeğin
bağırması ile kıyamet koptu. "Sen nasd komutanına vurursun" di-
ve evire çevire döğdüler arkadaşı. Yeni gelenlerden birisi olacaktı
• u. Arkadaşın, "ne yapayım, diüni ağzıma sokuyortlu" şekündeki
itirazlarına kimse kulak kabartmıyordu. Kanımca adamı kendinden
geçinceye kadar döğdüler. Köpek ve komutan, bu benzetmeyi
kendileri yapıyordu. Bu benzetmeyi yapmalarının bir nedeni var¬
dı. Bunu da kendileri biUyordu. Bu duruma göre, komutana köpek
demenin hakaret sayılması düşünülemez.

Gözaltına gittiğimde öğrendim. Bu köpek yetiştirilmiş ve uzman-
laştmlmış bir köpekmiş. Kişinin kucağına gelince, ya penisine
ya da dudağına sanlıyormuş. İtmediğin ve uzaklaştu-madığm
siirece yalamasına devam ediyormuş. Hocanın dışında, bir kaç

kişinin de, penesini yalatm.ışlar bu köpeğe. Bu uygulamadan ge¬

çen arkadaşlar, bunun yarattığı .sinirsel talıribi ve ruhsal bunalı¬

mı, ayni heyecan ve korku içinde anlattılar. Hoca bunu anlatırken

.sinir krizleri geçiriyordu. Uzmanlaşmış gerçekten işkenceciler.
Kişiyi çökertmenin ve bunaltarak sonuca varmanın yoUannı biU-

yorlar. Adamlarda, acıma da yok. Bu nedenle ruhsal ve fiziksel

acı vererek, kişinin direncini kıracak her yolu denemektder.

Altıncı günün gecesi, iki kişi daha komaya sokuldu. Aynı günün

sabahı da. Cemal Arat fenalık geçirdiği için hastaneye götürülüp

getirilmişti. Gece doktor geldi. Komaya giren iki kişiyi muayene

etti. Durundan kötü olacak ki, onlarda hastaneye götürüldüler.
Ensari Kızıloğlu kendinden geçmiş durumdaydı. Ve iniltileri sa¬
baha kadar sürdü. Kolundan tutup götürüp getirdiklerine göre.
Gazi ismindeki şahıs da kötü durumdaydı. İniltilerden, hırdtılar-
dan ve konuşmalardan, orada bulunanlann hepsi hasta durumda
idi. Buna rağmen, aynı gece, yine üç defa uyandırıldık ve her kal¬
kışımızda da, birer .saat kalk -yat eğitimi yaptmldı.

Yedinci günü, yeniden sorguya alındım. Benden 1977 seçimleri¬
ne giriş nedenim ve ısraria bağımsız olarak seçimlere katıhşımın

nedeni soruldu. Bu kez, sorgulamayı yapan kalabalık bir guruptu.
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Sevi -rden edindiğim izlenimlerden, bunlar sekiz -dokuz kışıleruı.
İİM. si Muş'tan uelmiş olacak ki, Muş'taki siyasi durumdan ve .
l'K-- 'deki partilerin güçlerinden ve .siyasal konumlanndan, aşı-

retsr! vapıdan rahatlıkla söz ediyordu. Bana, "sen isteseydin CHP'
,k!> adav olabiUr ve üsteye girebilirdin. Neden girmedin.' Neden
bağımsı/ kaldın?" sorularını sorarak cevaplandırmanu istedi. Ver¬

diyim cevaplar kanımca kendilerini tatmiü etmediği için ve aley¬
hime bir dunım doğmadığı için ısraria aym konuda yem sorular

tevcih ediyoriardı. . "vt
Seçim bildiruelerim okunduktan soma, ıçlennden bin K.ıırt

halkı varmıdır^ve sen Kürt müsün?" sorusunu sordu. Kint halkı-
mn varoidutnınu ve Kürt olduğumu, kendilerinin de bunu çok :
iyi bildiklerini, varolan bir halkın inkarının bölücülük olduğunu -

söylencem üzerine, arka arkaya suratıma iki yumruk mdı. O ara
birisi "çenesine vurma, dişleri takmadır" deyince bem döven a-
dam yumruklamadan vazgeçti ve ayaklarını çalıştırmaya baş¬
ladı Bacaklarıma vurulan tekmeler, o anda gelen birisinin nuKİa-
helesi ile son buldu. "Bana vuran adam, "herife bak be, açık açık
Kürt olduğunu söylüyor. Aslında gençleri zehırieyen bunlardır...

Bunlan sikeceksin. Neyse şimddik alm yerine, yine konuşacağız,
dedi Bunun üzerine koluma girilerek yerime götürüldüm.

Beni bekleme yerine uetiren adam, kapının ağzında bıraktı beni.

Kendim el yordamı ile ^oturma yerine doğru yürümeye başladım.
İki adım atmıştım ki, ayağım birine takıldı, yere yıkıldım. Bilahare
«özaltına sittiğimde öğrendim: bu kişi, ben sorgulamada iken
döğülerek \omaya sokulan bir öğretmen arkadaşmış. Ben içen

»irdikten sonra alıp götüıdüler bunu. Bunun kim olduğunu ogrene-

mediğimiz gibi. durumu ile ilgili bilgi de alamadık sonradan,
öğleden sonra, bizimle biraz eğlendi Akbaba, özgeçmişimle

UdU bir kaç soru sordu bana. Hakkımda bildiklerim, çok evelden
biüyormuş gibi ve beni tanıyormuş gibi bir hava ile anlatıyordu.
Samimi olmaya çalışıyordu. Bunun, oyun olduğunun farkında ı-
dim Neden böyle davrandığını, "sen bildiklenm soylemehsın,
yoksa kuriulamazsın. Senin için iyi düşünmüyoriar. Bunlar sem
öldürecekler" bdiriemesinden sonra anladım. Akbabanın belir¬

lemeleri karsısında konuşmam gereksizdi. Adam hiç bir şeyin
farkında değddi. Sorgulamada bana nderin sorulduğunu da bıl-
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iniyordu. Bilseydi, zaten söylemezdi bunlan. Başımdan çekip

gitmesi için "biz ne yapıyorsak açık yapıyoruz ve yaptığımız¬
dan da utanmıyoruz, yaptiğımız ne?! Avukatlık, bu bizim yasal
hakkımız. Biz fikirierimizle ve düşüncelerimizle açık insanlanz.
Görüşlerimizden de taviz vermeyiz. Eğer bir şey yapmışsak
bilerek yapmışız ve bunu da söylemekten çekinmeyiz. Sonuna
dek de savunuruz." şekünde konuşmak zorunda kaldım. Söyle¬
diklerim hoşuna gitmedi Akbaba'mn. Gitmemesi de doğaldı. Hoş¬
nutsuzluğunu da tokatlama ile ve coplama ile açıkça gösterdi.
Bü- keresinde de, çay bardağı de yanıma geldi. Sıcak bardağı

başıma tuttu ve akabinde, ses çıkararak çayı yudundadı. Bu
davranışı ile çaya zaafimın olup olmadığını ölçmeye çalışıyor¬
du. Bir iki yudum aldıktan sonra, yine nasihata başladı. "Senin
yapacağın tek şey var: buradan çıkar çımaz Diyarbakırdan ay¬
rılmak. Gider Antalya'da avukatiığını yaparsan daha iyi olur. Ya¬
hu!. Senin akhna şaşıyorum. İnsan Antalya'yı bırakıp da gelir
Diyarbakır'da avukatidc yaparmı?" Nasihatini dinledim. Ama hiç
bir şey söylemedim. "Çayı sevemıisin?" sorusuna karşı, "tirya¬
kisi olmadığun" cevabını verdim. Yanımdan aynlmadan önce,
ağzını şapırdatarak çaydan bir-iki yudum daha aldı.

Aç insanın karşısında yemek yemek, susayan bir adamın ö-
nünde bardak bardak sulan yere dökmek, işkencecilerin bdinen
klasik oyunlandır. İşkencecilerin bu oyunlannı bilmek ve zaa-
fiyet göstennemek gerekir. İşkenceciler, bu oyunları tezgahlarken,
kişinin zaafiyetini saptamayı amaçlariar. Ki, zaafiyeti saptadıktan
sonra, ağıriıkla, kişiyi bu yönden baskı altinda tutar ve sonuca

gitmeye çahşıriar. Akbaba'mn, benim üzerime ,geüşinin ve na.si-
hat vermesinin tek nedeni de, bu konuda, ilk geldiğim gün gös¬
terdiğim zaafiyetti.

Yaşar Uslu'ya "Şerafettin Kaya Rizgaricidir" diye bağırtmış-
lardı. Oynanan oyun basit ve komikçe idi.^ Bu nedenle gülmüş¬
tük ve dayaklanmıştdi. Onun, benim hakkımdaki belirlemesinden
sonra, başka birisine de, aynı şeyi söylfetmek istediler. Baskı da

yapmadılar adama. Sadece, kendisinden gizli örgüt üyesi olup
olmadığımı sordular. Bu gencin verdiği cevap sinirime dokun¬
muştu. Ve o zaman "keşke gelmez olsaydım Diyarbakır'a" şekün¬
de yakınmada bulundum. Gerçekten bu bir zaafiyet idi. Yapma-
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mam gerekirdi. Amcak o andaki rüh.sal durumum ve duyduğ.vın

fİ7.ik.sel acı, böyle konuşmama neden olmuştu. Akbaba'da, benini

o günkü beUrlememden etkileıınıiş olacak ki, arada bir gelerek

bu biçimde nasihatler vermekteydi.

Akbaba, Hoca ve diğer sorgucular, ara sıra munislcşir Ve ellerin

de sigara aramızda dolaşırlardı. Çoğu kez de, sigara dumanını,

göz bağının altından yüzümüze doğru üflerlerdi. Bazı kişilere de.

"sigara içermişin" tekUfinde bulunurlardı. Bazı hallerde, birer

nefes çektirdikleri de olurdu. Diğerlerini etkilemek içinde, nefes

çektirdikleri adamı, sigara ve tütünün cinsi ve kalitesi ile ilgiü

sigaya da çekerlerdi. Bundan amaçları, sorgulamaya alman kişi¬

lerin sigaraya olan zaafiyetlerini anlama ve onları etkileme idi.

Tabii ki, herkes bunun farkında değildi. Bu nedenle bu konuda

zaafiyet gösterenler oluyordu. İşkenceciler de, bu zaafiyeti gayet

rahathkla kullanıyorlardı.

Akbaba'nm, çay bardağını başımda gezdirdiği günün akşamı idi.

Yemek sonrası birer bardak su verildi. Akbaba, elinde sigara

aramızda dolaşıyordu. Yumuşak bir davranış içinde idi. Dalıa

doğrusu, işkenceci tatldığı içinde idi. EUnde sigarası önümüzde

gezinirken, dumanları suratımıza savurmayı da ihmal etmiyordu.

Bir ara AU'ye hitaben; "Ali sigara istermisin?" dedi. AU 'nin ceva¬

bını merak ettiğim için kulak kabarttım. Verdiği cevap dikkat

çekici idi. "Ben yirmiiki senelik tiryakiyim, buna rağmen içmem"

Yüksek sesle söylemişti bunu Ali. Kanımca yılışan ve işkenceci¬

lerden sigara isteyenlere ve bu konuda zayıf olanlara, bir ders

olsun diye böyle cevaplandırmıştı Akbabanın sorusunu. İkinci

günü, aynı tekUfi bana da getirmişti. Hatta yalalmış sigarayı du¬

daklarıma kadar uzattı. Sigara içmek niyetinde olmadığımı, bu

fırsattan istifade ederk bırakmak niyetini taşıdığımı beürlemiştim.

Sekizinci günü yine sorguya alınmadım. Aynı günü akşam üstü

Valbi deUk olduğu söylenen, Diyarbakır Fen Fakültesi'nde öğ¬

renci bir genci getirdiler. Genç, "beni nereye götürüyorsunuz?

kimdir buradaküer? girmem vallahi" diye bağınyor ve girmemek

için direniyordu. İşkenceciler nedense, adama baskı yapmaddar.

Bizleri konuşturdular ve tanıttdar. İçerdekderinde, sorgulamaya

ahnan insanlar olduğunu anlamış olacak ki, genç, direnişi bıra¬

karak içeri girdi. Ve gösterilen yere oturdu. Yerine oturan genç,
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kendisini getirenlere, Diyarbakır şivesi ile "Açım, bırakmadınız
akşam yemeği yiyelim, bir-iki lokma ekmeğiniz yokmudur?"
deyince, hepimiz gülüşmeye başladık. Kendisine birşeyler getir-~
diler. O, yemeğini yerken, kendisini getiren polis, oradan aynldı.
Aynurken de orada bulunan erlere, "buna dokunmayın, kalbi
deliktir" diye tembihte bulundu.

Yeni gelen genç yemeğini yiyip bitirmişti ki, içeriye Akbaba
ile Hoca geldiler. Genç, "yatabilirmiyim" diyerek izin isleyin¬
ce Hoca kendisine bir kaç tokat patlatti. Vurulan tokatlar üzerine,
yeni gelen genç arkadaş, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Daha
fazla hırpalamadılar kendi.sini.

Gece yine uykudan uyandınldık. Bu defa tanımadığımız bir ses
bize eğitim yaptınyordu. Yeni gelen genç hasta olduğunu ve ken¬

disinin bu hareketleri yapamıyacağmı söylüyordu. Eğitim ya})-
tıran kişi kabul etmedi ve hareketleri yapmasını istedi. Ancak

genç, .söylenenleri yapmamış olacak ki, tekmelenmeye ve yum¬

ruklanmaya başlandı. Kammca on dakika kadar devam etti bu döv¬
me işi. Sert bir yumruk vuruldu sanıyorum. Bir "Ah" sesi yük¬
seldi ve sert bir biçimde yere düştü dövülen bu genç. Uyanması
için yapılan uğraşı para etmedi. Ve bir anda, trafik yoğunlaştı.
Yere- düşen g.-nçten ses çıkmıyordu. Gelip gidenlerde, fısıltı halin¬
de konuşuyoriardı. Genci alıp götüıürlerken, bizim olaydan bil¬
gimiz olmasın diye ve yaygara koparmayalım diye "adam numara
yapıyor , sizde böyle bir numara yapmaya kalkışmayın, bak onu

nasd ameüyatla uykudan uyandmrız" şeklinde bir konuşma ile
olaya perde çekmek istediler. Bu genci bir daha getirmediler. Göz
altına gittiğimde, oraya da getirilmediğini öğrendim. Kanımca
ölmüştü. İçerde iken öğrenemedim ama, dışan çıktığımda, böyle
bir kişinin hastanede öldüğünü ve hakkında "kalp krizi" raporu
verildiğini söylediler.

Dokuzuncu günü, öğleden sonra sorguya alındım. Yemek sonrası
hemen alınmıştun. Bu sorgulamada kısa sürdü. Ruşen Arslan ile
ortaklığımın hangi tarihte başladığı ve son bulduğu soruldu.
Aynca 1973 ydlannda afla ilgili olarak basma vermiş bulunduğum

beyanat okundu ve benden bilgi istendi. Ben, bu soruları cevap-
landırmıştun ki, yanımıza gelen başka bir memur "bunu alm içe-
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ri. Metin ile Aü'yi getirin, onlaria işimiz var" dedi. Yetkiü biri

olsa gerek ki, verilen taUmat üzerine sorgumdan vazgeçildi ve

hiç dayak yemeden yerime getirildim.

Ben yerime getirilmeden önce Aü ile Metin götürülmüşlerdi.

Ben yerime alındıktan sonra kimseyi götürmediler. Aradan on da¬

kika kadar bir zaman geçmişti ki, bağırtılar ve çağırtılar kulak¬

larımızı tırmalamaya ve içimizi titretmeye başladı. İşkencecilerin

"ulan biz adamı konuşturmasını biUriz... Sen söyleme, bizi mi

kandırıyorsun?... Oğlum biz biUyoruz... Sen kabul et. Rahat et.

Gözaltına gider çayını içersin. Sütünü de içersin." biçimindeki,

biri birinden kopuk sözcükleri içeren kin dolu hınçlı bağırtdan da

duyuluyordu. Bunlara yani bu sorulara ne cevap verildiğini bilmi¬

yorduk. Duyduğumuz sadece çığldilar ve bağırtılardı.

Bu bağu-tılar devam ederken, birkaç kişi gürültü ile girdi içeri.

Bir şahıs itelendi. Yere düştüğü ve yeri öptüğü düşüş biçiminden

anlaşıhyordu. "Ahn size bir ermeni oğlu ermeni, eşekoğlu eşek

bize 4000.-TL lik benzin yaktirdı, hala kaldığı evi göstermedi"

Bu laflann arkasından, tekme tokat, yumruk sesleri. Dışarıdaki

sesler de getirilen şahsın bağırtdan birbirine karıştı. Siuirierim

yine kabardı, moralim bozuldu ve sıkıntı başladı. Bu zulme, bu

işkenceye tanık olmak, zulme ve işkenceye uğramaktan daha

zor. Askıya alınmanın, elektrik şokunun, falakanın, ızdırabı,

bu işkencelere tanık olmanın verdiği azaptan daha hafif.

Sorguya götürülenleri, akşam yemeği gelmeden önce geri getir¬

diler. Usul edinilmişti. Kanımca bir tedavi, bir tedbirdi. Elektrik

şokundan getirilen insanlann kollanna girilerek gezdirilmeleri.

Her içeri gireni, ameliyattan getirileni. Akbaba tesüm alıyor

ve amdUyata kişinin gördüğü ızdırabm bin katımda burada gösteri¬

yordu kendisine.

Yemekten sonra Akbaba, Ermeni arkadaşla uğraşmaya başladı.

Yeni getirilen ve Ermeni denilen arkadaşa gayet yumuşak yaklaş¬

tı Akbaba "Gel seninle biraz eğleneüm benim aslan ermenim."

"Ulan sen gerçekten ermenimisin? Hele bir pantolonunu soyalım

anlaşılır ermeni olup olmadığın" diyerek, yaklaşmıştı ermeniye.^

O arada Hocada gelmişti Akbaba'mn yanına. Yumuşaklık birden

kayboldu, tekme-yumruk girdiler Emeni arkadaşa. Gerçekten

soyundurdular kendisini. Soyundurduklan "ulan bak hele...
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Gerçekten .sünnefli değil. Oğlum bu ne kabuktur... Vay kafir!"

diye söylenmelerinden anlaşıhyordu. Akbaba vuruyordu. Hoca

vuruyordu. Akbaba vururken "bu ermenilere acımayacaksın,

ne yapıyorsa bunlar yapıyor, elçilerimizi vuran bu namussuz¬

lardır" diye de söyleniyordu. Akbaba'mn bu belirlemeleri Ho-

ca'yı coşkulandırmıştı' Hoca, vurdukça vuruyordu. Her tokatm

ardından da "ulan söyle, sen kafirmisin? niye sünnet olmamış¬

sın?" diye sorularda yöneltiyordu. İsminin Garabet olduğunu öğ¬

rendiğim bu arkadaş, sorulan bu soruları cevapsız bıraktıkça da¬

yağın şiddeti artıyordu. Vurulan darbeler karşısında tahrik ola¬

cak ki, "ne yapağ yani, anamız babamız hristiyandır aha!.. La

ilahe illaüah müslüman olduk... Ne diyorsunuz artık" diye bağır¬

mak zorunda kaldı. Garabet 'in bu cevabı Hoca'yı keyiflendirmiş-

ti. "Ha bak dayak insanı nasıl müslüman eder gördün mü ha!

hak yoluna gel böyle işte" diyerek, sevincini ve başarısını beür-

ledi. Bizlere laf atmaktan da geri kalmadı. "Ulan komünistler

vallahi sizi de müslüman edeceğim., sizin gözünüzün önünde bu

ermeniyi sünnet edeceğim, içinizde başka sünnet olmayan varsa

söylesin, açıp herkesinkine tek tek bakacağım" diye konuşup

bizleri tehdit ettikten sonra yine Garabet'e yüklendi. Garabet bir

futbol topuna döndürüldü. Coplamalar, tekmelemeler, tokatlar

ve yumruklar bir birim kovahyordu. Dayanamadım Hoca'nın,

"biz adamı böyle müslüman yaparız" şekündeki konuşmalarına

karşı, sizin yaptığınız müslümanlık işi değildir, diye cevap verdim.

Bu şekildeki konuşmam, Hoca'nın Garabet'den vazgeçmesini sağ¬

ladı ama, bu defa Hoca'nın tekmelerine, tokatlarına ve nöbetçi

erin dipçiklerine ben muhatap oldum.

Dayak curcunası bitmişti ki, dışarıda kadın sesleri duyuldu.

İçeriye de birini getirdiler. Konuşmalardan, anladığım kadari

ile, içeriye getirilen adamm karısmı ve bacısını da birlikte getir¬

mişler işkencehaneye. Yeni getirilen adam devamlı olarak "gön¬

derin onları, beni getirdiniz onları niye getiriyorsunuz? Onlarda

suçlu değil ya" şekünde konuşuyor ve kadınların gönerilmesi

ricasında bdunuyordu. Aldıran yoktu "söyle, o adam nerede sak¬

lanıyor? kim vermişti bu belgeleri? Dersen bırakırız kadınları"

deniyordu. Ve adam sustukça, tekme tokat girişiyoriardı kendi¬

sine. Bu olay hepimizin önünde cereyan ediyordu. Kendilerini



görmüyorduk ama, söylenenleri duyuyorduk. Adamın "vallahi

bilmiyorum, bilsem söylerdim" demesi önemsenmiyordu. Aradan

on -dakika kadar bir zaman geçti, içeri gelen işkencecinin biri

"alın bu eşekoğlu eşeği içeriye" deyince, adamı sürükleyerek

götürdüler. Aradan kısa bir zaman geçmişti ki, askıya alman

ve bu durumda elektrik şokuna maruz tutulan bu kişinin acdı

naralan duyulmaya başlandı. Onun bağırtısım, kadınların ağ¬

lamaları izliyordu. Ağlamalar ve arkasmdan "Allah için yapma¬

yın!.. İnsaf edin" şekündeki yalvarmalar merhamete getirmiyor¬

du işkencecileri. "Ah anam... Oy bırayo... " seslerini o gece sa¬

bahlara kadar dinledik. Bu inlemeler ve bu yakarmalar arasında

uyumak mümkün değildi. İçim içimi yiyordu. Yüreğim kabarıyor

boğulur gibi oluyordum. Bu zulüm ve işkence karşısında, bir şey

yapamamak ve tepki gösterememek, gerçekten korkunç bir acı

idi. Bu durum, iki gün üst üste sürdü, ikinci günün sonunda, duyu¬

lan sadece ağlamalar ve iniltilerdi. Gide gide düşen bu kadın sızlan-

malarmı, Disko'dan ayrdışımm sabahına kadar dinledim durdum.

BUahare öğrendim. Getirilen bu kadınlar, yapılan suçlamalan

kabul etmeyen ve düzenlenen gerçek dışı suçlamaları içeren

tutanakları imzalamayan G....'nin kızkardeşi ve kansı imiş. Evela

bunlann önünde G....'yi askıya almışlar, kendisine elektrik vermiş¬

ler ve bolca dayaklamışlar. Bağırtdardan ve kadının ağlamaların¬

dan o sıra biz de anlamıştd<: bunu. Bu biçim işkenceden istenilen

sonucu alamamışlar ve bu kez, sonuca varabilmek için, iki kadım

birden G....'nin gözü önünde işkenceye yatırmışlar. Bu biçimde

davranışta sonuç vermemiş olacak ki, söylenenleri kabul etmiş ve

düzenlenen tutanağı imzalamak zorunda kalmış.

Onuncu günün sabalıı yeniden sorguya alındım. Bu kez götü¬

rüldüğüm sorgulama odasında, daktilo sesleri geliyordu. Anladım

ki, bu kez sorgulama ciddi biçimde sürdürülecek, içerisi kalaba-

hktı. Ben sandalyeye oturtulduktan sonra, etrafımı çevirdiler.

Sorgu başladı. İlk soruları, Sami Siverek ve Yaşar Uslu ismindeki

çocuklann ifadelerindeki beUrlemelerdi. Bana "bak Rizgarici

olduğun söyleniyor, sen nzgaricisin, ne zamandan beri nzgari-

cisin?" sorusunu sordular. "Rızgari diye bir örgüt tanımadığımı

ve böyle bir örgüt olmadığını, sadece Rızgari dergisinin olduğunu

ve bunu tanıdığımı ve bildiğimi" deyişimle, suratımda tokat
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patiadı. Bu sorunun çözümü, hayli zaman aldı. Değişik

biçimde beyanda bulunmam için zorlanıp durdular. Sonuçta,

dedikleri biçimde beyanda bulunamıyacağımı anlamış olacak¬

lar ki, ısrardan vazgeçtiler ve söylediğimi olduğu gibi tutanağa

geçtiler. Yediğimiz bir sürü dayakta bize kar kaldı. Bu soruyu

diğer sorular takip etti. Söylediklerim değiştirilerek daktiloya

yazılmak isteniyordu. Müdahalelerim ve karşı çıkmalarım kar¬

şısında devamlı hırpalanıyordum ki, bu arada binisi aynen şöyle

konuştu: "ulan eşek oğlu eşek diğerlerine yaptığunız gibi, istersek

senide idama götürürüz, istediğimizi yazarız, sike sike sana imza¬

latırız. Mehdi'de aynısını yaptı, imzalamam dedi ama, biz ona

imzalatmasını bildik." İşkenceci poUsini bu konuşmasına karşı,

"önemli olan gerçeklerin yansıtdmasıdır, önemli olan vicdanen

ralıat oluşumdur, ben yaptıklarımı bilerek yaptığım için söyle¬

rim ve savunurum, ancak, söylemediklerim tutanağa geçiriürse,

onuda imzalamam ama, ölebilirim" şekündeki konuşmam, adamı

çileden çıkardı. Yumruk ve tekmeler arasında "alın bu adamı içe¬

riye, sorguya yarın devam ederiz, bir sikelim de görsün" diyerek,

içeri, alınmamı emretti. Sorgum üç saat kadar devam etmişti.

Ancak bir iki soru cevaplandırılıp, tutanağa geçirilmişti.

Bu sorgulamayı, o gece taîıUî ettim kendi kendime. Benim,

başka bir nedenle içeri alındığım, adamların tavrından açıkça

görülüyordu. Amaçları benim avukatlık yapmamı ve açılan grup

davalarına savunucu olarak katılmamı engellemekti. PKK davası

iddianamesi verilmiş, diğer siyasi grupların davalan da iddiana¬

meye bağlanma durumunda idi. Önceki davalardaki tavrım ve

usulsüzlükler karşısındaki direnişimin ve ısranmm, bu davalarda

da devamı istenmezdi. Bunun içinde, en iyi yolgözaltma alınmam

ve tutuklanmamdı. Komutanlıkça ve mahkemece de en iyi yoldu.

Benim içeri girişimle, soruşturmada yapılan işkenceler, cezaevin¬

deki baskdar dile getirilmeyecek ve mahkemenin usulsüzlükleri

sergilenerek, tutanağa geçecek tartışmalar yapılmayacaktı. Benim

içeri ahuışımm, sadece beni susturma değil, diğer avukatlan da,

korku çemberi içine alarak susturmayı amaçlayan yanı da vardı.

Bir gerçektir ki, benim neden içeri alındığımı ve neden tutuklana¬

cağımı avukat arkadaşlar biürier ve takdir ederler. Bu durumda

kendilerinin de içeri alınacaklarının hesabım rahatlıkla yapariar.
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Böyle bir duruma düşmemek için seçecekleri tek yol, baskılar ve

işkenceler göz yummak ve yapdan usulsüzlükler karşısında sus¬

maktır. Bunu egemen güçlerde çok iyi bildikleri için, beni gözaltı¬

na alddar ve bu nedenle şimdi işkence altında idim. Ancak telaş,

içinde olduklan da beürgin idi. Benim alınışımın, gerekçesini sun¬

manın yanmda, içeride tutulabilmemin hukuki kdıfim da bulmak
zorundadırlar. Hemde barolara, dünya kamusuna ve demokratik

kuruluşlara karşı, kendilerini haklı gösterecek bir kdıf. Doğah,

örgüt, üyeUğidir. Bu nedenle işkenceye alınışımın onuncu günün¬

den sonra, örgüt üyeUği konumunu karşıma çıkardılar. İşkenceci¬

ler, bu kıhfi bulmak için oyun içindeler. Keüme oyunları de

sonuca gitmeye çalışıyöriardı. Soruşturma merkezine, yani, iş¬

kencehaneye getiriUşimin ilk günü dü bunu biliyordum. Ve ne

zaman böyle bir oyunla karşdaşacağımı düşünürken, koyacağım

tavrın hesabını da yapmıştun.

Gece bir kaç kez kaldınldım ve dayaklandım. Akbabası, Hocası

ve diğer gelenler, verilen talimat uyarınca devamlı beni hırpaladı¬

lar ve bana hakaret ettiler. O gece çatmdra gerilenlerin seslerini

de dinledim bolca. Garabet Demirci, saatlerce dövüldü. Cemal Arat

baydtıldı, marşlar söyletildi ve nasihatlar çekildi. Şimdiye kadar

duymadığım bir ses, gece yarısı bana şöyle fısıldıyordu: "bunlar

seni mahvedecekler, bende kurtaramıyacağım seni". Buda bir

oyundu. Sabahm erken saatlerinde beni tuvalet temizliğine gönder-

dder. Uzun sürmedi bu temizlik. Ben pislendim, temizlik yanda

kaldı. Gözü kapah bir insanın, yapacağı temizlik ancak böyle olur¬

du.

Karakuşlann gelişleri ile ahndım sorgu bölümüne, bu kez sorgu¬

lama sistemini değiştirmişlerdi. Sorulan sorulara verdiğim cevap¬

lar itirazsız daktiloya geçiriürken, hemen bir diğeri, ikinci bir so¬

ruyu soruyor ve cevaplandırmamı istiyordu. Amaçları daktilo¬

ya yazdmlam duymamı ve izlememi engellemekti. Seçim bildiri

ve bildirgeleri ile ilgiü sorgulama, tek tek kelimeler üzerinde

sürdürülüyordu. Geçmiş dönemlerin klasik sorgulama biçimi.

Ama yöntem değişik. Sorulan yedi-sekiz kişi ayn ayn, değişik

ses tonlan ile soruyor ve hepsine ayn ayn cevap vermem isteni¬

yordu aynı anda. Yakınımda, başka birininde sorgusu yapdı¬

yordu. Tam bir curcuna. Sesler birbirine kanşıyor ve neler ya-
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zıldığı anlaşılmıyordu. Adamların niyeti belli idi. Beni suçlayacak

bir kanıt elde edebilmek için söylediklerimi değişik bir içimde

tutanağ aktarma hesabmdayddar. Böylece sonuca varmak isti¬

yorlardı. Keümeler üzerinde tek tek durup, açıklama yapmaya

beni zorlamalan da bundandı. Farkındaydım oyunun. Bu nedenle

kelimelerin manasını açıklamıyordum Ve bunlann hangi manaya

geldiğinin lugatta yazılı olduğunu söylüyordum. Benim bu davra-

dışım onlan hiddetlendiriyor ve sertleşti riyordu. Tabii ki, bu sert¬

leşme biraz daha hırpalanrnamı yaratıyordu. Bildirilerin bana

ait olduğunu ve tarafımdan yazıldığını, imzamı taşıdığını söy¬

ledikten sonra, "bunlar hakkında soruşturma açıldı mı?" sorusu

ile karşılaştım. Açıhnadığım söyledim. Ashnda bu bildiriler

hakkında dava açılmıştı ve bir çoğu hakkındaki dava bitmiş,

beraat karan verilmişti. Sadece biri hakkında mahkumiyet kararı

vardı. Bu da kesinleşmemişti. Dosya, temyizde idi. Ben adam¬

lann, beni mahkum edebdmek için, bir oyun içinde olduklarını

anladığımdan, bir noktada daha ileri gitmelerird engeUemek için,

bilerek bildiriler ile ilgiü olarak dava açılmadığfi söyledim .

Sorgulama kesildi. Yalnız kaldım masanın başında. İşkenceciler

benden uzak bir mesafede aralarında fısıldaşıp duruyorlardı.

Ancak bir kaç kelime duyabildim, "olurmu", "en az komünizm",

lafları idi kulağıma gelen. Bir tartışma içindeydiler. Tekrar yanıma

geldiklerinde sorgusu yapılan diğer şahıs dövülüyordu. "N yazıldı

ben bdmiyorum, ben bir şey yapmadım, sız başka şeyler yazdımz"

diyerek, okumadan tutanağı imzalamayı istemediği için doğulu¬

yordu. Bu bağırtı ve gürültü nedeni ile, beni sorgulayan işkence-

cderin, aralanndaki tartışmaları ve neler konuştuklarını iyice din-

leyemedim. Yanm saat kadar geçti aıadan ve tekrar sorgulama

başladı. Bu kez MİT ajanlarım hazırladıkları ve belki de kendi¬

lerinin düzmecesi olan raporlar üzerine sorular soruluyordu. Ken¬

dileri de, rapor da yazdanlann gerçekle ilgisinin ohnadığını bil¬

miş olacaklar ki, üzerinde pek fazla durmuyorlardı ve söyledik¬

lerimi olduğu gibi tutanağa geçiriyorlardı. Ama, tutanağa söy-

leddclerim yazdırıhrken, dikkatimi başka bir noktaya çekmek

için de çaba gösteriüyordu.

Sonraki günlerde de, sorgulama bu yöntem üzerine sürdürüldü.

Tutanağı bağlayacaklardı, bağlamalarına karşı çıktım. Okumam
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gerek ve yazdanlara itiraz edebiürim dedim. Bunu tepki ile kar¬

şıladılar. Tutanağı okuyacağımı, atılan tokatlara karşın ısrarla yi¬

neledim. Adamlar bu yöndeki istemimi reddediyorlardı ve tekme

atarak, tokathyarak beni imzalamaya zorlarlarken, tavırlarından

anladım, pek ısrarh değiUerdi. Bu da kanımca, bildirileri kabul

etmemden ve bildiriler hakkında dava açılmadığım söylememden

ileri geUyordu. Ben, içimdeki korkuya ve yazılanlardan pek

fazla endişe duymamama rağmen, okumakta ısrar ediyordum.

Aralannda kısa bir konuşma geçti ve konuşma sonrası, beş dos¬

ya kağıdından ibaret sorgulama tutanağı önüme kondu ve hafif¬

çe göz bağımı yukarı çekerek, okuyabileceğim söylendi. Ancak,

konulan okuma süresi kısaydı. Beş dakika olarak beürlendi.

Okumakta güçlük çekiyordum. Zamanın kısıtldığım hesaba kata¬

rak, sorgulamanm önemli yerlerine önceükle baktım. Üç yerde
söyledüclerim değiştirilerek tutanağa geçirilmişti. Bir yerde de

kendiüklerinden, kendilerine özgü ve kendi görüşleri uyarınca

soru sonnuş ve bildiklerince cevap yazmışlar. Ashnda yaptıkları

bu eklemenin benim açımdan, aleyhime hiç bir yanı olamazdı.

Onlar öyle değerlendirmemişler, önemsiyerek yazmışlar. Ancak,

bunun hukuken bir değerinin olmıyacağım, ben izah edince kav-

raddar. Yukarıdaki beüriemdrimle, bu yazdıklannın biribiri ile

çeUştiğinin farkına varmamışlardı. İkna etmiş olacağım ki, inat

etmediler ve tutanağın altına bu konuda yaptığım itirazı yarım

yamalakta olsa geçirdder. Tutanak bağlandı ve bağlanırken Sor¬

gulamamın bana baskı yapdmadan alındığı da vurgulanıyordu.

Bu konudaki ısrarım sonuç vermedi. İsrarları karşısında ve daha

fazla üzerinde durmanın da yarar getirmiyeceğini anladığım için,

"Kanunlar işkenceyi yasaklar. Hem cezası da beş yıldır. Sizde

kanunlara sadıksınız onun için işkence yapılmadığım yazmak zo-

rundasmız. Yazsanız ne olacak, sonuç değişecek mi?" ima yollu

bir belirlemede bulunarali itirazımdan vazgeçtim ve tutanağı im¬

zaladım.
Sorgulama bitmişti. Bir rahatiık duydum ve gerçekten rahat¬

ladım birdenbire. Sorgulamanın bitmesi, buradan çıkarılmam

demekti. Gözlerimin bağının açılması demekti. İşkence sesleri¬

ni, götüreleceğim yerde duymayacaktım artık. Bunu düşünmek bi¬

le rahatlatıyordu adamı. Ama, sinirierim iyice bozulmuştu. Sor-
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gumun yapdmasının son bulmasına, ve rahatlamama rağmen yi¬

ne de huzursuzdum. Huzursuz olmamak mümkün değildi. Yanıba-

şımda hazırlanan tutanağı imzalamak istemeyen genç askıdaydı.

Arada bir verilen elektriğin etkisi ile bağırıp duruyordu. Düşü¬

nüyordum, acaba benimde ifadem alınırken işlemediğim suç¬

ları işlediğim tutanağa yazılsaydı ve ben de imzalamamakta di-

rcriseydim ne olurdu. Ne kadar dayanabiürdim . Gerçekten düşün¬

dürücü idi. İnsan bu cehennemden kurtulabilmek için rahatlıkla

beş yıl hapsi göze alabilir. Deneyimi olmayan, kendini bu duruma

hazırlamayan ve psikolojikman direnişini yitiren ve morali bozu¬

lan bir kişinin, daha ağır durumlarda dahi, söylenenleri kabul du¬

rumu, bu halde doğal geUyor insana. Evet, yanı başımda askıya

alman genç işte bunun kavgasmdaydı. Direniyordu, ama nereye

kadar. Ölümüne ölümüne gidiyorlardı üzerine. Ya düşecek veya ö-

lecek, her ikisi de söz konusuydu şu anda. Beni kolumdan tutup

götürürlerken bu gencin yaşam kavgası ve tezgahlanan gerçek

dışı oyunlara karşı direnişi ameUyat masasında sürüyordu.

Ondördijucü günümdü. Yemek sonrası fasıl başlamıştı. Bir kısım

arkadaşlai' sorguda, ameliyat masasında sınav vermekte. Akbaba,

bizimle beraberdi bu arenada. EUnde radyo dolaşıyordu aramızda,

gevezeUk yaparak. Radyodan bir arajmancınm tiz sesi yükseli¬

yordu. Birini getirdiler içeri işkenceciler. Seslerinden ve ayak ta-

pırtdanndan anlaşıldığı kadarıyla, birden fazlaydı bu işkenceciler.

Konuşmalanndan, küfürlerinden ve dayaklamalarından, yürütmeye

çalışmalanndan, getirilen kişinin, ameUyat masasından yani işken¬

ce tezgahlarında geçirilerek getirildiği belirgindi. Bu arada, dayan-

namıyan ve çişini yapan bir gence de ağzı ile yerdeki bu pis¬

liği yalatmaya çahşıyorlardı ve bunun için dayaklıyorlardı ken¬

disini. "Yala orospu çocuğu, yala!." sözlerinin ardından tokat

ve tekme sesleri ve radyodaki tiz ses iç içe idi ve ben boğulu¬

yordum ve patlama durumundaydım. İçinde bulunduğum sinir-

sei gerilim nedeni ile, ayaklanmı oynatmış ve kıpırdamış olacağım

ki, suratımda iki tokat patladı. Göğsüme vurulan yumruklar ve

dizime vurulan tekmelerin acısıyla bayılır gibi oldum. Nefes al¬

makta zorluk çekiyordum. Ellerimi böğrüme tutarak bankın üze¬

rinden kayıp betonun üzerine büzüldüm. Sadece radyonun sesini

duyuyordum. Haberler okunmaya başladı. Tesadüf bu ya KENAN
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EVREN'in işkence iddialarına karşı dünya kamu oyuna sunduğu

beyanatı okunuyordu.

"İŞKENCE İDDİALARI VAR. BİZDEN ÖNCEKİ DÖNEM¬

LERDE DE VARDI. BİZ İŞKENCEYİ YASAKLADIK. MÜNFE-

RİD BAZI OLAYLAR OLMUŞTUR. POLİSLERİN BAZI BAZI

İŞKENCE YAPTIĞI BİZLERE DUYURULMUŞTUR. BUNUN

ÜZERİNE GİDİYORUZ. SORUŞTURMALAR BAĞIMSIZ

MAHKEMELERDE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Kenan Evren'in söyledikleri bunlardı. Daha doğrusu, yalan üzeri¬

ne kurulu, gerçeklere sünger çeken beyanatı buydu. Ve biz Kenan

Evren'in bu beyanatını işkencehanede işkence altında iken dinli¬

yorduk. Hınltılar, indtiler, cop, tekme ve tokat sesleri ve diğer

yandan radyodaki haber. Gelde sinirlenme, gelde patlama ve gel¬

de bu komiklik karşısında gülme. Güldü bir kaç kişi. Bir kişi de

"Maşallah dedi" Bende güldüm. Gülünürdü gerçekten. Ama gdge-

leleim ki, işkenceciler gülmediler. Bilakis hırçınladılar ve haşin-

leştiler birdenbire. Radyo kapatddı ve bizi ayağa kaldırdılar.

Yarım saatUk eğitimden sonra, sıra dayağından geçirildik. Vuran

vuranaydı. Tüm işkenceciler katılmıştı bu dayak seronomisine.

Öylesine hınçla ve öylesine zevk duyarak vuruyorlardı. Ve bu ara¬

da Akbaba, nutuk çekmeyi de ihmal etmedi. Daha doğrusu Ke¬

nan Evren'in beyanatını yalanladı ve doğru şeyler söyledi. "Ulan

ben maaşımdan başka, günde beş yüz Ura alıyorum. Bana bu pa¬

rayı niye veriyorlar? Kim veriyor? Kim verecek! Tabi, Kenan Ev¬

ren. Bdesiniz İîi, bizim işkence yaptığımız Kenan Evren de. Kolor¬

du komutanı Kemal Yamak ta, hakimler ve savcılar da bilmekte¬

dir." Doğruydu Akbabanm söyledikleri. Yalan söyleyen Kenan

Evren'di. O da haklıydı söyledikleriyle. Kalkıp ta, işkenceye ken¬

disinin izin verdiğini, kendi emri ile işkencehanderin kurulduğu¬

nu ve işkence yapıldığını dünya kamusuna karşı söyüyemezdi

ya. O derece yiğit değildi. O derece namuslu da değildi.

Kenan Evren'in yalanlanna karşı, gülerek tepki göstermemiz,

bizlere pahalıya mal oldu. Saatte bir eğitime kaldırıldık. Yere

yatınlıyorduk. Askerler ve orada bulunan işkenceciler sırtımıza

çıkıp, sırtımızda zıplıyorlardı. Akşama kadar bu uygulama sürdü.

Bu arada birçok arkadaşlar yeniden ameUyat masasına almddar.

Garabet, Metin, Aü, Seraç, Cemal ve diğerleri bir kaç kez bayıl-
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dılar ve aydddar. Kafam dönüyor ve midem bulanıyordu. Bankın

üzerinde oturamıyordum. Beton üzerinde, iki büklüm oturmak du¬

rumundaydım. Gecede devam etti aynı seronomi. Tatmin olma¬

mıştı daha işkencecder. Bastırddcça bastınyorlardı. Kenan Ev¬

ren'in inadına yapdıyordu belki. Bedii de Kenan EVren'in, rad¬

yodan bu biçimde bir konuşma yapması, işkencenin dozunun

artırdması için bir taUmatti. İşkence ve baskıran birden bire

artması ve şiddetlenmesinin nedeni, başka türlü izah eddemezdi.

Uyuyamadım sabaha kadar. Vücudumdaki sızılar nedeni ile uyu¬

mamda olası değildi. Bütün her tarafım sızlıyordu. Sabah çorba¬

sından sonra işkenceciler geldiler. Yine bir kısım arkadaş ahndı

sorguya. Yine yüklendiler Garabet Demirci'ye. Yine bağırttdar

Bismil'U öğretmenleri. Bu arada içeriye gelen bir kişi isim oku¬

maya başladı. Benim de ismim okundu. Biraz sonra eşyalanmızı

getirip, bize tesüm ettiler ve hazırlanmamızı söylediler. Bir saat

kadar sonra içeriye giren işkenceciler "Uğurlar olsun" yerine

geçsin diye, sıra dayağına alındık. EUerimiz, sırtımız ve bacakla¬

rımız, cop, yumruk ve tekmeden nasiplendiler.

Gözaltına kapalı bir arabada, gözleri bağh olarak getirildik.

Arabadan, arabanın durduğu yerde, gözleri bağlı olarak indiril¬

dik. Bir süre bekletildik. Ve arabanın, yanımızdan uzaklaşma¬

sından sonra gözlerimizi açmamız söylendi. Gözbağını çıka¬

rır çıkarmaz kafam dönmeye başladı. Çökmeme fırsaf kalma¬

dan yere yuvariandım. Bir süre yerde kaldıktan sonra kendime

gelebildim. Kalktiğımda benimle gden arkadaşlar sırada bek-

îiyoriardı. Bende sıraya girdim ve koğuşa getirildik. Bizi koğu¬
şun önünde, saçsız, sakalsız, zayıflamış ve siyahlaşmış, yıkın-

tılan yüzlerinden belli birçok genç ve ihtiyar arkadaş karşıladı.

Tuvalet bölümündeki lavabonun önüne götürüldüm. Yüzüme su

vurdukça rahatlıyor ve açılıyordum. Aynada kendime baktım,

saçım sakalım birbirine kanşmış. alnım, şakağım, yanağım ve

gözümün altı tamamen morarmıştı. Dudaklannı şişmişti. Ağzıma

su aldığımda bütün diş etlerim ve damağım sızhyordu. On yaş

ihtiyarlamıştım. Koluma girdi gençler, koğuşa götürdüler beni.

Uzatılan sigarayı nefesledim.

Gençler hemen, saçımı, sakalımı kestiler. Üstümdeki elbiseleri

çıkardım, verilen yeni giysileri giydim. Leş gibi kokuyordum. Bu-
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na rağmen giydiğim temiz elbisder rahatlattı beni. Yiyemedım
getirilen yemeği. İştah denen nesne kalmamıştı. Uykum gehyor-
du Bu durumu anlıyan gençler, hemen bir şilte hazıriaddar, u-
zandım ve üzerime iki battaniye serdiler. Öylece uyumuşum. U-
yandığımda sabah çorbasına gidiyordu gençler.
Yarahlar, hastalar, kolu kırdmışlar, bacağı kmlanlar, bayılanlar,

aklım oynatanlar doluydu koğuşta. Bunlann hepsi Disko denilen
işkencenin ürünleriydiler. İkind gün ancak ilgilenebildim çevrem¬

le Tanımak istiyordum, Disko'da beraber olduğum arkadaşlan.
Bir noktada benim geÜşim moral vermişti bu koğuşta bulunan¬
lara Bu nedenle çevrem sanlmıştı. Herkes öğrenmek istiyordu
durumunu. Hukuki yardım talebinde bulunuyoriardı. idarenin
yaptığı ihtarlara rağmen yardımcı olmak karanndaydım. Getın-
Urken idaredeki teğmen, "artık avukatlık bitti, sen sadece bir
suçlusun, unutacaksm tüm hukuki bilgilerini, uymazsan kuralla¬
ra nereye gideceğini anlarsm" diye tehdit savurmuştu. ikinci gunu,

yoklamaya gelen asteğmende aynı İhtan yapmıştı.

Herkes dertüydi. Onlan dinlemek zorundaydım. Hukuki durum-
lan açısından yardmıcı olmalıydım kendderine. Bir haftada,
koğuşta bulunan 185 kişinin hemen hemen hepsim d,nledım_
Kendderine nasd işkence, yapddığmı ve neler, kabul ettirmek
istediklerini anlattdar bana. Birkaçı hariç, dıgerien işlemedik¬
leri suçlan kabul etmişler. Çoğu, tutanağa ne yazıldığını dahi
bdmiyordu. Üç kişi hariç, diğerierinin hiçbirisinin yanında tuta¬
nak düzenlenmemiş. Daha evvelce düzenlenen tutanaklan geti¬
rip, imzalatmışlar kendilerine. Birkaç kişide sorgusunun yapı -

madiği düşüncesinde. "Bize hiçbir zabıt ımzalatilmadı diyor¬
lardı "İmzalatdan zabıtlar arama ile ilgiü ve üzenmızde bulunan
eşyaİan beürleyen tutanaklardı" diyoriardı. Öyle söyleyip im¬
zalatmışlar kendilerine bunlan. Bu gençler savcılığa götürüldük¬
lerinde ve orada ifadderi alındığında kendilerine imzalatılan
bu tutanaklann, ifade tutanaklan olduğunu sonradan öğrendiler.
İlköğretim Müdürü Seraç, savcılıktan geldiğinde kopurup duru¬
yordu "Yahu, nasd olur böyle şey, ben hiç böyle şeyler söyleme¬
miştim böyle bir tutanakta imzalamamıştun, bana arama tutanağı
diye imzalatılan, meğerse ifade tutanağı imiş" diye dert yamp

duruyordu. Bu insanlara, yardımcı olmak gerekti. Hukuk bilgi-



mizi bunlann hizmetine sunmak, bir noktada görevimizdi. Öylede

yaptım. Herkesi dinledim ve herkese bundan böyle takmılıcak

tavnn ne olduğunu anlattım. Tutuklananlann, itiraz dilekçeleri¬

ni, sigara paketinin kapak kağıtlanna yazarak verdim kendilerine.
GizU yerierine sakhyoriardı bunlan. Cezaevine gittiklerinde, buna

göre yazıp vereceklerdi itiraz dilekçelerini. İçeriye kağıt kalem so¬

kulmuyordu. Bir kısmı zulahyabilmişti. Birde idarece sorumluya
verilmiş kalem vardı. Ancak kağıt hiç kimsede yoktu. Kullandan

kağıtlar, samsun sigarasının iç ve dış ambalaj kağıtian idi. Elektrik

şokuna nasıl verildiklerini anlattılar bana. Ben askıya götürül¬

müştüm, ancak elektrik şoku bana uygulanmamıştı. Öğrendiğime

göre, 40 yaşını aşmış kişilere elektrik şoku uygulanmıyormuş.

Bize, elektrik şoku uygulanmayışının nedeni buymuş.

Elektrik şokuna götürülen kişiler, evela soyunduruluyormuş, ilk

işlem yerde yapılıyonnuş, eller ve ayaklar bir sandalyeye bağ¬
lanıyor, bu işlem bittikten sonra elektrik kutuplannın birisi du¬

dağa veya kulağa, diğeri de kişinin penisine bağlanıyormuş. Bu

durumda iken yazılan tutanak imzaya sunuluyormuş veya soru

tevcdı ediUyonnuş. Onlann dediklerini yapmadın veya söylemek

istediklerini söylemediğin takdhde, elektrik düğmesine basdıyor-
muş. Bağırtdar bu anda oluyormuş.

İkinci usulde elden tavana bağlanmak. Bu durumda uzun süre
kişi tutuluyor. Bu daha büyük bir ızdırapmış. Bilahare yine aynı
mevkilere elektrik veren aletin kutuplan bağlanıyor ve şok yapı¬

lıyormuş. Bu daha fazla ızdırap veriyormuş. Askıdan indirilen

ayaklan üzerinde duramıyor, ayak adaleleri açılsın diye su dökü¬
len yerde gezdiriüyormuş.

Gözaltına geüşimin beşinci günü, miDetvekiü Nurettin Ydmaz'ı

da getirdiler. İki gün Disko'da kalmış. O'da bu durumlaria kısmen
karşdaşmış. "Fecaat, feCaat" diyordu.

Bir zamanlar, kendisine Ankara'da, işkenceleri anlatmış ve ha¬
zırladığımız metne göre, mecliste konuşmasını ve bunu araştırma

sorusu haline getirmesini istemiştüc. "Şerafettin abi, bunlan, biraz

abartma buluyorum, deül lazım" demişti. DeUl olmadan bunlan
mecliste belirlemesinin imkan dahiUnde ohnadığını ifade etmişti.

Kendisine bunu hatırlattım. "Arti deül istiyormusun?" demiş¬
tim. Gülmüştü.
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Beş gün sonra, beni koğuştan, hukuki yardımda bulunuyorum

diye alddar. Komutan beni diğer koğuşa götürürken, "bu son

ihtarat, bu defa başka yere gidersin" demişti.

Ben koğuşa gelmeden önce, komutan koğuştakdere ve sorumlu¬

ya ciddi biçimde tenbihat yapmış. Benimle konuşulmayacağım

ihtar etmiş. Koğuşa geldiğimde, herkesin korka korka bana

"hoşgeldin","geçmiş olsun" dediklerini ilk anda müşahade ettim.

Sorgu için savcdığa alınanların, işkence hususunda ısrarla dur-

malan ve söylediklerinin tutanağa geçirdmesi yolundaki ısrarlan

savcdan sinirlendiriyormuş. "Bunu size avukat mı öğretti? yakında

O'nu da alacağız buraya görür gününü" şekünde sözler sarfettikleri-

ni gelenler anlatıyordu.

Gözaltındaki hayatım 24.03.1981 günü son buldu. Yeni ikamet-

gahuna gitmek için cenaze arabasına binerek aynldım gözaltı

yerinden.

Gözakmda kaldığım süre, bizlere diğerierine nazaran iyi dav¬

rananlar vardı. Ben gözaltindan aynhrken bana şöyle denmişti:
"Avukat bey sana cezaevinde iyi davranmıyacaklarını bilmelisin.

Dikkatli ol, söylenenleri yap, durumu sakın kötüleştirme, kendi

açından. Bunlar senin başkalanna bilgi vermeni sindiremiyoriar.

Zaten bunun için buralardasın. Kimseyle konuşma" Tutuklan¬

dığım gün, gözaltındaki yetkdilerden biri bana durumumu sordu.

Tutuklandığımı söyledim. "Hakim tutuklamasaydı da seni yine
bırakmıyacaklardı, bir pundunu bulup yine içerde tutacaklardı"
şekündeki beUriemesi bir noktada tutuklanmamın sebebini de
ortaya koymuştu. Biz bunu önceden biüyorduk. Beni tutuklayan

hakimin tavnndan da tutuklanmam hususunda kesin emir verd-
diği anlaşılıyordu. Hakim Hadi bey'in "Şerafettin bey, söyledik¬
leriniz doğru ve size de inanıyorum. Ama, bu şartlar îdtinda

dosya durumuna göre sizi tutuklamak zorundayım." şeklindeki

beUriemesinin başka bir biçimde yorumlanması mümkün değildir.
Hukuk adına hukukçula sıkıyönetim komutanının emrinde...

Komutanın maşası savcılar ve yargıçların, Gözleri değil, vicdan¬

ları kör... İşte beni cezaevine gönderen hukuki kdıf. Ve bu kıhfi

hazıriayan ve sahteüğini bile bile boynuma geçiren insanlann

namussuzluklannı namussuzca vurgulamalan ve verdikleri Ada¬

letsizlik numunesi...
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HÜCRELER

1 il. BÖLÜM

HAZIRLIK HÜCRESİ

On kişi idik, cenaze arabasında. Avukat olarak, müvekkiUerimi
ziyarete gittiİhn cezaevine, şimdi tutuklu olarak gehyordum.

973 Jıhnda'olduğu gibi, savunduğumuz insanlarla, onları sa¬
vunduğumuz için birükte olacaktık. Zindanlarda buluşac^tdc
ce düfri ile. Bu bizim için, bir noktada gurur vencı ıdu Dıger
yandan da, dalıa doğnısu savunduğumuz tutuklular açısından da,

^A^IdaİfSiür indirilmez tek tek alındık kayıt bölüınüne.
Subaylar, assubaylar, yazıcdar, gardiyanlar top.amverdder he^ıen
çevremizde. Hüviyetlerimiz ve eşyalanmız almdı. Pakdlenmız

arandı ve kayıt işlemlerine başlandı. Adımız, soyadımız, hüviye¬
timiz ve adresimiz tespit edildikten sonra, boyumuz kilomuz, ten,
saç rengimiz ve vücudumuzda bulunan beürgin işaretler saptandı.

Kayıt işlerinin yapddığı salonun her taraft Atatürk resmi ile do¬
natılmıştı. Salonun tam ortasınada özel hazırlanmış bir kaideye,
Atatürk'ün büstü oturtulmuştu. Atatürk'ün Gençliğe hitabesini
ve İstiklal Marşının on kıtasını içeren iki tabloda, büstün arkasına
gelen duvarda asdı durumdaydı. Aynca bütün duvarlar da , baştan

başa Bayraklaria süslenmişti. Daha önceleri yoktu bunlar. Zıya-
retiere geüp gittiğimde, görmemiştim böyle bir durumu. Bu de¬

mektir ki. Şovenizm cezaevine yerieşmiş.
Hüviyet tespiti ve diğer hususların yazımı sırasında, yanıma gelen
bir asteğmen adımı sordu. Şerafettin Kaya dediğimde "Ha!... Sen
gelmeden ismin gelmişti buraya" diyerek, eüyle sırtıma vurdu. Bu
kızgınlığının işaretiydi. İşlevler sürdüğü sürece, her gelen askere,
hüviyetimizi beürieme ve suçumuzu söylemek durumunda kaldık.
Ve her soran Askerin de, kesinkes küçük veya büyük bir hakaretine

maruz kalıyorduk.
İşlemlerimiz bitti. Tek sıra haUnde yürümeye başladdc. Demir

kapdar açıldı ve demir kapdar kapandı. Ard arda geçtik demir
kapdan. D blokuı^da, hücrelerin önünde durdurdular bizi. Hücre

ghişindeki geniş salona aldılar. Duvarın kenarına yan yana dizildik.
Yirmi kadar gardiyan gelerek önümüzde sıralanddar. Hepsinin
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eUnde cop vardı. Soyunmamız söylendi." Paltolarımızı, ceketlerimi¬

zi, gömleklerimizi, fanilalarımızı, pantolonumuzu çıkardık. Sadece

kilot katı kaldık. Bunuda çıkarmamızı istediler ve herkes çınlçıp¬

lak duruma getirildi. Elbiselerimiz, didik didik arandı. Sökülerek ve

yırtdarak bu aramalar sürdürüldü.

Arama işi bitmişti. İçeriye gelen yüzbaşı "efendilere hoşgeldin

demeyi baklava ve kadayif yedirmeyi ihmal etmeyin" dedi ve

hepimizi, çini çıplak haümizle, bir süre süzdükten sonra çıkıp

gitti. Yüzbaşı gider gitmez verilen komuta uyarak yüzümüzü du¬

vara döndürdük ve bir adım gerileyerek baş parmak ve işaret par-

maklanmızla duyara tutunduk. Gardiyanlar ellerindeki coplarla

saldırdılar. Her gardiyan bir kişiye vuruyordu. Türklük andı oku¬

nuyor ve andın her keümesine karşın bir darbe vuruluyordu.

Bu işlem, andın okunmasımn bitimine kadar sürdü.

"Geriye dön" komutuyla geriye döndük. Eümizi uzatmamızı

istediler ve herkes istenilen biçimde ellerini öne doğru uzattı.

Bir evelki biçimde "andımız" denen şovenizm ürünü şiir tempo

tutularak, ellerimize copla vurmaya başladdar. Eü çekmek kaçır¬

mak daha da zarar veridydi. EUni çektiğin takdirde, başa dönü¬

lüyor ve şür baştan okunuyor ve her keümeye karşı bir cop vu¬

ruluyordu. Öğretmen olduğum dönemde ve öğrenciüğimde

bu and okulda okutulurdu ve kısacıktı. Nedense her geçen yd bir

keüme eklenerek uzatıhvermiş. Tam 44 keümeUk kapsama ulaş¬

mış. Az değil 44 cop eümizde patladı. Bağırmamız, sızlanmamız,

eUmizin şişmesi, siyahlaşması ve patlaması umuriarmda değildi.

Mehmetçdc düşmanına karşı savaşta, katı ve sertüğini gösteriyor¬

du. Hem de soytarıca ve hem de barbarca.

Şişen ve sızlıyan eUerimi, duvara süıüyor, üflüyor ve bmDinne

vurarak acısını dindirmeye çahşıyordum. Bununla dayaklama fas¬

lının bittiğini zannediyordum. Ne bdeyim ki, bu yapılanlar sadece

hoşgeldinmiş. Arkasından "baklava yemek", "kadayıfa yatmak"

ta gelecekmiş. Biz ellerimizin acısını dindirme uğraşısı içinde iken,

sırtüstü yere uzanmamızı söylediler. Direnmek faydasız. Uzamver-

dik sırtüstü upuzunca yere. Sonradan öğrendim. Bu kadayıfa yat-

makmış. Bu kez, sırtımıza ve elimize vurulduğu biçimde, ayak¬

larımıza vurulmaya başlandı. Vurulan darbelerden kurtulmak ola¬

sı değd. Ayağını indirmen, çekmen, söylenmen sızlanman boşuna.
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Adamlar' hiç dinlemeden en azından kırkdört cop vurarak ayakla-

nmızın altını da şişirdiler. EUmizin acısmı, kalcamızdaki ağrıyı

düşünürken, bu kez ayağımızın ağrısma düştük. Yürüyemiyorduk.

Israrla yürümemizi ve zıplamamızı istiyorlardı. Zıplıyacak halim

yoktu. Ayağımın üstüne basamıyordum. Zorlanarak doğruldum

ve duvara yaslanarak beklemeye başladım. Diğer arkadaşlar da

yerlerinden doğrulmuşlardı. Bir kısmı, zıplamaya devam ederken,

bir kısmı da, baklava yemeye alınmıştı. "Baklava yemek", tokat¬

lamanın ve yummklamanın adıymış. Kişinin ağzından ve burnun¬

dan kan geürse, baklaya yemiş olur. Buna da katlandık ve patlayan

dudağımdan akan kanımı yaladım.

Sadece kilolumu giyebildim. Giyemedim diğer giysilerimi. Yürü¬

yecek haüm de yoktu. Elbise giyecek hal kalmamışatı. Arkadaş¬

lar elbise giyme çabasmda iken ben yere çölkmüştüm. Bu arada

içeri giren sonradan adının Osman olduğunu öğrendiğim asteğmen

"bunları hücrelere alın fakat, hepsini aynı yere göndermeyin

banyolu ve televizyonlu odalara dağıtın" dedikten sonra, bana kin

dolu sert bir bakış atfederek ayrıldı. Asteğmenin bu kin dolu ba¬

kışı bir işaretti gaUba. Hemen askerler çullandılar üzerime, tekme

tokat kaldırddar ayağa. Bu arada fanilamı da giyebilmiştim. Diğer

çamaşırlarımı ele alarak, aksıya aksıya sıraya girdim ve yürümeye

başladık.

Merdivenlerden çıkacaktdc. Merdivenin çıkışında, bir Türk bay¬

rağı asılı idi. Çıkarken bunu öpmek gerekirmiş. Önümdekilerden

bir kısmı öptü. Böyle bir emir ve talimat verildiğini duymamıştım.

Bunun, kural olduğunu da düşünmedim. Bu nedenle merdiveni

çıkarken bayrağı öpmedim. Dördüncü kata kadar laz bir askerin

beni devamlı coplamasının sebebinin bu olduğunu, çok sonra¬

ları, beraber ayni hücrede kaldığım arkadaşlardan öğrendim.

Dördüncü katın son hücresine götürüldüm. Hücrelerin önünden

geçerken hücrelerin içine göz atıyordum. Her hücrede yedi sekiz

kişi vardı. Gözaltında beraber olduğum bir kaç genci hemen tanı¬

dım. Onlarda dördüncü katın hücresindeydiler. Sesi güzel olan Ci¬

han da vardı. Dördüncü katın onuncu hücresine girdiğimde, içerde

iki kişi vardı. Yemek yiyorlardı. Hemen bana ilgi gösterdiler ve

giyinmeme yardım ettiler. Giyindikten sonra, yaşlı olanı bana

bir sigara uzattı. Sigaradan iki nefes almıştım ve daha diz çö¬

kerek duruyordum hücrede. Cezaevi yüzbaşısı. Asteğmen ve



cezaevi doktoru geldiler. Beni uzun süre süzdükten sonra yüz¬

başı "Yok!. Yok!., olmaz. Bu avukatı banyolu odaya verecek¬

siniz" dedi ve gülümseyerek hücrenün önünden ayrıldı. Bu gülüm¬

semenin altında bir oyun vardı, ancak ne olduğunu bilemezdim.

Az bir zaman soUıa çavuş ile gardiyan geldiler ve beni bu hücre¬

den çıkardılar. Zemin kata kadar indirildim. Birinci, ikinci, üçün¬

cü hücrelerin önünden geçtik. Bunlar doluydu. Dört ve beşinci

hücreler boştu. İkisinin de içi kanalizasyon suyu ile doluydu.

İçinde küme küme boklar yüzüyordu. Beni getiren gardiyan asker,

"senin -yerin burasıdır" diyerek, hücrenin kapısını açtı ve içeri

girmemi işaret etti. Bir şey diyecek halimiz yok. Sömürgeci

devletin zindanı bu. Zindan dediğinde böyle olur. Açılan kapı¬

dan girdik içeri. Yatmak için hazırlanmış olan ve hücrenin ta¬

banından biraz yüksekçe duran, kanaüzasyon suyuna tamamen

batmamış olan beton bölmenin üzerine çıktım.. Hücrenin duvar¬

ları bokla sıvanmıştı. Önündeki demir kafesler dahi boka bulan¬

mıştı. Beton çıkıntının demir kafese yakın yerinde bir yemek ta¬

bağı ve bir yemek kaşığı duruyordu. Yemek tabağı pisük içinde

idi. Benden önce burada kalan kimse, yemek artıklarım dökmemiş

ve tabağm içinde bırakmış. Toz toprağa bulanan bu yemek artık¬

ları sertleşmiş ve tabağın altında sanki betonlaşmıştı. Kapıyı üs¬

tüme kiütleyen asker, biraz sonra geri döndü. Naylon kapta su

getirdi. "Bu senin iki günlük aşındır. Başka yemek ve su bekleme"

dedi.

Öğle yemeği dağıtddı. Bize yemek verilmedi. Verilseydi de yi¬

yemezdim. Bu pislikte ve bu koku karşısında, yemek yeme iş¬

tahı kalır mı insanda. Gördüğüm manzara, çevremi saran pislik,

"burun kemiğini düşüren" pis koku doyurmuştu beni yeter¬

lice. Su yeterdi, şimdiUk bana. İyi korumam ve idareü kullan¬

mam gerekiyordu suyumu. Dökülme durumu olmasın diye su

dolu naylon kabı alarak, hücrenin en dip köşesine sağlam bir yere

yerleştirdim. Eşyalarımı da demir parmaklıkların üzerine bıra¬

karak üzerine oturdum. Paltomu başıma çekerek olduğum yerde

büzüldüm. Su-tım, kalçalanm, ayağım ve ederimin sızısı bir tarafa,

atdan yumruk ve tokatlardan ötürü kanayan diş etlerim ve pafla-

yan dudağım daha fazla acı veriyordu bana.

Hücrem, Tahmini bir ölçü yaptim. L 20X 140 ebadındaydı.
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Bir aşağı bk yukan bu boyutlardaydı. Bir boy yükseküği vardı.

Zaten bulunduğum yerde ayağa kalktığımda, kafam tavana deği-

yordu. Hücrem, hayvan panayırlanndaki aslan ve maymun kafesle¬

rine benzemekteydi. Kanalizasyon suyunun bulanmadığı beton

bölüm üzerinde gidip gehne durumunda bu benzerlik daha da

beUrginleşiyordu. Hücrenin ön tarafında yanm daire şeklinde de¬

mir parmaklık vardı. Demûrler bilek kalmhğındaydı. Dikey demir

çubuklar, biribirine paralel demir çubuklarla kesişiyorlardı. Kapı

kısmmda, yemek dağıtımmda, uzatacağın tabağa yemek konul¬

ması için, kepçenin girip çıkabdeceği büyüklükte özel bir bölme

vardı. Hücrenin önünde geniş bir salonumsu boşluk ve yükselen bir

duvar vardı. Duvarda hücreleri gözlemek için olsa gerek, açılmış

küçük küçük pencereler vardı. Kanımca bu pencereler, diğer yan¬

dan gözleme ve kontrol salonuna açılmaktaydı.

Hücrelerin bulunduğu bu bölüm, dört kattı. Her katta on hücre

vardı. Bizim bulunduğumuz hücrelere hazırhk hücreleri derd-

yordu. Aynca, tecrit hücrelerinden bahsediüyordu. Askerler ko¬

nuşurken duymuştum. Bizim bulunduğumuz bölümün dışında,

ikind bir hücre bölümü de var. BUahare o hücreleri de gördüm.

Ki, onlar da, bu hazırlık hücresi bölümünün hemen yan tarafında

idi ve ayni biçimde inşaa eddmişti.

Benim hücremin bulunduğu kata, zemin kat hücreleri deni¬

yordu. Girişteki üç hücre hariç, diğerlerinin içi kanaüzasyon

suyu de doluydu. Kanımca bu kanalizasyon suyu, hücrelerin

içindeki tuvaletlerin, genel kanalizasyon kanallanna açılan boru-

lanmn tıkanması sonucu doluşmuştu hücrelere. Bunu da bilerek

yapmışlardı. Yukan katlann pisükleri olduğu gibi bu hücrelere

akmaktaydı. Hemen hemen her gün, yukardaki hücre tuvaletleri¬

nin kullanımı sonucu, gelen pislikler ve akan sular, hücreleri¬

mizden taşarak ara salonu kaplardı. Günde bir kaç kez tutuk¬

lulara bu salon temizlettiriUrdi.

Hakkımda verilen tutuklama kâranna itiraz etmem gerekirdi.

Bunun için de, bir dilekçe yazmalıydım. Hücreye almışımdan

hemen yanm saat sonra. Mahkemenin hakkımda verilen tutuklama

karan ile Muş Asüye Ceza Mahkemesinin, hakkımda verdiği ce¬

zalandırma karan bana tebliğ edildi. Yasa uyarınca, en geç bû-
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hafta içinde bu kararlara itiraz etmem gerekirdi. Bu nedenle, ka¬

ran bana tebliğ eden Asteğmene, itiraz dilekçesi yazacağımı be¬

lirterek bir kaç kağıt ve kalem verilmesine, emu- buyurmalannı

istedim. "Olur" demişti asteğmen. İsteğim olumlu bıdunmuştu.

Az sonra Osman asteğmen geldi ve hiç bh şey söylemeden iki

kağıt ve bir tükenmez kalem uzatıverdi bana. Beraberinde bulu¬

nan gardiyan, "çabuk yaz, hemen geüp alacağız" dediği için,

beklemeden dilekçeleri yazmaya koyuldum. Yarftn yamalak,

okunabilecek düzeyde, eğri büğrü bir yazıyla yazıverdik dUekçe-

lerimizi. Bir saat kadar ddekçeleri geüp almaları için hazır bekle¬

dim. Yine Osman Asteğmen geldiler. Yanında iki inzibat askeri

ve bir de gardiyan vardı. "Tamam mı?" denince, hazırladığım di¬

lekçeyi Asteğmene uzattım. Asteğmen kendisine verdiğim di¬

lekçelere kısa bir süre göz gezdirdi ve dilekçeleri yaranda bekleyen

ve beni düşman bakışlarla gözleyen, kaşlan çatık inzibat erine

uzattı, "al, bunlan yerine havale et" dedi. Asker, "hemen mi?"

deyince. Asteğmen, "tabii hemen, sayın avukatın ddekçelerini

geciktirmek olur mu!" diye karşıhk verdi. Asteğmenin bu belir¬

lemesi üzerine, inzibat eri cebinden çakmağını çıkardı ve dilek¬

çeleri yakmaya başladı. Dilekçelerimin yanışım. Asteğmen za¬

fer kazanmış bir komutan edasıyla, gururla ve zevkle sonuna

kadar izledi. Mutluydu. Aşağılık duygusuna kapılmış, yüreği

kinle dolu bir insanın, "ben avukatın dilekçesini gözlerinin ö-

nünde yaktım, ben bir Avukata küfrettim" öğüntüsü için, bu dav¬

ranıştan haz duyması gayet doğaldır. Bu nedenle Asteğmen

sevinçliydi ve gururla, "merak etme, dilekçenin yakında cevabı

geür" diyerek, arkasında askerler, mağrur bir edayla gidiverdi.

Yüzbaşının talimatıydı galiba. Akşam yemeği veriünceye kadar

benimle ilgdenmedder gayn. İlgi, ikinci, üçüncü ve dördüncü kat¬

taki tutuklular üzerinde idi. Bölüm çavuşu, kat gardiyanlan bu

tutuklulara istiklal marşını şiir şekünde okutturuyorlardı. Tek tek

herkese okutturuldu. İstiklal marşı şürinin, okunmasımn bitimim¬

den sonra marş söylenmeye başlandı. Çavuş ve gardiyanlar marşı,

mısra mısra söylüyorlar, tutuklularda, söylenpn bu mısraları,

yüksek sesle ve ayni makamla tekrarlıyorlardı. "Eskişehir", "Ko¬

mando", "kıbns" marşlan söylendi ve söyletildi. Bir kaç kez
tekrar ettirildi. Marşlann okunmasının bitiminde, bölüm çavuşu,
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"komandolar" diye bağınnca, "Allah"," olamazsımz?!" deyince

de, "Yeaah!..." diye, karşılık veriyordu tutuklular.

İstiklal marşı şiirinin okutulduğu, marşların söyletildiği süre

içinde ^nünferid dayaklanmalann dışında, tutuklular, iki kere

de sıra dayağından geçirildiler. Bu dayaklamalar, şiirin bir mıs-

ramın veya bir kelimesinin yanhş söylendiği, marş söylenirken faz¬

la ses çıkmadığı bahaneleri ile yapılıyordu. Sıra dayağına, gardi¬

yanlar, çavuşun verdiği "Dayak düzeni al!.." komutuyla baş¬

lıyorlardı. Bu komutla birükte tutuklular eUerini, demir parmak¬

lıklardan dışan uzatmak zorundayddar. Uzanan edere, gardiyanlar,

artık kendi vicdanlanna kalmış bir şey, bazan beşer, bazan onar

ve bazan daha fazla olmak üzere copla vuruyorlardı. Ahlar ve

vahlar, bağırtılar, küfürler, biribirine kanşırdı bu dayaklama se-

ronomisinde.

Akşam yemeği dağıtddı. TaUmat verilmişti, bana yemek veril-

miyecekti. Bu nedenle yemek dağıtımında ne yerimden doğ¬

ruldum ve ne de tabağımı hazırladım. Yemek dağıtımı bitmişti.

Kaşık sesleri, tabak sesleri ve tutuklulann mınltdan yankılanı¬

yordu duvarlarda. Tecrit çavuşu ve yanmda iki gardiyan asker

gelerek, hiKrenin önünde durdular. Omuzumu demir parmaklık¬

lara dayamış oturuyorduriı. Bana, "sen Avukat mısın ?" dediğinde

avukat olduğumu söyledim. Bir süre iğrenç gözleri ile içeriye,

bana bakındı ve yüzünü yukarı doğru doğru hafif kaldırarak

Mehmet Akiften bir şiir okudu. Duygulu ve heyecanlı ve mağ¬

ruru bir eda ile okudu şiiri. Şiirin bitiminde, bir şeyler söyleye¬

ceği ve hatta nasihat çekeceği hesabını yaparken, birden yüzüme

tükürdü ve eündeki uzun sopayı demir parmaklıkların arasından

uzatarak ayaklanma bir iki sopa indirdi. Yapacağım bir şey yok¬

tu. Düşmüştük adamların ellerine. İstediklerini yapacaklardı.

Bakahm ne zamana kadar. Bunun hesabının verileceği günü dü¬

şünerek, gömleğimle, yüzümdeki tükürüğü sildim ve yine yerime

oturdum. ^

Akşam yoklamasında geldi yüzbaşı. Yüzbaşının, görülmesi ile,

gardiyan, "dikkat" komutunu veriyor. Bu komut verildiğin¬

de herkesin ayağa kalkması ve hazırol vaziyetinde beklemesi

gerekir. Bu kuraldan haberim olmadığı için, yerimden kalk¬

madım, paltomu iyice başıma çekerek ısınmaya çahştım. Sa-
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yım dördüncü kattan başladı. Her hücrede bir kişi, yüzbaşının

hücrenin önüne geüşi ile yüksek sesle, hücrede bulunan insan

miktarını bdirliyordu. Sıra zemin kata geldi. Birinci, ikinci ve

üçüncü hücrenin önünden geçtikten sonra, geldi benim hücremin

önüne. Diğer kattaki hücrelerdeki durumun tersine, bu katta

sayımı kendileri yaptılar. Çünkü kimseden ses çimiyordu. Hücre¬

nin önünde fazla beklemedi süzerek geçti. Dönüşünde, hücremin

önünde kısa bir süre bekledi ve "Bunun banyosunu yaptırmadı¬

nız galiba... Banyo yapmalı." diyerek, hızlı adımlarla yürüyüp

gitti. Bu belirlemesinin ne manaya geldiğini anlamamak mümkün

değildi. Bu gece veya yann başıma gelecekler vardı. Bekleyecek¬
tik ve görecektik .

ö^

Saat dokuz olmuştu, akşamın dokuzu. Nasd yatacağımı plan¬

lıyordum. Battaniye, şilte veya örtünecek bir şey yoktu. Çama¬

şırlarımı yere serip elbiseü olarak üzerine uzanmak ve paltoyla da

örtünmek daha doğaldı. Bu nedenle çamaşırlarımı çıkardım ve

naylon torbaları yere serdikten sonra, çamaşırları bunun üzerine

yan yana dizdim. Ben bu uğraşı içinde iken, zemin kat hücrelere

açılan kapı, cırddıyarak açıldı ve birden ona yakın asker, hücremin

önünde dikiüverdiler. Alayh bakışlarla süzüyorlardı beni. Laz şi¬

veli birisi, "Yani bu Apoculann, nzgaricilerin, alacılarm, kukçu-

lann avukatı bu ha!.. Ha uşaklar ben heç avukat sikmedum bile-

sunuz... bir tadına bakalum" deyince, diğerleri kahkaha ile gülme¬

ye başladılar.

Laz şivesi ile konuşan askerin eUnde, özel yapdmış, uzun, tah-

tamsı bir sopa vardı. Siyah bereU iki askerin eünde, uzun ve kalın

zincir, diğerlerinin eünde de coplar vardı. Suratları, taşıdıklan

canavarca ruhun görüntüsünü taşıyordu. Jestleri, mimikleri, gü¬

lüşleri, yayvan yayvan konuşmaları, ne denli acımasız ve canavar

olduklarını gösteriyordu. Davranışları ve konuşması ile Karadeniz'-

ü olduğu açık açık görülen asker, eUmi parmaklıktan dışarı uzat¬

mamı istedi. Ama, ben uzatmadım. Demir parmaklıktan içeri dal¬

dırdığı tahtanın ucuyla bana vurmaya başladı. Kaçma olanağım
yoktu. Kaçabilmemin bir yolu vardı, ki o da, hücrenin içini dol¬

duran kanaüzasyon suyunun içine girip tuvalet kısmına sokulmam-

dı. Bunu da göze alamadım. Tek şey yaptım, kafamı ederimin ara¬

sına alarak yere serdiğim elbiselerin üzerine çöküverdim. Soyun-
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mamı istiyorlardı., Başlarında bulunan çavuş, "bu yüzbaşmm em¬

ridir, sana bu gece banyo yapturacağız" diyordu ve İsrarla soyun¬

mamı istiyordu. Açdan kapıdan içeri giren askerler kolumdan tu¬

tarak beni dışarı aldılar. Soyunduruldum ve sadece kilotla kaldım.

Bu durumda beni bu pis kanaüzasyon suyunun içine soktular. Su¬

yun pisUği, bpklarm yüzüme gözüme ve bütün vücuduma sıvanması

bir yana, devamh olarak zincirlerle, tahta ile ve coplarla da vurulu¬

yordum. Kendim pislendiğim gibi, elbiselerim de kısmen pislendi.

1 5-20 dakika kaldım bu pis ve soğuk suyun içinde. Halime kahka¬

halarla 'gülen ve zevkten dört köşe olan mehmetçikler gittikten

sonra doğruldum. Her tarafım pisük içindeydi ve soğuktan titri¬

yordum. Sıçrayan pis sulardan, çamaşırlarımda kısmen pislenmiş-

ti. En fazla pislenen de, dışarda üzerimden çıkanldıktan sonra hüc¬

renin kuru yerine atdan fanilamdı. Bununla üzerimdeki pisükleri

sildim ve kurulandım. Öylesine temizlenme ve kurulanma. Temiz¬

lendikten sonra giyindim ve geri çamaşırlarımı da toplayarak yine

naylon torbalanna yerleştirdim. Bu durumdan sonra yatmam söz

konusu olamazdı.

Gece, hava iyice soğudu. Hücrelerin bulunduğu bölümün tava-

nmdaki pencere camları kırık olsaki, serin rüzgar buradan olduğu

gibi içeri dalıyordu. Eşofmanlarımı giymeme rağmen üşüyordum.

Soğuk su banyosu ve esen bu soğuk rüzgar karşısında hasta olma¬

mam olası değildi. Kendimi korumamın tek yolu vardı, sabaha ka¬

dar zıplamak, iki adımlık yerde gezinip durmak. Yapacak başka bir

şey de olamazdı ve ben de öyle yaptım. Sabaha değin iki adımldi

hücremde gezindim, tepindim ve düşündüm. Ara sıra, bir iki daki¬

kalığına, baş dönmesinin geçmesi için çamaşırlarımın üzerine otu¬

ruyordum. Ancak, sabah ışdclarınm hücremi aydınlatışı ile, otur¬

duğum çamaşırlarımın üzerinde dalmışım. Hücre kat kapısının cı-

rddayarak açdması ile uyandım.

Çorba dağıtıyordu gardiyan;iki tutuklu ile birlikte hücrelere. Ba¬

na vermediler. Aç olmama rağmen aramıyordum yemeği. Vermi-

yeceklerini de çok iyi bildiğim için, çorba dağıtılırken, doğrul¬

madım bile yerimden. Suyumdan bir kaç yudum aldım. Yeter-

Uydi bu bana. Suyumu da idareü kullanıyordum. Ellerimi yıkama¬

da da kıdlanmadun. Zorunlu banyodan sonra da kullanmadım bu

suyu. Ellerimi de, vücudumu sildiğim ve kuruladığım gibi fanilamla
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temizlemiş ve kurulamıştun. PisUkten korkum yoktu. Korksam ne

olacaktı sanki. Zaten temizlenmenin olanağı da yok. Verilen bir-iki

UtreUk suyu da, bu yolda harcamak olmazdı. Kaldığım hücre kana¬

üzasyon suyu ile dolu, her tarafı bok kokuyor. Vücudumuz ve el¬

biselerimiz boka bulanmış. Bu durumda yapılacak tek şey, umur¬

samamak ve pisUğe ve pis kokulara alışmak. İstesek de istemesek

de alışacağız.

Sabah, öğle ve akşam yoklamalarını asteğmenler yaptdar. Yüz¬

başı hiç uğramadı hücrelere. Bir kaç karar bize tebliğ ettiler. Teb-

üğ edilen kararlar, mahkemece verilmiş, müvekkillerime ait mah¬

kumiyet kararları idi. Bunların tezelden temyiz edilmesi lazımdı.

Örneğin, Zeki YILMAZ 'la ilgiü verUen idam kararı. Dışarda iken

kararı temyiz etmiş, "müddeti muhafaza" dilekçesi vermiştim.

Kararın tetıUğinden sonra gerekçeü "layiha"mn verilmesi gere¬

kirdi. Burada bunu hazırlama durumunda değddim. Ne kalem ve

ne de kağıt vardı. Olsaydı da bir şeye yaramazdı. Bir gün evvel

verdiğim ddekçelerin başına neler geldiğini görmüştiun. Dilekçe

hazırlasam dahi, gitmeyeceğine göre, kağıt kalem istemeye gerek

görmedim. Ancak, kararların üzerine, içinde bulunduğum durumu,

özürümü ve kararın diğer avukat arkadaşlara tebliğinin gerekeceği¬

ni yazarak, kararları iade etmem gerekirdi.

Durumu gardiyana ilettim. Kalemini bana uzattı ve ben gereken

notu yazdıktan sonra kararları gardiyana verdim. Ağır bir yükten

kurtulmuş gibi ferahladım. Ferahlanmamda hakhydım. Kararlarm

temyiz edilmemesi ve kesinleşmesi halinde, müvekkiUerimin

cezai durumları açısından sorumlu olurdum. En azından vicdanen

rahatsız olurdum. Bu nedenle, gardiyanın kalem vermesine, kararı

alıp gitmesine fazlasıyla sevinmiştim.

Sevincim kursağımda kaldı. Öğle yemeğinden sonra, eünde ka¬

rarlarla, zenci suratlı, kıvırcdc saçlı, yavşak bakışlı bir asteğmen ya¬

nında iki askerle geldi. "Bunları sen mi gönderdin?" dedi. Soruya

dalıa cevap vermeden, itiraz dilekçelerimin katili Osman'da görün¬

dü. Kararların başına gelecekleri anladım. Her şeyi göze alarak,

"Bu kararların bana tebliğ edilmesi yasal değil. Mahkeme kararı,

davaya katdan başka avukatlar da olduğuna göre, bana tebüğde

yanlişhğa düşmüştür. Bu kararın iadesinin bana ve müvekkiUme

faydası yok. Mahkeme açısından zorluk doğurur. İster gönderin
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i>ıet üöndermeyin" diye konuştum. Hukuktan, haktan, insardık-

î.ıii haberi olmayan, şovenizm batağır>da, cehalet çamuruna bu¬

lanmış bu insanlar, benim, "bu durum mahkeme açısından zorluk

doğuru! ' şekündeki beürlememi, kanımca samimi buldular.

Böylece bana tebliğ edilen, mahkemeye iade ettiğim kararlar da,

yanmaktan kurtuldu. Bdahare avukatlarla temasımda, kararlann

mahkemeye gönderildiğini ve kendilerinin de bunu öğrenmeleri

üzerine, tebligatın kendi adlarına yenilendiğini belirttiler. Çok son¬

raları da, bu kararların yargıtayca bozulduğunu ve birisinin Yar-

gıtayca, tutukluluk durumunun kaldırddığım öğrendim. Beni

tutuklayan, tutuklandığımı bden mahkemenin, usul yasası hüküm¬

lerindeki açık beürlemeye karşı, bu kararları bana tebüğindeki ka¬

sıt açık. Bunun yanında, dikkat çekici ikinci bir durum da, gözal-

tinda iken ve daha hakkımda tutuklama kararı verilmemişken ve

ben cezaevine daha getirilmeden bu kararm, cezaevine, bana teb¬

liği için gönderilmesidir. Kayıt odasında, kayıt işlemlerinin sürdü¬

ğü sıra, bir subaym bana "sen gelmeden ismin buraya geldi" de¬

mesi de, bundan kaynaklanmaktaydı. Demektir ki, ben mahkeme

önüne çıkardmadan önce, tutuklanmam kararlaştınlmıştı.

Hücrelerimizin önündeki uzun koridor, taşan kanalizasyon suyu

ile iyice dolmuştu. Çorba dağıtımından soma, koridordaki suyun

seviyesi, hücrelerimizdeki suyun seviyesine ulaşmıştı. Taşan bu

sular, kanımca birinci, ikinci ve üçüncü hücrelerden tuvalete doğru

akıyordu. Yammdaki üçüncü hücredeki konuşmalardan bedi olu¬

yordu. Onlar da, hücrelerine dolan ve tuvalete akan bu sudan

ve verdiği kokudan rahatsız olmuşlardı. Çorbalann içiminden bir

saat kadar sonra, koridorların temizliği başladı. Üst kattaki hüc¬

relerden getirtilen tutuklulara temizlettiriUyordu. Ellerindeki

süpürgelerle, görevlendirilen tutuklu arkadaşlar suları açık tuva¬

letlere doğru götürmeye çalışıyorlardı. Temizliği sürdüren üç

tutuklu idi. Bu uğraşı içindelerken, gelen tecrit çavuşu, pisliğin,

yani bu kanalizasyon suyunun akıtdmasım ve koridorun temiz¬

lenmesini engelledi. "Hadi siz yerlerinize, banyoya ihtiyacı olanlar

var" diyerek üç tutuklu arkadaşı yerlerine gönderdi. Akabinde,

çınlçıplak duruma getirilmiş iki İçişi gardiyanlann arasında getiril¬
di. Bu iki çıplak arkadaş İcodanndan tutulmasına rağmen elle¬
riyle önlerini kapatma çabasmdaydılar. Çavuş, "Bakın bunlar
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PKK'lidirler, direniyoriar" dedikten sonra, koridora doluşan asker¬

lerin ve tüm hücredekilerin gözleri önünde bu iki arkadaşı, ayak

bileğine kadar yükselen suların içine yatırddar. Askerierin ellerinde

uzun uzun sopalar ve zincirier vardı. Suyun içine yatınlan bu iki

gvjnç arkadaşa vurmaya başladdar. Sırtlanna, kalçalarına, bacak-

lanna, omuzlanna indirilen sopalar ve zincirier değdikleri yerde

iz bırakıyor ve kanatıyoriardı. Kanımca bu iki genç getirildiğinde

saat on du. Bu sıralarda başlayan dayaklama, saat onbire değin

sürdü. Bir süre vuruyor ve akabinde suyun içinde yüzdürülüyor¬

lardı. Bu gençlerin dayaklanması sırasında, bağırtdan bastırmak

için olsa gerek, Memet çavuş diye adlandınlan bölüm çavuşu da,

ikinci ve üçüncü kat hücresinde bulunan tutuklulara marş söyle¬

tiyordu. Dayaklayan askerier, zaman zaman nöbet değiştiriyor¬

lardı. Yorulan, elindeki sopayı veya zinciri, sahnelenen barbariığı

ve canavariığı zevkle, kahkahalar atarak izleyen askere veriyor

ve kendisi izleyici bölümüne geçiyordu. Bağırmak, söylenmek

"yeter" demek, nara atmak para etmiyordu. Acımanın ne demek

olduğunu, insanlığı, unutmuş ve yitirmişti bu mehmetçikler.

Nasıl zevk almıyor diğer bir insanın sızlanışından ve ızdırabmdan

biünmez ve inandmaz bir olgu. Acaba tüm insanlar böyle mi? Bu

insanlık dışı uygulama karşısında, birisi acı içinde kıvramrkert,

nasıl kahkahalaria gülünür? Bu gençleri dayaklayan, dayaklamayı

zevkle seyredip gülen bu askerierin hepsi de, görünümleri itiba¬

riyle köylü çocuğu, ana-baba evladı. Hepsi de, toplum içinde,
toplumdaki bireylerle ilişki kurarak yaşamını sürdüren insanlar

ve hepsi de, birer yürek taşıyor. Bu nasd olur"?.. Bu derece şart¬

lanma ve bu derece gaddaridc mümkün mü?.. İnsanı düşündüren

bu...
Yemek karavanalannin gelişi ile perde kapandı. Tecrit çavuşu¬

nun yönetiminde, mehmetçik gardiyanlann salındediği ve oyna¬

dığı, senaryosu güvenlik konseyince hazırlanan, hakimlerin, sav-

cdarın onayından geçen vahşetin, kin ve intikamdan kaynaklanan,

kan kokan "devamı yann" programının bir sahnesi de böyle bitti.

Yapılan işkence sonucu baygınlık geçiren, hareket kabiüyetlerin

yitiren iki yiğit genç, kodanndan çekilerek götürüldüler.

Öğle yemeği dağıtddı. Bana da verdiler. Mercimek ve bulgur

' pdavı. Tek tabağım vardı, mendilimle silmiştim içini. Zorunlu
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olarak iki yemeği kanştırdık biribirine. Her birinden yanmşar

ke(!çc. Toplam altı yedi kaşıklık bir şey. Tabağın pisliğine aldır¬

madan verileni, iki lokma ekmekle birükte indirdik mideye. Su¬

yum azalmıştı. Hepsini içmiyecektim. Tabakla kaşığı da yıkamam

gerekiyordu. Gardiyan, suyu verirken iki günlüktür demişti. Yemek

için de öyle denmesine rağmen, bugün yemek verdiler. Az çok,

birezcık yedik. Su verebiUrler hesabını yaparak, bir kısım suyu

içmek ve geri kalanıyla iyi kötü tabak ve kaşığı yıkamayı akhma

koydum.

Yemek sonrası, koridorun temizliğine yine başlandı. Temiz¬

lik, bir saat kadar sürdü. Temizlik yapan arkadaşların, koridoru

temizleme işlerini devamlı izledim. Ara sıra göz göze geUyorduk

bunlaria. Başlarında bekleyen gardiyan, tembihlemiş olacak ki,

bana doğru rahatlıkla bakamaddclan gibi, diğer hücredekilere de

bakmıyorlardı. Yanundaki hücreden birisi, hücremizin önünü te¬

mizleyen arkadaştan sigara istedi. O da yardımcı olmanın hesa-

bındaydı ve konuşmak özlemini duyuyordu. Koşullar elvermediği

için yapamıyordu bunu- Bir iki kere denemek istedi, fakat yapa¬

madı ve her iki seferinde de gömlek cebinden çıkardığı sigarayı

tekrar geri cebine bıraktı. Kanımca görülmesi halinde, göreceği

cezadan, dayaklanmaktan korkmuyordu. Korkusu, görüldüğünde,

yiyeceği dayağın yanmda sigaranın da geri almmasındaydı. Görül¬

mesi haUnde beklenecek sonuç da ancak bu olurdu.

Yemek sonrası , iki kez rahatsız edildim ve akşama yakında

tekrar banyoya sokuldum. Bu, yirmi dört saat içinde yaptığım

ikinci banyo idi. Bu kez banyomu yaptırırlarken, cezaevi müdürü,

cezaevi iç emniyet amiri yüzbaşı, cezaevi doktoru ve asteğmenler

de hazırdı. Sinema seyreder gibi seyrediyorlardı, askerlerin, beni

zorla boklu suya sokmalarını ve yüzüme gözüme bokları şampuan

diye sürmelerini. EğlenceU geUyordu bu sahneler kendilerine.

Gülmeye ihtiyaçları vardı ve bu barbarca oyunlan seyrederek

zevkleniyorlar ve bolca gülüyorlardı. Üçüncü ve dördüncü katlarda

bulunan tutuklulara "komando" marşım söylettikleri sıra ben

soyunduruldum ve hücrenin içindeki boklu suya sokuldum. Yine

kilotla girmiştim suya. Bu, pislenen dcinci kilotumdu. Yine yirmi

dakika kadar tuttular beni suda. Binbaşının, "tamam.. Yeter" de¬

mesi ile gardiyan erler bırakıverdi beni. YeterU gddi bu kadar
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eğlence binbaşıya. İzledikleri filmin ruhsal doyumu içinde gidi-
verdder. Bu doyum içinde olduklan, giderken attıkları kahkaha¬
lardan ve neşeü konuşmalardan anlaşıhyordu. Onlar aynhp git¬
tikten sonra giyiniverdim elbiselerimi. Bir fanilamı daha temız-
ük için kullanmak zorunda kaldım. Temizlenmemin başka Jjır
yolu yoktu. Bir gün evveUci fanilam daha kurumamıştı. Bu fani¬

lamı da iyice sıkarak onun yanma seriverdim .
Akşam yemeğini, gardiyanla birlikte bölüm çavuşu dağıtti.

Yanlanna bir de tutuklu genç almışlardı. Bana yemek veriürken,
tuvalet ihtiyacım olduğunu söyledim. Üçüncü hücredekılen
yukan çıkardılar ve beni de üçüncü hücreye alddar. Yemeğimi
de alarak üçüncü hücreye gittim. Ancak çavuş, beni üçüncü hücre¬
ye alırken gardiyana, "yemeğini yedikten sonra yme dördüncü
hücreye al" demişti. Bu nedenle çamaşırianmı almadım yanıma.

Üçüncü hücrenin tuvaleti vardı. Yanm fiçı kadar da su vardı. Ye¬
mek yemeden önce tuvalete gittim. EUmi yüzümü kısmen de olsa
ydcadım. Bu ftrsatı değeriendirmek istedim. Yemek yedikten
sonra tabağımı da, bir mdctar su ile yıkadım. Suyun tümunu har¬
camadım. Yerime götürüleceğim sıra, yanımda götürmenin hesa¬
bını yapıyordum. Yoklama yemek yediğim sıra yapıldı. Yöklam-
dan sonra gelen obııadı ve ben unutuldum. Eşyalanm ve paltom
dördüncü hücrede kalmıştı. Geceyi öyle geçirdim. Üşudum, fazla¬
sıyla üşüdüm. Ama, diğer hücreye nazaran daha rahattım. .
Sabalıleyin kapının açılışı ile biriikte gden gardiyan, bem eski

hücreme, banyolu odama aldı. Banyolu odama geçerken su bido¬
nunu da aldım. Gardiyan ses etmedi. Benden, dibinde az su kalmış
naylon kabı istedi. İçinde kalan az suyu bidona boşalttım ve
naylon kabı verdim. Suyumun biraz fazla olması dahi sevındırı-
d idi. Bu kadarcık ilgi bde, nedense, insanda az da olsa ruhsal bir

rahatldc sağlıyor. . r, , j *^
Sabahleyin üç kaşık çorba verildi tutuklulara. Bu kadar mmete

karşı zahmette vermek gerekir. Tutuklunun yediğini zehretmek
ve zıkkım etmek> ettirmek gerekir görüşü egemen cezaevinde.
Çorbalar içilir içilmez başladı bağıra bağıra marş söylemek.
İkinci üçüncü ve dördüncü kat hücrderindeki tutuklulara soyletı-
Uyordu bu marş. Sabahm sekizinde başlandı, durmaksızın, saat

on ikiye değin aym marşlar tekrariandı durdu. Bu zaman zarfinda
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da, üç kere sıra dayağı çekildi tutuklulaıa. Beş kişi de koridora

çıkanlarak baydtılıncaya kadar döğüldü. Her ne hikmetse, bu defa

.sıra dayağından biz de kurtulamadık. Yapılan marş çalışması öale-

den sonra yapılacak sınav için bir çalışmaymış. Sınavda başarılı

olmayanlar, koğuşa gitme hakkını yitiriyormuş. Çavuş, marşları

söylettirirken tekrar tekrar vurguluyordu. Koğuşa gidebilmek

için, İstiklal Marşı, Andımız, Atatürk'ün gençliğe hitabını ez¬

bere bilmek gerektiği gibi, marşları iyi bir biçimde söylemek ve

Atatürk'ün ilkelerini de öğrenmek gerekiyormuş. Bu söylenen¬

lerin, ciddiye alınacağını düşünmüyordum bile. Çavuşun da,

bunda-ciddi olduğunu zannetmiyordum. Marş işkencesini sür¬

dürmenin ve dayak atmanın gerekçe ve bahanesidir diyordum

kendi kendime.

Doğruymuş çavuşun dedikleri. Öğle yemeği sonrası başlayı-

verdiler sınava. Bir kaç çavuş ve yirmi kadar asker sürdürüyor¬

lardı sınav seronomisini. İkinci kattan başladılar. Her hücrede

tek tek andımızı söyletiyor ve istiklal marşını okutuyorlardı tu¬

tuklulara. Smavın yetkiUsi ve sorumlusu çavuş, zeınin kat kori¬

dorda, sırtını duvara dayamış, izliyordu. Bende hücremin dip kıs¬

mında paltoma sanlmış, uyumaya çahşıyordum. Uyursam ra¬

hatlanın diyordum. Dalmıştım. Çavuşun bağırması üzerine u-

yandım. Sınavı başarmıyan vardı. Dayak düzeni alınacaktı.

Benimde, dayak düzeni almam gerekiyormuş, çavuşun bağırtısı

benim içinmiş. Sıra dayağına bizim kattan başladdar. Neyseki bi¬

raz merhametli davrandılar bu kez. Her ele üçer cop vuruldu. Sı¬

nav saat 17'ye kadar sürdü. Elimin sızısından uyumamda müm¬

kün değildi. Sınavın sonunu, istiklal marşını, Atatürk'ün genç-

üğe hitabesini ve Türklük andını tekrar tekrar dinUyerek getirdik.

Akşam yoklamasına yüzbaşı, co isimli köpeği ile geldi. Hücre

kat koridorlarında tur attdctan sonra, gelip benim hücrenin ö-

nünde durdu. Co arkasındaydı. Yüzbaşı parmaklanra biribiri¬

ne vurarak ses çıkarıyordu. Her ses çıkarışa co dikkat kesiUyor

ve hamle yapar gibi oluyordu.Köpekle bir oyun tezgahlamak is¬

tiyordu. Aklımdan öyle geçti. Bu nedenle köpeği dikkatle iz¬

liyordum. On saniye kadar beş nolu hücredekilere va bana bak¬

tı ve birden çavuşa dönerek, "bu ve bu" diye, benimle beş

nolu hücredekiler işaret etti. Beklemeden de gitti. Ya dayaklana-
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çaktık veya banyoya sokulacaktık. Her ikisi de olabiürdi. Saati¬

mi çıkardım, ceketimi çıkarıp naylon torbanın içine, kirlenmesin

diye bıraktim. Ahuna serdiğim diğer çamaşırlarımı da topladım

ve naylon torbaya yerleştirdim. Ben bu hazıriık içinde iken

zemin kat gardiyanı geldi, "eşyalarımı toplamamı söyledi. İkinci
kat üçüncü hücrenin kapısı açılıp "içeri gir" deniünceye kadar

endişeü idim. Hücrenin kapısı kiütlendikten sonra endişem ve

korkum kayboldu, Bu hücre banyolu değildi. Sonradan öğrendim

ikinci kat hücrelere "radyolu, televizyonlu" hücreler deniyormuş.

Her şeye rağmen, birinci kat hücrelerine nazaran çok mükemmel¬

di. Islak değddi, tuvaleti vardı ve duvarlan bokla sıvanmamıştı.

Günde yarım saat veya bir saat musluklardan su akacaktı. Bunu

düşünmek bile rahatlatıyordu beni. Suyun akışında da, pislen¬

miş elbiselerimi yıkamayı ve soğuk su ile banyo yapmayı düşü¬

nüyordum. Burada da, yatak ve battaniye yoktu.

Akşam saat 21.00 sıralanydı. Zemin kat hücre kapısı açıldı. Ka-

labaldc bir gurup girdi, birinci katın koridoruna. Bulunduğum

yerden görünüyordu gelenler. Gelenlerin arasında, askerlerin

dışında sivil giyimli uzun saçlı kişilerde vardı. Hücre kapılan

açıldı ve kapandı. Kapı seslerinden bunlann dört ve beş nolu

hücrelere bırakıldığım tahmin ettim. Gardiyandan yiyecek bu¬

lunup bulunmadığını sordular. Gardiyanın, "kantin kapalı ol¬

duğu gibi lokantalarda kapalı" şeklindeki alaylı cevabına karşın,

yeni gelen tutuklular yiyecek bir şey bulunması konusunda ıs¬

rar ettiler. Bunun üzerine gardiyan, "kusura bakmayın efendiler,

bu saatten sonra lokantalarımız kapalıdır" deyip çıkarken, kat

kapısının önünde duran askerde, "eşekoğlu eşşekler kendile¬

rini lüks otelde zannediyorlar. Daha bok kokusunun farkında

değider" diyerek, sert bir şekilde kapıyı kapadı ve kiütledi.
Askerlerin gidişinden sonra, gelenlerin kim olduğunu öğren¬

dik. Celal Paydaş, Ahmet Türk ve Mustafa Kdıç'ın, Diyarba¬

kır Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandıklannı, gözaltı¬

na alınmazdan önce öğrenmiştim. Bugün getirilip zemin kat hüc¬

relerine bırakılanlar, bu üç Milletvekili imiş. Kat nöbetçileri¬

nin yokluğundan yararianarak, bir kaç saniye konuşabildik ken-

dderi de. Diğer hücrelerdeki arkadaşlann araya girmesi ve zemin

kat kapısının gıcırdaması nedeni ile, hem kendileri ve hem de dış
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dünya ile ilgiü yeterli bilgi alamadık.

Zemin kat gardiyanı battaniye getirmişti MilletvekiUerine.

Her birine birer battaniye veren gardiyan, kat koridorundan daha

aynlmamıştı. Asteğmen Osman üç askerle birükte girdi içeri.

Verilen battaniyeleri kendilerinden aldırtarak kalorifer radyatö¬

rünün üstüne bıraktırdı. Kanımca, kat gardiyanının battaniye¬

leri getirip dağıtması bir oyun olduğu gibi, asteğmenin ge¬

lerek battaniyeyi geri alması ve tam karşılannda görecekleri

bir yere bırakması da, oynanan oyunun bir bölümü idi. Kişiyi

psikolojik etkileme, baskı altında tutma ve tahrik etme. Manevi

işkence buna derler işte. Oynanan oyun da buydu. Büyük bir ih¬

timalle bu oyunuda, asteğmen Osman düzenlemişti. Celal Pay¬

daş battaniyelerin alınmasına itiraz eder oldu. Bir şeyler söy¬

ledi, söylediklerini anlamadım ama, ses tonundan tepki göster¬

diği anlaşdıyordu. Asteğmen fazla konuşmasına fırsat venuedi ve

"Burası lülcs otel değil, cezaevidir. Sizi kuştüyü yatakta yatıra¬

cak değiUz" diyerek aynldı. Arkasından giden askerlerden biri¬

de, "kendilerini halen mdletvekiü zannediyorlar, domuz oğlu

domuzlar" diyerek kat kapısını sürgüledi.

Üçüncü gecemdi. Hücrelerde ne kadar süre kalacağımı, koğuşa

götürülüp götürülemiyeceğimi, yaşam kurallarının ne olduğunu

bdmiyordum. Kendime gelmemiştim, olayları ve yapılan uy-

gulamalan düşünerek sıhhatü bir biçimde değerlendirememiş¬

tim daha. Yapdanlan yadırgamıyordum, beklediğim şeylerdi.

Sömürgeci devletin söven genarellerinin, subaylarının, şovenizm

açısından ve dinsel yargılarla şartlandınlan erlerinin başka

türlü davranması, Kürdistan ulusal demokratik muhalefetinin

devrimci-demokrat ve yurtsever insanlan üzerinde biUnen tarih¬

sel barbarlığım sergilememesi olası değildir. Bunu bildiğim için

yapılanlan yadırgamıyordum. Öneınü olan, en ağır şartlarda da¬

hi yaşayabilmek ve varolan koşulları en iyi biçimde değerlendi¬

rerek yaşamı sürdürebilmek , sağhkh kalabilmek. Direnmenin,

direnebihnenin amacı ve koşulu da buna bağlıdır.

Yeni hücremi beğendim. Zemin kat hücrelerini gören bir in¬

sanın bu hücreyi beğenmemesi, mümkün değildir. Tuvalette

pik boru arkasına sıkıştırılmış çaputlan çıkararak, beton sedi¬

ri, hücre zeminini biraz temizledim. Fıçı da, biraz su vardı. O
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suyla, yüzümü gözümü ve hafifçede kafamı yıkayıverdim. Ta¬

bağımı ve kaşığımı, mendiUmi bulaşık bezi olarak kullanarak,

temizce yıkadım. İşim bittikten sonra, çamaşırlanmın içinde

bulunduğu naylon torbalann üstüne oturdum. Keşke, bir batta¬

niyem olsaydı diyordum. Güzelce yere serer ve üzerine oturur¬

dum. Nemü olmaması nedeni ile, ikinci kat hücreleri, zemin kat

hücrelerine nazaran biraz daha sıcaktı. Daha doğrusu zemin

kattaki hücreler kadar soğuk değildi sadece. Soğuk olmasına

soğuktu ve yine üşüyordum. Paltomun altında ısınmam da,

olası değildi. Bu nedenle, çoğu zamanımı ayakta tepinerek ge¬

çirmek durumundaydım.

İkinci kata çıkanhşımda, bu kata çıkardış nedenini araştırdım

kafamda. Bunları düşünürken, daha Celal Paydaşlar getirilme¬

mişti. Bana iyi davrandması hususunda dışardan etki mi oldu?

Beni seven savcı ve yargıçlar vardı, bunlar, yapılandan üzüldük¬

leri için, fazla baskı altında tutulmamı engeUemek açısından,

cezaevi rnüdürüne ricada mı bulundular? Yoksa, cezaevi yöne¬

timine bağh olarak çahşan, dışardayken tanıdığım, bana sevgi

ve saygıları olan asteğmenler mi, bu durumu sağladılar? her

üçünü de olası bulmuyordum. Başka bir oyun var bunda diyor¬

dum kendi kendime. Tabi Celal Paydaşların geüşindeden sonra, o-

yun ve benim ikinci kata çıkardışımın nedeni anlaşıldı.

Sabahleyin saat altı buçukta, kat kapıları açıldı. Kapıyı açan gar¬

diyan, "uyuyanı, geldiğimde görmeyeyim. Görürsem kendisini

de, kaynanasını da sikerim..." diye b.^ğırdığmda, ben uyanıktım.

Eşyalarımın üzerine oturmuş, paltomu" başıma çekmiş ısınmaya ve

kestirmeye çahşıyordum.

Sabah çorbasını dağıttılar. Çorbayı dağıtan Z... ile C... idi. C'nin

eünde ekmek torbası Z'nin elinde çorba karavanası vardı. C... ö-

nümden geçerken hücreme bir paket Bafra sigarası de bir kibrit at¬

tı. Arkadan gden asker görmemişti. Sigarayı ve kibriti, hemen pal¬

tonun cebine zulaladım. Un çorbasıydı. Haksızldc yaptı Z... Hergün

yediğimden, yeni verilen çorbadan fazla bıraktı tabağıma. İtiraz

etmek istedim olmadı, kepçedeki çorbayı olduğu gibi boşalttı ta¬

bağıma. Çorbanın tadı ve görünümü önemli değildi. Önemli olan

sıcaklığı idi. Çorba tabağmı bir süre, ısıtsın diye eümde tuttum.

Dizlerimin üzerine bıraktım ve sıcaklığından yararlandım. Ağır
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ağır yudumluyordum çorbamı. İçimi ısıtıyordu. Dizlerimi ve el¬

lerimde ısıtmayı amaçladığım için ağır ağır içiyordum çorbayı.

Çorbanın, tabağa intikal eden sıcaklığı kayboluncaya kadar ta-^

bağı, dizlerimin üstünde ve ellerimin arasında tuttum. Aslında

içimi İsıtan yalnız çorba değildi. Sigaramın oİuşu da, içimi ısıt-
mıştı. Paltomun cebinde bir paket sigara ve bir kutu kibritin bu¬

lunması gerçekten sevindirici idi.

Çorbamı içmiş ve tabağımı az suyla yıkamıştım ki, kat çavu¬

şu sayıma geldi. Küfürlü, onur kırıcı laflar ve davranışlaria sayım

yapıldı. Her zaman olduğu gibi sayım kalabalık bir gurupla yapıl¬

dı. Çavuşla birUkte sayıma gelen on kadar asker, hücremin önün¬

de durdular. Bu askerlerin bakışları ve kinayeü süzüşleri gerçek¬

ten iğrençti. Aşağddc davranışları, aşağdık laflan yanında, ki¬

nayeü ve alaycı bakışlan, gerçekten işkencenin ruhsal açıdan

en iğrençlerindendi. Bilahare yazıcı olduğunu öğrendiğim, kendini

okur yazar kabul eden ve bilgiç görünen esmer ablak suratlı bir

asker,"Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezbere bUirmisin?" sorusu¬

nu yöneltti bana. "hayır bilmiyorum" dedim. Verdiğim yanıt,

adamın hoşuna gitmecİi. Pür hiddetle, "Sen Avukatsın, Hukuk
Mektebini okumuşsun... Bu mektepte sana öğretmediler mi?.. Öğ¬

retmez olurlar mı? öğrettiler de, sen öğrenmedin" diyerek, elleri¬

mi uzatmamı istedi. "Hukuk mektebinde böyle şeyler okutmaz¬

lar" dedim- ve isteği uyannca ellerimi uzattım. Her eüme ikşer cop

vurması yetmiyormuş gibi, "Biz de okuduk. Fakültelerde neler

okutulduğunu biliriz. Size sadece koministUği öğrettiler, orayı

da düzelteceğiz" der demez, yüzüme tükürdü. Yaptığı bu aşağılık

hareketten gurur duyan bu yazıcının gelde insan olduğunu, bir aile

içinde yaşadığını düşün ve bunun gibi binlerce insanın oluştur¬

duğu bu toplumun geleceğini değerlendir. Bir patron çocuğumu-

dur? zengin bir ailenin evladımıdır? Babası iri kıyım bir bürokrat

mıdır, yoksa toprak ağası? Görünüme göre hiç birisi değildir.

Öylede olabUir. BeUci de demir ocaklarında, kömiır yataklarında,

makina başında ter döken, balyozunu sallarken akşama götüre¬

ceği ekmek parasını düşünen bir işçinin veya elinde tırmığı, tır¬

panı tarlada, kızgm güneşin altmda tahılsal karm tokluğuna, gü¬

nün on saatinde çalışan bir köylünün oğludur. Her ne olursa olsun,

kimin oğlu olursa olsun, her şeye rağmen, bu aşağdık hareketi
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yapan, yüzüme tüküren, bir ana, bir baba ve bir aile sahibi ve top-
İum içinde yaşıyan, suratı ve fiziksel durumu ile insan olan bir in¬

sandı. Göbek adı Mehmet olan bir insan.
Zemin kat koridoru yine kanalizasyon suyu ile dolmuştu.

Yağan yağmurdan olsa. birind kat ara koridoru da dolmuştu
suyla. Yukardan gelmişti talimat, kat temizliğine beni çıkardılar.
Elimde süpürge, onuncu hücreden başlamak üzere kondordan
yürümeye başladım. Hücrelerin önünden geçerken, içerdekıle-
re gözatıyordum. Tamdık surat aradım. Yoktu tanıdığım. Ama,
hep'si beni tanıyordu. Bakışlarından ve tebessümlerinden anlı¬
yordum. Bana yapılanlar karşısında üzüldüklerini, kaş göz işa¬
reti ile anlatmak istiyorlardı. Onuncu hücre su ile dolu idi. Zemin
kattaki banyolu hücrder gibi, özel olarak doldurulmuştu. Kü¬
me küme boklarda yüzüyordu suyun üstünde. Birinci katın kon-
doruna dolan sular, buradan taşan sulardı. Beton sedir üzenıı-
de kirü kUotiar ve kirii gömlekler duruyordu. Bunlar, burada da,
bu çok arkadaşa zorunlu banyo yaptınldığının işaretiydi. Hüc¬
renin önündeki suları, parmaklıklar arasından zemin kat salonuna
akıtırken, bir gün bu odada suya sokulacağımı ve dayaktan geçi¬

rileceğimi düşünemezdim. , , ,
Kat salonunun temizliğini bitirdim. Sıra hücre önüne bırakdan
çöp tenekelerinin ve kutularının boşaltılması işine geldi. Tek tek
bu kutuları altyor ve dış salona götürüyor ve oradaki büyük tor¬
balara boşaltıyordum çöpleri. Dokuzuncu hücrede, beş kışı, diğer
hücrelerde üçer kişi vardı. Tebessümleri görünürde ıdr. Hepsımn
yüreği yandctı ve hepsinin suratlarından okunuyordu çektıklen
ızdıraplar. Görülüyordu bakışlarında (kavgaya imanlan) somur-
oedlere ve zalimlere olan hınçları. Altıncı hücreydi yanılmıyor¬
sam Çöp tenekesini almaya gddiğimde, gençlerden bınsı çop

tenekesine bir sigara attı. Gardiyan,genç arkadaşın bu hareketim
gördü ve beni izlemeye başladı. Sigarayı almadım, hiç bir hareket¬
te bulunmadım. Böyle bir davranışta bulunsaydlm, atılanın sı^
"ara olduğunu anlayacaktı. Atılanın bir kağıt parçası olduğu gö¬
rünümünü veVdim. Çöp kutusunu torbaya boşaltirken de, gar¬

diyanın gözleri üzerimdeydi. Kuşkulanmıştı, bu nedenle bana doğ¬
ru da yürüdü. Arayabiürdi, bu ihtimali gözününe alarak kutunun

içindeki çöpleri torbaya boşaltırken, sigarayı dımle ezdim ve
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ufalttım. Ben ellerimi torbanın içinden çıkarırken gardiyan
yanımda idi ve ellerimin boş olduğunu da gördü. Buna rağmen
beni aramayı da ihmal etmedi.

İkinci katin koridor temizliği bittikten sonra, zemin katın
koridor temizüğine başlandı. Bu katm temizliğine görevU ola¬
rak Celal Paydaş, Ahmet Türk ve Mustafa Kıhç çıkanldı. Her
üçü, ellerindeki süpürge ile acemi acemi koridorun sularını akıt¬
maya çahşıyoriardı. TemizlUc işlemi bitinceye kadar izledim.
Üçünün de suratı asıkti ve durumdan memnun görünmüyor¬
lardı. Bir ara bu arkadaşlarla, ayni hücrede buluştuk ve uzun sü¬
re bü-Ukte kalddc. Cdal Paydaş, O günkü temizlüc işleminin, ken¬
disine çok ağu- geldiğini ve bunu unutamıyacağıra söyler dururdu.
Kendisine ,buna , "üzülmemek gerekir. Oranın temizliğinin yapıl¬
ması sağhğımız açısmdan önemüydi" der ve teselüye çalışırdım.

Hücrelerin, koridoriann temizliğinin yaptmhnası kendi sağlığı¬
mız açısından önemüydi. Bunu hepimiz seve seve yapardık. Gel-

geleüm ki, bu adamlar bu temizliği bizim sağbğımız açısından
değerlendirmiyoriardı. Bu amaçla da temizlik işlerini bizlere yap-
tırtmıyoriardı. Böyle bir amaçlan olsaydı, banyolu hücrelerin
tdçanan kanaüzasyon borulan açıhrdı ve bu pisükte ortalığa ya-
ydmamış olurdu. Adamlar, her durumda ve her fırsatta, işkence
yapmanm, ezmenin, zulmetmenin hesabı'ndayddar. Bu nedenle,
kanaüzasyon borularmı tdcamışlardı ve bu nedenle, hergün kana¬
üzasyon suyu ile dolan bu koridoru tutuklulara temizletiyoriar-
dı. Gençler, bu konuda arzulu olmalarına rağmen, biz ihtiyariarı
bu hizmete sunmalarının başka amacı da olamazdı.

Temizlik işi bitmiş ve hücreme alınmıştim. Bir süre Celal Pay-
daşlan izledim. Onların da işleri bitti ve hücrelerine alındılar.
Yüzbaşmm veya diğer talimat vermeye yetkiü kişinin bulun¬
mamasından istifade ederek, gece iyice inceleyemediğim hücremi
incdemeyi ve zula yerierini yoklamaya başladım. Su borularının
arkasına sıkıştınlmış, yırtdan bir kilot veya faniladan yapdmış
bir bağ ip buldum. Galiba çamaşır sermek için hazırianmış. Çün¬
kü ipin bir ucu su borusuna bağlıydı. İlerde lazım olur diye tekrar

yerine bıraktım. Su geldiğinde, fırsat bulursam çamaşırianmı
yıkamayı düşünüyordum. Kalorifer radyatörünün arkasına bak¬
tım. Bir mukavva sıkıştınlmıştı. Çıkardım, üzerine oturabilecek
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kadar genişlikteydi. Görürlerse alırlar korkusuyla, bunu da eski

yerine bıraktim. Gece altıma atanm, iyi olur dedim kendi ken¬

dime. Yüznumara kısmına girdim. Gözüm alışıncaya kadar bekle¬

dim, çünkü içerisi karanlıktı biraz. Yüz numara pislik içinde idi.

Temizlenmesi gerekirdi. Bunun temizleme işini de, suyun akacağı

zamana bıraktım. Pisliğin içine batmış ve içinde su bulunan

teneke kutuyu da çıkardım ve lavabonun altına bıraktim. Yiiz

numaraya girildiğinde, temizlenmek için iyi olurdu. Gözaltında

iken Nurettin Ydmaz, hücrelere, hücrede kalan arkadaşlar, si¬

gara, kibrit, şeker, gazete, dergi, kağıt ve kalem gibi şeyler zula

ettiklerini söylerdi. Hatta kendisinin de, bir hücreye, ağalann

koğuşunda iken eline geçen bir kaç gazeteyi ve dergiyi, sırtında

gömleğinin altına zula ederek getirdiğini ve okuduktan sonra,

yüz numarada sakladığım söylemişti. Bu nedenle yüz numarada

bulunan bütün zula yerierini ,ciddi biçimde anyordum. Elimi

bir üst kattan gelen pik borunun arkasına soktum bir gazete

tdman geldi eüme. Ağır ağır çekip çıkardım. Şubat ayının yan¬

kı dergisi idi. Onu da hemen yerine bıraktım. Akşam, kapılar

kapandıktan sonra çıkarır okurum dedim. Zula yeri hoşuma git¬

mişti . Paltomun cebindeki sigara ve kibriti de, getirerek ayni

yere bıraktım. Bu zevki de, gece tadacaktun.

Ben arama işini bitirmiştim, musluklar akmaya başladh Suyun

akması ile bütün hücrelerde telaş başladı. Önce su bidonunu dol¬

durdum. Bilahare, bulduğum teneke kutuyu iyice temizledim ve

su ile doldurdum. Çorba kabını (yemek tabağını) yeniden yıka¬

dım. Bu arada yüz numarayı ve hücrenin içini temizledim. Kilo¬

lumu ve fanilamı lavabonun içine bırakmıştım. Akan suyla biraz

yumuşamıştı. Onu yıkadım. Ancak soğuk suyla ve sabunsuz te¬

mizlenmesi güçtü. Ama yine, faydalıdır diye yıkadım ve suyunu

süzerek kaloriferin üzerine astım. Bir sabuna ihtiyacım vardı. Traş

olmam için permatik jilette gerekliydi. Gardiyan geldiğinde,

kendisinden, sabun ve parmatik jilet isteyecektim. Öyle karar-

laş tirdim kendi kendime.

Sular kesildi. Yapacak iş kalmadı. Volta atmaya başladım hücre¬

de. Akhma hücrenin boyutlarını ölçmek geldi. Evela adımladım.

Uzunluk, üç adım, genişlik, iki adımdı. Ayak hesabına göre de;

genişük, beş ayak, uzunluk yedi ayak çıktı. Adımları 60 santim,
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ayaklan da 20 santim kabul ederek, kafamdan hücrenin aİan

kapsamını çıkarmaya çalışıyordum. Bu arada "Dikkat" komutu

çekildi. Usuldü, yüzbaşı veya yetkdi bir subay geUnce, "dikkat"
çekiUrdi.

Yüzbaşı dördüncü katta idi. "Dördüncü kat birinci hücre beş

kişi ile emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım". Dördüncü kat
ikinci hücre emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım" tekmili

ile çınladı ortalık. Ayni biçimdeki tekmiller, bir kaç hücre sonra

kesildi. Üçüncü ve ikinci kattan tekmil verilmedi. Yüzbaşı da,

üzerinde durmadı. Yüzbaşı benim hücrenin önünden dönüp bak¬

madan çekti gitti. Dönüşünde de, ayni biçimde davrandı ve birinci

kata indi. Milletvekilleri ile konuşuyordu galiba. Konuşma .ses¬

leri geüyordu, ancak, ne söylediklerini anhyamadım. Bir dakika

kadar sürdü bu konuşma ve birden yüzbaşının sesi yükseldi. Biz¬

lerin de duyabUeceği biçimde yüksek sesle konuşuyordu,

"siz Apocusunuz, belki de değilsiniz, ama onlara yardım etti¬

niz. Ben babam da olsa acımam. Milletvekili, Bakan, General

tanımam. Bu cezaevinin kapısından giren artık benim elimdedir.

Yukanda allah, burada ben varım. Adamı döverim, söverim, asa¬

nın, öldürürüm de. Bana bu görevi Kenan Evren paşam verdi. Ke¬

mal Yamak paşam verdi. Onlar beni yetkilendirdi. Kıbnsfa da,

beraber çahştık. Orada- Rumlan astım, kestim, eUmi kanlanmn

a... soktum. Bana git D. Bakırdaki bölücüleri terbiye et dediler.

Yetki verdder. Ben Edebiyattan anlamam, ben dayaktan anlanm.

Benim koyduğum kurallara uymayan ceza görür ve ben affetmem.

Kimseden de korkmam. Diyarbakırda sdâhsız geziyorum. Yüz¬

başı işkence yapıyor diyoriar, doğrudur, işkence yapıyorum.

Türklük için yapıyorum. Bunu komutan da biliyor. Savcılar,

yargıçlar da biüyor. Buraya giren adanıuı ölünceye kadar tahliye

olmasını istemem. TalıUye kararı verecek savcıyı da, hakimi de

sikeceğiz. Neler döndüğünü biUyoruz. Bunu bilesiniz ki, ben

yaptıklanmla Türklüğün şerefini koruyorum."

Konuşmasını, zemin kat koridorunda, kendisini herkese göstere¬

cek biçimde, gezinerek yaptı. Meşhur köpeği co da, seyis atı

gibi ayni düzeyde ve belirii bir mesafe ile arkasında gidip geli¬

yordu. Ani ve sert dönüşleri, el parmaklarını biribirine vurarak,

tık tık ses çıkarması, azametinin işaretleri idi. Bir Kahraman eda-
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sıyla ve gumrla konuşuyordu. Kapının önünde ve duvar kenar¬

larında sıralanan askerler de, kendisini hayranlık içinde seyredi¬

yor ve dinüyorlardı. Ne kendisi ve ne de, onu hayranlıkla din¬

leyen askerleri, yaptığı konuşmanın, biribirihin zıttı, biribirinden

kopuk sözcüklerin, arka arlca sıralanmasından başka bir şey

olmadığını. Diğer yandan, bu konuşmanın gerçekleri ifade ettiği¬

ni, bunun da, şerefini korumakla kendisini görevli saydığı Türk¬

lüğün, (türklük, dediği gibi ise) şerefsizliğini getirdiğinin farkın¬

da değillerdi.

Yüzbaşı konuşmasını bitirdi, kucağına sıçrayan Co'nun^ tebriği-

ni kabul edip onun başını okşadı ve gardiyanlara "dördüncü kata

bugün çay verilecek, yalnız Şerafettin'e verUmeyecek. Battaniye¬

si olmayanlara birer battaniye verilsin" talimatını vererek aynldı.

Konuşmasını bilmiyor ama, işkence oyunları oymama hususun¬

da, gerçekten usta. Bu talimatı, usta olduğunu gösteriyordu.

Konuşmalardan, gidip gelmelerden anladığım kadarı ile dördün¬

cü kata çay ve gazete verdiler. Tabi, bu günlüktü sadece. Bizim kat¬

ta, benim dışımda herkese, yarımşar paket sigara verildi. Küfürler,

hakaretlerle öğle yemeğine kadar sürdü bu dağıtım işi. Bana si¬

gara vermedikleri gibi öğle yemeği de vermediler. Akşam da sa¬

dece yanm ekmek verdiler. Yüzbaşının özel taümatıydı anlaşı¬

lan. Beni sevindiren bir battaniyenin verdmesiydi.

Usuldenmiş, yeni gelenleri, hücreye alınanları, cezaevinde çah¬

şan tüm personelin, gardiyanların geüp görmesi ve tanıması. Ta¬

bi ki, bu da yöneticilerin verdiği talimat uyannca yapdıyordu.

Kenddiğinden veya duyulan tecessüs sebebi ile oluşan bir durum

değddi. Amaç, kişinin izzeti nefsini ve gururunu kırmak ve sinir¬

lerini tahrip etmekti. Koğuş gardiyanları, yazıcılar, nöbet tutmay¬

la görevü erler, bölüm çavuşları ve onbaşdan, asteğmenler,

assubaylar, kolorduda görevli binbaşılar, yarbaylar ve albaylar

hayvan panayırını dolaşır ve kafesine kapatdmış bir maymunu

veya sincabı seyreder gibi hücre koridorlarında tur atar gider¬

lerdi. MilletvekiUerinin geüşi ile bu trafik biraz daha yoğunlaş¬

tı. Küçümseyen bakışlar, alayımsı tebessümler, içindeki kini a-

çığa vuran laflar, şovenizm kabalığından doğan kabarmalar,

iğrenç küfürler ve onur kinci hareketler yanmda, Türkçülük nu-

tuklan, dini vaazlar, arkasından da, dayak. Bizi görmeye gelenlerin
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bizlere sunduğu hediyelerdi.

Çay, sigara, gazete, battaniye amaca varmada, araç olarak kulla¬

nılıyordu. Gördüğüm kadarı ile (koğuşlarda da ayni durum vardı)

battaniyenin verilmesi alınması, çay verilmesi, sigara verilmesi,

farklı muameleler, bir program doğrultusunda, beürü bir sonuca

varmak için değerlendirilmiştir ve kuUamlmıştır. Tutukluların

belirli zaafiyetlerini ve özlemlerini yitirmeleri, alışkanldclanm

kaybetmeleri istenmiyordu. Bu özlemler devamlı sıcak tutuluyor¬

du.

Örneğin, grup davalarının başladığı sıralar, farkh muamele,

bazdanna bazı olanakların tanınması durumları, daha da, çok

görülmeye başladı. Tutukluların, cezaevindeki baskıları ve bu

konuda geüşen olayları mahkemede vurgulamaları istenmediği

gibi, duruşmalarda siyasi teşhir yapdması da istenmemekteydi.Baş¬

langıçta bu açıdan ciddi biçimde baskı uygulandı. Duruşmaların

başlamasından sonra, siyasi teşhirde bulunan ve ve mahkemede

cezaevindeki durumlarla ilgiü açıklamada bulunanlar, ciddi bi¬

çimde baskı altında tutulurken, bu davranışta bulunmayan sanık¬

lara da, diğerlerinin tersine ilgi ve alaka gösterildi. Bu daha ifadesi

ahnmıyanlar için dizgdenen bir oyundu. Sorgulamanın bitimin¬

den sonra gösterilen bu ilginin yerini, yine eski biçimdeki baskı

ve işkence alıyordu. Bu uygulamada, grup davaları açıldıktan son¬

ra bir müddet devam etti. Kanımca, Avukatların, basımn, bu me¬

selenin üzerinde duracağı ve cezaevinde yapılan baskıran ve söven

uygıdamanın, mahkemelerde söylenmesi halinde, kamuya yansı¬

yacağı düşünüldüğü için başlangıçta, meselenin üzerinde ciddi

duruldu ve bir çok oyunlar sergilendi. Ancak duruşmaların de¬

vamı sonrası, korkulan durum ortaya çıkmadığı için tezgahlanan

oyunlar ortadan kaldırıldı. Baskı ve işkence, aralıksız, dozu gide

gide artırdarak sürdürüldü.

Sigara, devamh verilmiyordu. Aslında, hiç vermek tarafhsı değil¬

lerdi. Verdmemesi, bir noktada, tüm tutuklular için iyi idi. Zorun¬

lu olarak, sigara içme ahşkanlıklanm yitireceklerdi. Kendiüğin-

den doğan bu durum, hem sağldcları açısından faydalı olacağı

gibi, sigaranın baskı aracı olarak kullanımı da ortadan kalkacaktı.

Cezaevi yönetimi ve cezaevindeki uygulamaların programcıları,

bunu bildiği için tutukluların, sigara içme ahşkanhklarını yitir-
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memeleri ve bazı özlemlerini taze tutabilmek için, kesin kısıt¬

lama getirmiyorlardı. Periyodik, araldclı kısıtlamalar getiriyor,

sigara, çay, gazete ve pideyi baskı ve manevi işkence aracı olarak

kullanıyorlardı. Sigara bir hafta verilmez. Verilmemesinin ba¬

hanesi de hazır. "Marşlar iyi söylenmemiş," verilen şiir ezber¬

lenmemiş" veya "koğuştan, hücreden fazla gürültü gelmiş" Bun¬

lar bahane. Ashnda amaç, kişiye manevi işkence yapmak ve o-

nun sinirlerini tahrip etmek. Tabi bu arada, tutuldular arasında,

"senin yüzünden oldu" "yok bunun yüzünden oldu" biçiminde

karşdıkİı suçlamalar doğurarak, çeüşki ve güvensizlik yaratmada
amaçlanıyor. Çay, pide ve gazete açısından da durum aynıdır.

Çay bazan haftada bir, hazanda on günde bir verilir. Bazı zaman¬

lar iki gün üst üste çay getirildiği görülür. Ki, çaylar bidonla veri-,

lir koğuşlara. Her bidon bin liradır. Çaydanhkla çay getiril¬

diğinde, çaydanldc başına iki yüz lira alırar. Pide, arada bir veri¬

lir. Herkes az yemeğe alışmışta-. Verilen hamurumsu ekmekte

açlık nedenile rahatlıkla yenir. Mevcut koşullar içinde, bunun

ötesindeki durumu düşünmeksizin ve başka şeylere özlem duy¬

maksızın yaşam düzeyine girmişsin. Ne etü pUavı, ne çöreği,

ne pide ekmeğini akhndan geçirmediğini gibi, gazete okumak,

kitap okum^, bilmece çözmek özlemini de duymuyordun. Tam

bu düzeyde iken, bir bakıyordun ki. Çuval dolusu, pide geldi

ve koğuşa gazete verildi. Ve senin yaşam düzeyin bozuluyor,

pideye özlem duyuyorsun, gazete okumak iştahın kabarıyor. O

gün yiyorsun ve pidenin tadı ve gazete okumanın zevki tekrar

zihnine yerleşiyor. Pideyi ve gazeteyi, hergün gözlüyor ve bunun

için gardiyana yağ çekme, ona hoş görünme zayıflığını gösterme,

durumunda kalıyorsun. Cezaevinde, dört bini aşkın tutuklu var.

Her gün çay, pide, gazete verilse, idarenin aylık kazana milyon¬

ları aşar. Bir kaç kez, garabetle, bunun hesabını yapmıştım. Ce¬

zaevi idaresinin, kolordunun, bu büyük karı tepmesinin, pide,,

kantin, çay, gazete ve sigar üzerinde bu derece hassasiyetle dur¬

masının, bunların, baskı aracı olarak kullanımından başka ne¬

deni olamaz.

Diyarbakır cezaevinde yapdan bu uygulamaların tek amacı

vardı. Tutukluların sağldclanm bozma, giderek yaratılacak ruh¬

sal ve fiziksel arızalarla devrimci-demokrat ve yurtsever insan-
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lan tüketme. Boklu, banyolu hücreler bunun için yaratılmış¬
tı, televizyonlu ve radyolu hücreler bunun için çahştınlıyordu.
Askıya almalar, pis sularda yüzdürmeler, saatlerce dayak atma¬
lar, marş söyletmder, şiir ezberietmeler, ziyaretleri kısıtiamalar,
avukatlaria görüşmeleri engeUemder, hepsi de bu amaç uğruna

ve bu sonuca varmak için yapılmaktaydı. Beslenme konumundaki
kısıtlama ve getirilen dizgede bu amaca yönelikti.

Hazıridc hücresinde dördüncü gecem başladı. Sayım sonrası
kat kapdan kapatıldı ve sürgülendi. Askerier yemeğe gitmiş ola¬
caklar ki, salonlardan konuşma ve ayak sesi gelmiyordu. Sigara
içmek istiyordum ve durumdan emin olmak istedim. Bir gün evvel
öğrenmiştim hücreler arası, katlar arası haberleşme parolasını.
Kat kapılarının önünde nöbetçi olup olmadığını öğrenmek için
"A...... 1ar" diye seslendim. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
katlardan "Y	 dir" cevabı verildi. Artık rahat içebiUrdim si¬
garamı. Çünkü; verilen cevaplara göre hiç bir katin kapısının

önünde nöbetçi asker yok. Sigaramı yaktım. Derin derin nefes¬
ledim. Tütün kokusu yayıldı hücreme ve ciğerlerim tütün dumanı
ile doldu. Dört gündü sigara içmemiştim. Bu nedenle bir iki ne¬
festen sonra başım dönmeye başladı. Ama buna rağmen sigara¬
yı içmeyi sürdürdüm. Bu sıra Cihan "Abe senin türkünü okuyo¬
rum" diye seslendikten sonra, soruşturmada iken okuduğu,
"Feryada, feryada/ gam çekmişim dünyada" türküsünü oku¬
maya başladı; Türkü bitmeden ben, ikinci sigarayı yakmıştım.
Etkilemişti okunan türkü, hücrelerdeki tutuklu arkadaşlan. İkin¬
ci bir türkü daha okuması istendi Cihan 'dan. Cihan türküye baş¬
lama durumunda iken bizim katın birinci hücresinden "S.... dır"
dendi. Cihan türküyü kesti ve bende eUmdeki sigaranın başını

ezerek izmaridini yere serdiğim battaniyenin altına sakladım.
Bir sessizUk çöktü hücrelere. Sinek uçsa, kanadının sesi duyulur

cinsinden bir sessizlik. Askerierin gazino ve kantinlerinde çalışan
televizyonun sesi bile duyuluyordu. Haberier okunuyordu. Kulak
kabarttım, bir şeyler anlanm diye. Fakat anlayamadım. Kapı¬
nın önünden ayak sesleri de gelmiyordu. Nasılsa kapı açıldığın¬
da ses çıkarıyor, bir tehüke olmaz diye, yanm kalan sigaramı yak¬
tım ve içmeye başladım Sigaramı içerken, cezaevindeki baskı ve
işkencderie ilgiü savcı Albayla yaptığım konuşmayı anımsadım.
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Kendisine, "cezaevinde tutuklulara işkence yapılıyor, hepsi aç¬

tır. Yapdan uygulama insanide dışıdır. Gözlerinizin önünde suç

işleniyor, hem de, insanlık suçu işleniyor" dediğimde, gülmüş

ve "sen yanıhyorsun, müvekkillerin her şeyi abartıyor. Ceza

evinde böyle şeyler olmaz" demişti. Cezaevine telefon açmış

ve cezaevi müdürü ile de konuşmuştu. Bu konuşmadan sonra

tekrar bana dönmüş, "İnanın cezaevinde denildiği biçimde bir

uygulama yoktur, biz böyle uygulamalara asla müsade etmeyiz.

Bu bizim görevimizdir. Siz kendi görevinizi yapın" diyerek konuyu

kapatmıştı. Israrlarım da sonuç vermemişti. Ben araştırma yapıl¬

masını istiyordum. Ama savcı, bu yapılanları işkence ve baskı

saymıyor mu? İnsancd hareketler olarak mı değerlendiriyor?

Ne gariptir ve ne acıdır ki, bu uygulamanın asıl planlayıcısı sav¬

cı ve yargıçlardır. 353 sayılı yasanın 76.ıncı maddesindeki hüküm¬

de bunun açık kanıtıdır. Çünkü Yasada; "Yargıç kararı olmadıkça;

tutuklu kişi zincire vurulamaz, hücreye alınamaz, okuması ve

.yazrhası ıstırahıtmı ve yaşamını sağlıkh sürdürebilmek için dışar¬

dan gıda temini engellenemez," denmektedir.

Saat on olmuştu. Artık yankı dergisini okumanın zamanı gel¬

di dedim ve dergiyi sakladığım yerden çıkarıp getirdim. Daha o-

turmamıştım ki, zemin kat kapısı gıcırdıyarak açıldı. Gürültü ve

patırtılar, zemin katı doldurdu. Hemen dergiyi götürüp yerine

koydum ve dönüp battaniyemin üzerine oturdum. Bağırtdar ve

hay huyla, birinci kat hücresine giriş, pek hayra alamet bir şey

değildi. Yirmiye yakın kalabalık bir gurup asker girmişlerdi

içeriye, sesinden beürgindi. Tecrit çavuşu da aralarında idi. İçe¬

ri girişi ile bağırmıştı. "Hey Celal Paydaş, televizyonda yaptık-

lannızı gösterdiler. Vay!.. Sizi oruspu çocuklan! İçeri giren asker¬

lerin , tümü bağmyordu ve hepsi küfrediyordu. Bağırtdar ve

küfürler arasında hücre kapılan açıldı Celal Paydaş, Ahmet Türk

ve Mustafa Kdıç dışan çıkarıldılar. Evela Celal Paydaş'a yüklen¬

diler. Bilahare Ahmet Türk ve Mustafa Kıhç'ı vurmaya başladı¬

lar. Mustafa Kıhç'ın "Vallahi bizim ilgimiz yok, bu iftiradır.

Yaşhyırri, yapmayın!. AUah için yapmayın! Allah hatın için

yapmayın" şekündeki belirlemeleri ve yakarmalan, hiç mi hiç

etkilemiyordu askerleri. Vurdukça vuruyorlardı acımasızca.

Bu arada Celal Paydaş 'm "yok mu nöbetçi subayı" diye bağır-
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ması üzerine Osman Asteğmen girdi içeri. Uzakta değilmiş ka¬

pıda bekliyormuş. Celal Paydaş'm anlatunma göre. Asteğmen

gelir gelmez. Celal Paydaş'a yüklenmişler. Asteğmen ve askerler

çekiüp gittiğinde. Celal Paydaş, "doktor istiyorum!.. Doktor is¬

tiyorum diye bağırıyordu. Celal Paydaş ikinci günü doktor'u

gördü. Yardan dudağına lalefayin bir pansuman yaprmşlar.

Askerlenn bizim bölümden ayrılışından beş dakika sonra,

şimdiye kadar duymadığım bir gürültü koptu cezaevinde. Ba¬

ğırtdar, aylar , vahlar, küfürler, cezaevinin duvarlannda yansı¬

yordu. "Ne oluyor" diye seslendiğimde, yanımdaki hücreden

bu- arkadaş, "avukat abi, karşı hücrede direnen PKK'ü arkadaş¬

lar var, ölüm orucuna gidenlerde oradadır. Galiba onları vuruyorlar

dedi. Tecrit hücresine götürüldüğümde öğrendim, arkadaşın söyle¬

diği doğruymuş. O gece televizyonda, Hdvan olayları gösterilmiş.

Televizyonda beürtdenler nedeniyle, tahrik olan askerler, nöbetçi

subayının belkide yüzbaşının emirleri uyarınca, saldırrmşlar

tecrit hücrelerine. Zincirlerle, kalaslarla, sopalarla, coplarla gi;

rişmişler tutuklulara. Bir kısım arkadaşı da hücre kapılan, ara¬

sından ayaklanndan sallandırarak, bunlan baydtıncaya kadar

döğmüşler. Ayni biçimde koğuşlara da saldınlmış ve oradaki

arkadaşlarda, ayni biçimde dayaktan geçirilmiş.

Bu gürültü ve bağırtdar iki saat kadar sürdü. Fasılalarla devam

ediyordu. Yanımdaki hücreden, "abe burayada gelebiUrler,yat-

maya çalış veya yatar gibi görün" diye seslendi birisi bana. Bir

faydası yoktu yatmanın ve yatar gibi görünmenin. Planlannda

varsa buraya gelmek, öyle programlaştırmışlarsa, geldiklerinde

yatmış olsanda döğecekler, ayakta dursanda döğecekler. Buna

rağmen, battaniyenin üzerine uzandım ve paltomla örtündüm

Uyuyamadım. Saatime baktım, 23 tü. Gürültüler yine duyulu¬

yordu. Ama eskisi gibi değildi. Azalmıştı bağırtdar. Bu arada

bizim katın kapısı açıldı. Yattığım yerden gelenleri görmedim.

Seslerinden Ve ayak tapırtdanndan kalabaldc olduklan anlaşı¬

lıyordu. "PKK liler ellerini uzatsm" komutu verildi. Birinci hüc¬

reden , ellere vurulan copların sesini acılı bağırtdar takip etti

Doğruldum ve oturdum. Hücremin önünde bir gurup asker birikti

beş altı kişi idiler. İçlerinden birisi "İşte PKK Ulerin büyük avu-
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katı... İşte Vatan hainlerini savunan..." diyerek, ellerimi uzat¬

mamı istedi. Gelen askerierin bir kaç tanesi yanımdaki hücre¬

ye seğirtip, onları vurmaya başladdar. Ben daha eümi uzatma-

mıştım. Bağırıyor, küfrediyor ve uzatmamı istiyoriardı. Kurtuluş

çaresi yoktu. Uzattım eümi. İki eümi birükte uzatmıştım. İki¬
sine birden vuruyoriardı. Dördüncü copu vuracaklardı, elimi
çektim. O sıra onbaşı yüzüme şiddetü bir yumruk indirdi. Den¬
gemi yitirerek yere yıkddım. Bıraktdar beni. Vurulan yumruk

nedeniyle yanağım yanlmıştı. Askerier kattan aynhncaya kadar

yerimden kalkmadım.

EUerim çok sızhyordu. Acısını dindkmek için biraz su dök¬
tüm ve betona sürmeye başladım. Böyle halde, eü betona sürmenin
faydası çok. Hem şişmesini engdUyor ve hemde acısı diniyor.

Yatamadım artdc sabaha kadar. Sigara içtim ve yapdanlan de¬

ğerlendirdim ve geleceği düşündüm. Çok önceleri Nazi İmpara-
toriuğu kitabmm üç cildini de okumuştum, o kitapta Nazi ya-

hudi kamplan için yazılanları anımsadım. Aynca Vietnamdaki

baskı ve işkencelerle ilgiü okuduğum kitaplarda yazılanlaria

burada yapdanlan, Nazi İmparatoriuğu kitabında beürtilenlerie

bu cezaevindeki uygulamaların mukayesesini yaptım, gerçekten

benzerhkleri çoktu.

Beşinci günün sabahı, saat dokuz sıralannda yüzbaşı geldi. Bi¬
rinci kat koridorunda durarak, "dcinci, üçüncü ve dördüncü katta¬

ki tutuklulann 36.koğuşa gideceklerini, bunun için en geç beş da¬

kikada hazırlanmalannı" söyledi. Katiarda telaşa başladı. Bir
hareket doğdu ve gardiyanlar hücre kapılarını açarak, tutuklulan

çıkarmaya başladdar. İkinci kattaki tutuklular dediğine göre, be¬

nim de onlara katıhnam gerekirdi. Götürülmeyeceğimi çok iyi bil¬
diğim için, hiç hazırianmadım. Gerçekten düşündüğüm gibi oldu,
benim hücremin kapısı açıhnadı ve ben götürülmedim. İkinci katta
tutuklu olarak yalnız ben kaldım. Askerler yeni koğuşun yerleş¬

mesi ve eşyaların taşınması Ue ilgilendUderi için bugün bizimle
uğraşmaddar. Geüşen tek bir olay oldu. Birinci kattakilere. Celal

Paydaş'a, Mustafa Kdıç'a ve Ahmat Türk'e IstUclal marşının on
kıtasını ve Türklük andını yazdırddar. Koğuşa gidebilmek için
bunlan ezberiemenin gereküUğini vurgulayarak, gereken İhtan
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yaptdar. Bir gün önce benim için konan yemek yasağı kaldınldı
ve bana akşam yemeği verildi.

Akşam yemeğinden sonra demir parmaklıklann yanına otur¬
dum ve sigaramı yaktım. Kapı sesini duyabUmek ve gelen olması
halinde görebUmek için yüzüm kapıya dönük oturdum. Oturdu¬

ğum yerden üçüncü kata çıkan merdivenler gözüküyordu. Sigara¬

mı yanlamıştım zemin kat taraûndan sesler geldi, "yukan, en yu¬

karı.. 4.kata" şekündeki konuşmalar, yine bir şeylerin döndüğünü

ve bir oyunun tezgahlandığım gösteriyordu. Sigaramı söndürdüm

ve merdiven çıkışıra dUckatle gözlemeye başladım. Battaniyeye
konmuş, ayaklan battaniyeden dışan sarkmış tutuklulan, askerier

merdivenlerden çıkarddar. Bir kısun tutuklulan da, koUanndan

tutmuş çıkanyoriardı. Çdcanlanlan, dUckatü bakmama rağmen

tanıyamadım. Bitkin, yürüyemez durumdayddar. Çdcanlar sanki

iskeletti. Konuşmalardan ve bağırtılardan bunlann dördüncü kata

çıkanldUdan ve hücrelere yedeştirUddcleri anlaşdıyordu. Acaba
kimlerdi bunlar? Eski tutuklulardan mıydı, yoksa yeni mi tutuk¬
lanmışlardı? İşkencehaneden mi getirildUer? Hemen arkalanndan
bizim kahraman yüzbaşı, Adü Müşavir Ahmet Beyazıt, doktor ve
tammadığun bü- subay da merdivenden yukan çıktdar. Konuşma¬

lara kulak verdün. İUc konuşan, AdM müşavir Ahmet Beyazıt'ti.
Çok hafif çıkmasına rağmen sesinden tanıdım. Ahmet Beyazıt'ın

sorulanna cevap veren de, M.Hayri Durmuş'tu. Konuşmalardan
durum anlaşıldı. Dördüncü kata çıkanlanlar Ölüm orucuna giden

tutuklu arkadaşlarmış. Hayri Durmuş'un, sesinin tonundan ve

titreküğinden ve kesUc kesUc konuşmasından, halsizUği anlaşılı¬

yordu. Adü müşavirin, ölüm orucunu burakmalan ve tedaviyi ka¬

bul etmeleri yolundaki istemine, "Biz ölüm orucunun yirminci

günündeyiz, devam da edeceğiz. Biz esû değUiz, görüş ve düşünce¬

lerimizden de taviz vermeyiz. Görüş ve düşüncelerimizin tersine
tavır koymamız da bizden istenemez. Suçluysak buna mahkeme

karar verir. Eğer bağımsız mahkeme varsa, biz orada hesaplaşı-

nz. Ceza verdirse, cezamızı rahathkla çekeriz. Ama, biz insanız...

Bize ve arkadaşlanmıza insanca muamele yapılmalı... Aç bırakdı-

yor herkes, hergün işkence yapdıyor. Beş yüze yakın arkadaşı¬

mız, üç aydan beri hücrelerdedir. Arkadaşlanmıza askeri eğitim

yaptırdıyor. Onlar Asker değiUer. Biz bunlan kabul etmedik.
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Bunlar kaldınlıncaya kadar devam edeceğiz" şekünde, yiğitçe

cevap verdi ve istemini red etti. Adü müşavir, "hücreden bahsedi¬

yorsun, hani kim hücrededir" deyince, Hayri, sesini biraz daha

yükselterek "görmüyorsunuz bizde hücredeyiz" diye sert bir kar¬

şıhk verdi kendisine.

Hukuk Fakültesini bithmiş, Hakhdan yana olacağına. Hukukun

üstünlüğü iUcesine, insan hak ve temel özgürlüklerine, daimi saygdı

olacağına, hiç bir etki altında kalmayacağına ve doğruluktan ay-

nlmayacağma dair kurul huzumnda yemin etmiş, uzun süre avu¬

katlık yapmış bir hukukçunun, bu derece çirkef tavır içine ghe-

ceğini, görülen ve yasandan gerçekleri bu derece haysiyetsizce

gizleyeceğini ve şovenizm uğruna, bu düzeyde basitleşeceğini

düşünemezdim. Yandmışım, yanhşlığımı sayın Adü Müşavir dav¬

ranışı Ue gösterdi. Hele Hayri Durmuş'un "görmüyorsun, bizde

hücredeyiz" beUrlemesine karşı söyledikleri, gerçekten -bırakalım

hukukçuluğu- insanım diyen bir kişi için utandıncı idi. Ceza evine

belki ön defa gelmiş ve eğitim alanlanndaki dayaklamalan izlemiş

olması yanında, şu anda hücrede, hücrede bulunan insanlarla ko¬

nuşuyor. Ve dördüncü kata çıkıncaya kadar bir sürü hücrenin ö-

nünden geçti ve hücrede kalan birçok tutukluyu da gördü. Bu

durumda bir hukukçunun, "Siz hücrede değilsinilz, koğuştasınız.

Burası hücre değd koğuştur. Hiç kimse hücrede değildir. Yapdan-

lar işkence değil, disiplin gereği uygulamalardır. Eğitim yapılacak.

Atatürk iUcderini öğreneceksiniz. Hergün andımız da okunacak.

Okunmazsa kurallara karşı çıkdmış olur, ceza verilmesi de doğal¬

dır. Size aynlan iaşe bu kadardır. Babanızın evinde değUsiniz, faz¬

lası olmaz, bunlar işkence değildir" şekUnde açıklamada bulunma-^

sı ve belirieme yapması gerçekten çok acıydı. Hukukçuluğumdan

utandım ve hukuka olan saygunı yitirdim. Sayın Adü müşavire

göre, bu dayaklamalar, elden ayaktan asmalar, boklu suda zorla

banyo yaptırmalar, sigaranın, sabunun, okumanın, yazmanın

yasaklanması, kişinin pisliğe ve sefalete mahkum edUmesi, dört

saat ayakta bekleterek marşlar söyletUmesi, istemediği şeylerin

kendisine zoria yaptinhnası, anaya, babaya, kanya, kaynanaya

küfürler, gayri ahlaki davranışlar ve onur ksncı hakaretier işkence

ve baskı değildir. Bunlar cezaevi disiplini gereği düşünülen cezai

uygulamalardır. Söylediğinin bırakalım mantık kurallanna aykın-
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lığıra. Askeri yargı ve askeri cezaevi için geçerü yasa ve yönetme¬

lik hükümlerine de terstir.

Konuşmalara bUahare doktor da katddı. Doktor ölüm orucuna

giden tutuklularla tek tek konuştu. Tüm tutuklular doktorun,

"ölüm orucunu bırakmaları ve tedaviyi kabul etmeleri" yolundaki

istemini red ettder ve diğer sorduklanna da cevap vermedUer.

Bilahare, Adü müşavir yüksek sesle bütün tutukltdara yüksek sesle

tedavi olup olmayacaklanm, tekrar sordu. Tutuklulann, bu soruya

karşı, "hayır" diye topluca cevap vermeleri üzerine Adü müşavir,

"layık olduğunuzu size yapıyorlar. Biz de layık olduğunuzu size

yapacağız" dedi. Merdivenlerden topluca aşağı indiklerini gör¬

düm. SinirU idi ve hınçlıydı. Bu nedenle merdivenleri koşarak

iniyordu.

Yüzbaşı doğru söylüyormuş. Cezaevindeki uygulamalan Kenan

Evren, Kolordu komutanı bildiği gibi, Savcılaı- ve yargıçlar da bi¬

üyormuş. Adü müşavhin beürlemeleri her şeyi doğruladı.

O gece Hayri ve diğer arkadaşlarla konuştum. İddianameleri

tebüğ edilmiş kendilerine. Sadece, bir iddianame vermişler tüm

arkadaşlar için. Duruşmada l2/nisan/1981 günü yapUacakmış.

Benim içeri alınışım da kendUerini üzmüş. "Mahmudu kaçırddar,

sizi de içeri alacaklannı ve bizleri savunmasız bırakacaklanra

biüyorduk. Bizim sorgulanmız ve davamız bitmeden de sizi bıra¬

kacaklanra zannetmiyoruz" diyerek görüşünü beürledi Hayri.

İddianamede beürtilen suçlar ve gösterilen sevk maddelerinin

hukuksal yanmı sordu. Kendisine, bu hususta açıklama yaptım.

Hasan Hüseyin Karakuş ve diğer arkadaşlar da bu konuda bazı

açıklamalar istedi. Onu da açıkladım. Zeki Ydmaz'da aralarında

vardı. Ona da durumu anlattım. Karann bana tebüğ edddiğini,

gerekü şerhi vererek mahkemeye iade ettiğimi, temyiz dilekçe¬

sini daha önce verdiğimi ve gerekçeü layihayı da hazırlayıp yazı¬

hanede bıraktiğımı, arkadaşlann vereceklerini, karanmn kesinkes

bozulacağım genişçe izah ettim.

Bu arada Celal Paydaş'la konuştular. Ahmet Türk'ten ve Mus¬

tafa Kdıç'tan durumlannı sordular. Bir süre de onlarla sohbet

ettiler. Bu konuşmalar geç vakitlere kadar sürdü. Hayri en son,

"biz ölüm orucuna devama kararlıyız. Arkadaşlar üzerindeki bu
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baskıyı kaldırmaya kararhyız" dedOcten sonra, benden ceza¬

evindeki bir haftaldc orucun ve bUahare geliştirdikleri direnişin

tepkisinin sordu. MoraUeri bozulmasın diye, olumlu olduğunu

ilk bir haftalık ihtar orucu ve ondan sonra geliştirUecek ölüm oru¬

cu fle UgUi basına, demokratik kuruluşlara ve siyasi kuruluşlara,

gerekli büginin verildiğmi ve duyurunun yapıldığım söyledim.

Gerçekten de yapümıştı ve bu hususu mehkemede de dillendir¬

miş ve tartışmaya sunmuştuk. Savcı Uede, önceleri belirlediğim

gibi, tartışmada yapmış iik.

Konuşmamızın kesilmesi Ue hücre sessizliğe gömüldü. Arkadaş¬

larda uyudular. Zaten konuşmalanndan anlaşılıyordu, halsiz¬

lerdi. Fazla konuşturupta takatlanm kırmamak gerekirdi. Ben u-

yuyamıyordum. Battaniyemin üzerine uzanmış düşünüyordum.

Arkadaşlann durumu, yapdan baskılar, yiğit insanlann gide gi¬

de tükenişi ve buna karşı Avukatlıktan gelme, hukukçu bir adli

müşavirin, insanhk ve hukuk dışı davranışı beynini uğraştırıyor

ve yüreğimi taşınyordu. Gece Ol sıralarında dördüncü kattaki

ölüm orucunda bulunan arkadaşlardan biri, "Ay !.. Ay!.. Gardi¬

yan" diye bağırmaya başladı. Sesi kesilmedi, devamlı bağınyûr-

du. Bende "Gardiyan" diye bağırmaya başladım. Bu arada Hay-

ri'ye seslendim ve bu arkadaşın kim olduğunu ve ne yapmamız

gerektiğini sordum. Hayri "Bizün arkadaştır. Yapılacak bir şey

yok, önemli değUdir" dedi. Bağıran Aü Erek'ti. Sabaha kadar

inledi durdu. Bu sızlanmalar karşısında yatmam mümkün değd¬

di. Zıdadaki sigaramı bu ızdırab içuıde sabaha kadar bitirdim.

Moraüm bozuktu. Sabah çorbası dağıhyordu. Aü hala inliyor¬

du ve hala ızdırap içindeydi. Bu durumda çorba içmek bde zor

geliyordu insana. Gardiyan, bdgi vermiş olacak ki, yüzbaşı ve tec¬

rit çavuşu geldUer. Yüzbaşı, Ali Erek'le bir süre konuştu. Bda¬

hare çavuş indi ve süratle uzaklaştı. Kısa bir süre sonra, iki asker¬

le birlikte tekrar yukan çıktilar. Yüzbaşı bu müddet içinde Ali

de konuşmasını sürdürüyordu. Devamh olarak "kabul ediyor-

musun?" diye soruyordu kendisine. Aü'nin bu soruya ne ce¬

vap verdiğini, sesi çok hafif çıktığı için anlamadım. Aİi, çavuşla
gelen iki asker tarafından battaniye içinde merdivenlerden in¬

dirilerek götürüldü. Diğerleri ikindi saatlerinde alındılar.
Saat on sırsdannda aüzbaşı tekrar geldi. Birinci kattakUerin
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smavıra yaptı. Ahmet Türk ve Celal Paydaş andımızı eksUcsiz

okudular. Mustafa Kdıç, heyecandan olsa gerek, eksik okudu.

Yüzbaşı "olmaz., olmaz., tam öğreneceksin, ben ihtiyar falan

anlamam. Babama da acımam" deyince, Mustafa Kdıç," Uıtiyar-

lığmdan unuttuğunu" söyleyerek andı tekrarladı. Bu kez tam o-

kudu. Smavdan geçirilen üci kişi Türkçe bUmiyordu. Türkçe bU-

meddclerini söylemelerine rağmen, yüzbaşı andı okumalarında

ısrar ediyordu. Ki, bunlardan birisi "Tırkım. Beyrağim... çöcük-

ler" der demez yüzbaşı kızdı ve "ulan siz Türksünüz, Türkoğlu

Türksünüz, bunu öğreneceksiniz" diyerek Türk şovenizminin,

bağnazlığınm örneğini gösterdi.

Smav bitmişti. Sonuçtan memnun yüzbaşı. Gardiyanlara "bu

iki kişi hariç diğerlerini ikinci kata çıkaracaksınız" emrini verdi.

Dışta tuttuğu iki kişi, türkçe bUmeyen ve andı okuyamıyan,

iki kurt arkadaştı. Bilahare tanıdım. Bunlar baba oğuldu. Baba

altmış yaşlanndaydı. Celal Paydaş, Ahmet Türk ve Mustafa Kı¬

hç'ın, ikinci kata çıkardması, benim zemin kata indirilmem de¬

mekti. Bunlan üçüncü kata çıkarsalardı endişe duymazdım. Dü¬

şündüğüm ve endişem doğruydu. Yüzbaşı ismimle beni çağırdı.

Ayağa kaUctun. "Andumzı oku" dedi. Sonucun değişmeyeceğini

bddiğim için, söylediğini duymaz gibi oldum ve cevap vermedim.

Zaten ismimi söylediğinde paltomu ve eşyamı elime alarak ayağa

kalkmıştım. Vereceği emir beUi idi ve verdide bu emri. "Şerafet¬

tin Kaya zemm kata (birinci kata ) ahnacak, çıkann". Gardiyanlar

gelmeden, tuvalette saklı bulunan Yankı dergisini alarak paltomun

koluna soktum. Gardiyanın arkasına takılarak banyolu odama

indim.

Akşama kadar üç ziyaretçim oldu. Üç kez dayak yedim ve iki

kerede banyoya sokuldum. Koğuştan gelirden beş kişinin de ze¬

min kat koridorunda, dayaktan geçirUmesini seyrettim. Kırk yaş¬

larındaki bir köylünün çıplak vücüuduna vurulan zincirlerin verdiği

acı karşısında "Oy bavooo .. Oy bavooo" diye sızlanması nedenUe

iUc kez gözlerim doldu, yüreğim sıkıştı, ağlar gibi oldum. Fakat

ağlayamadun. Bu işkenceler, bu baskdar, bu zulüm karşısında

bir şey yapamamak, bağırmamak en büyük işkence. Hergün ölüp,

yeniden dh-ilmek ve yeniden ölüm acısı çekmek bu işte. Ben

bu ızıdırap içinde iken, hücremin önünde sırtmı demir paımak-
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Idclara dayamış bu iğrenç manzarayı kdı kıpırdamadan seyreden-^

gardiyan da,"Yazıksın ihtiyar. Yüzbaşı ile konuşurken bağu-arak

konuşmahsuı. adamı burda sikerler" diye tehditle kanşık na¬

sihat veriyordu bana.

Bu hücrede beş günümü tamamladım. Her gün en azından iki

defa banyoya sokuldum ve her gün muhakkak en azından üç

ziyaretçim oldu ve her seferinde de hakarete uğraduh ve bun¬

lardan dayak yedim. Beşinci günümün akşamında yanımdaki hüc¬

reye dokuz kişi getirdUer. Yeni tutuklulann geldiği bir saat ön¬

cesinden belliydi. Çünkü ara salonda "hoşgeldin" muamelesi vardı.

Askerler andımızı okurken patlayan coplann sesi ve tutukluların

bağırtdan, hücremden duyuluyordu. Yanımdaki hücreye bırakı¬

lanlar de bir ara konuşma fırsatı buldum. Ali,Ensari ve arkadaş¬

ları imiş. Bir gün evvel mahkemeye çıkmışlar ve tutuklanmışlar.

Nurettin Yılmaz'm durumunu sordum. Serbest bırakıldığım

söyledUer. Bu sevindirici idi benim için. Cezaevindeki durumu

yakından biUyordu. Çıkınca gereken çalışmayı yapacağı ve dünya

kamusuna durumu yansıtacağı inancmdaydım. Ben onlara "hoş¬

geldin" dediklerini biliyordum, çünkü hem cop seslerini, hem de

onların bağırtdanm duymuştum. Buna rağmen kendderinden

bu muamelenin yapıhp yapdmadığım sordum. O iğrenç uygula¬

manın kendUerine yapıldığmı söyledder.

Biz bu konuşmayı sürdürürken kat gardiyanı ve üç asker içeri

girdUer. "yeni gdenler bunlar mı? " diye sordu askerin biri.

Gardiyan "bunlardn" deyince, küfürler savurarak saldırdılar hüc¬

reye. Tek tek hepsinin ederini copladdctan sonra, sıra bana geldi.

Artık olmuştuk dayak tahtası. Çare yok,ısrara meydan vermeden,

uzattık elimizi. Nasibimiz olan beş altı cop, dayaktan şişmiş

ve morarmış elimizde patladı. Dayak faslından sonra gardiyan

bunlara istiklal marşını ve andımızı kalem kağıt vererek yazdırdı.

Daha ellerinizin sızısı geçmeden, kanımca zorlanarak bu marşı

ve türklük andını yazdılar. Gardiyan kendderine "bu yarına kadar

ezberlenecek" dediği için gece geç vakitlere kadar Türklük ahdim

ve İstiklal marşını ezberlemek için uğraşıp durdular.

Bu arkadaşlann tutuklanmaları beni üzdü. istemezdim cezaevi¬

ne gelmelerini. AU ve yiğit arkadaşlannın işkeneehanedeki di¬

renişlerine yakından tanık olmuştunı. Ama tutuklandılar. On-
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lann yanımdaki bir hücrede olnvalan, moralimi yükselttiği gibi,

sigara sahibi de oldum. Bu arkadaşların sigaralanm almamışlar.

Sigarasız olduğumu da bdiyorlardı. Gardiyanın marşlan yaz-

dınp aynhşından sonra, bir paket samsun sigarası ve bir kutu kib¬

riti bana flettUer. Ve ben bu boklu hücrede sigaranu içerek sa¬

bahladım. Havanm soğuk olmasına ve üşümeme rağmen palto¬

mun altında nefesimle ısınarak sabah şafağı üe uykuya geçtim.

Uyandığımda çorba dağıtılıyordu.

Saat sekiz sıralannda, "Herkes elbiselerini alsm hamam gidi¬

lecek" dendi. Eşyalanmızı almamız da söylenmişti. Eşyalan¬

mızı alarak çıktık. Biz ara salonda beklerken, iki kişi, zemin kat

koridorunu temizlemekle görevlendirildi. Her zaman olduğu gi¬

bi, bu koridor yine kanalizasyon suyu ile dolmuştu. Temizlik

işlemi biter bitmez Cezaevinin banyo kısmına almdık. İki saat

kadar burada bekletildik. "Geç farkettik taşın sert olduğımu"

misali, bizde geç anladık, banyonun ne demek olduğunu. Bit¬

lenme varmış cezaevinde. Gerçekten de vardı. Elimizi nereye at-

sak, rahathkla bit bulabilirdik. KendUeri açısından da tehlikeli

olmaya başlarmş, bu bitlenme ve doğan bulaşıcı hastalık mikro¬

bu. Çavuş "Ulan namussuzlar sizin yüzünüzden biz de hastala¬

nacağız" diyerek, soyunmamızı " emretti. Hepimiz soyunduk ve

hamam kısmına almdık. Herkes çırdçıplaktı. Banyoda özel hazır¬

lanmış daç vardı. Herkes bu ilaçtan sürünecekti. Sırayla Uaçlan-

dik ve banyo yapmak için kui-nalarm başına oturduk. Suyun gel¬

mesini bekliyorduk. Aradan bir saat kadar bir zaman geçti. Önce

ıhk bir su geldi. Herkes tasını daldırdı kurnalara. Daha birer tas

su dökmeden dik suyun yerini soğuk su aldı. Başımı sabunlamış ve

su dökmek üzere iken sular kesildi. Bir tas su daha dökebddim ba¬

şıma. Yan sabunlu, suyun gelmesini beklerken, çavuş, "Tamam

banyo bitti herkes giyinsin" dedi. Hamamı terkettik ve elbise¬

lerimizi öylece giyindik. Bu arada, Celal Paydaş, Ahmet Türk ve

Mustafa Kdıç, bu uygulamalar karşısında şaşkm durumdaydılar.

Böyle bir durumla karşılaşacaklanm düşünmemişler. Ankara'da

kalma durumlannm olduğunu, ancak davanm erken bitmesini

temin açısından kendderinin buraya nakU için zorlama yaptıkları¬

nı söylüyorlardı. Üzüntülerinin ağırhğı da, duydukları bu piş-

manlıİctan kaynaklamyordu.
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Dönüşümüzde, tekrar evvelce kaldığımız hücrelere alınddc. Her

taraf üaç kokuyordu. Hücrelere vurulan daç neyse, olduğu gibi

zemm kat hücrelerine sinmiş ve sanki yuvalanmıştı. Boğulmamak

mümkün değildi. İçeri girer girmez genzlerüniz doldu ve öksür¬

meye başladık. Bu durumu farketmiş olacaklar ki, bizleri bu hüc¬

relerden alarak, üçüncü kata çıkardılar. Paydaş '1ar da ikinci kat¬

tan üçüncü kata almdı. AU'leri 8 kişi olarak bir hücreye, Pay-

daşlan da ikişer ikişer birer hücreye bıraktdar. Ben yalnız tek

hücreye bırakıldım. Hücrede iki battaniye vardı. Buna çok sevin¬

dim. Hücre zemin kattaki ve ikinci kattaki hücrelere nazaran

biraz daha sıcaktı. Gece gardiyan geüp üzerimdeki battaniyeyi

almasa idi, rahat bir uyku çekecektim. Sevincim kursağımda kaldı,

alamadım battaniye Ue örtünerek yatmanın zevkini.

Sabah çorbalan dağıtildığı sıra, yeni tutuklular geldi. Bunlar

koğuşlardan getirilen tutuklulardı. Yemekten sonra bunlan

çınlçıplak Zemin kat koridoruna çıkardılar. Zemin kat kori

doru yine suyla doluydu. Suya yatınlan bu tutuklular "infaz

mangası" denen bk gurub aslcer tarafından evire çevire dövül¬

düler. Vurulan cop darbelerinden ötürü tüm bedenleri kınrazı-

ya bulandı. Bu durumdayken, üzerlerine tenekelerle su döktü¬

ler. Suyun dökülüşü ile bu arkadaşlann naraları ortalığı kapla¬

dı. Bağırtılanndan anlaşıldığı gibi, bUahare sordum ve öğrendim,

üzerlerine dökülen' su tuzlu şuymuş. Bağırmalann nedeni de tuz¬

lu suyun, vurulan darbeler sonucu vücutlannda meydana gelen

yaralaı-ı yakması imiş. Bu tutuklulann duyduklan bu acı nede¬

nde tepinmeleri biter bitmez dayak başladı. Bu kez "infaz "man¬

gası" tokat ve yumrukla girişti tutuklulara. Vurulan yumrukla¬

rın etkisi Ue düşüp kalkıyorlardı. Bu dayaklananlardan biri, Avu-

kathğıra yaptığun Davut Öcal'dı, Karın boşluğuna vurulan yum¬

ruk nedenile elini böğrüne koyarak yere yıkıldı ve kalkamadı.

Kıvranıp duruyordu yerde, nefes alamıyordu. Askerler üzerine

su dökerek ve tekmeleyerek kendismi yerden kaldırmaya çalışı¬

yorlardı. Bu halde dahi işkencelerine devam etmeleri, bu insanla¬

rın ne denü şartlandıklanm ve hunharlaştıklannı gösteriyordu.

Akşam yemeğinden sonra sayım yapıldı. Hazırhk hücresi onba¬

şısı "hazırlan, sayundan sonra aşağı ineceksin" deyince, ben ha¬

zırlanmaya başladım. Bu onbaşı bugüne kadar yoktu. Bugün yeni
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göründü. Kendisi bundan böyle, onbaşı olarak, hazırlık hücre¬

lerinde çalışacağını söylemişti. Hemde, galiz küfürler yaparak.

Hazırlandım. Bu kez bk kurnazlık yapmak niyetindeydim, bat¬

taniyemi de bklikte götürecektim. Bu nedenle çamaşırlarımı

ve paltomu battaniyenin içine bırakarak balyaladım.. Öyle alıp

inecektim aşağı kata, yani zemin kata.

Aradan bir saat kadar zaman geçti, gelmedder. Bu arada Ali'ler-^

le konuştum. Gözaltında iken, yemek duası, andın okunması,

istiklal marşımn ve diğer şiirlerin ezberlenmesine karşı tavır koy¬

ma kararında idik. Bklikte cezaevine gideceğimiz inancındaydık

o zaman. Karanmız; "cezaevinin şartlanna göre, gereldi değer¬

lendirme yapddıktan sonra tavır koyulması" yolundaydı. Bu du¬

rumu sordum kendderinden, "şimddik kurallara uyacaklanra,

koğuşlara gittikten sonra edinecekleri izlenime göre değerlendir¬

me yapacaklannı, benim de böyle hareket etmemde yarar ol¬

duğunu söyledder". Tutukluluk karanna itkaz yönünden bdgi

aldılar. Bu arada Celal Paydaş 'ta, adımla bana seslendi ve tutuk¬

luluk karanna itkazla Uğiü, Askeri mahkemelerdeki usulü duru¬

mun ne olduğunu sordu. Celal Paydaş'm ismimi söylemesi üzeri¬

ne, benim hücrede olduğumu öğrenen Davut Öcal "Şeref abi!..

Şeref abi..." diye bağırmaya başladı. Çağrısını cevapladım ve du¬

rumunu sordum. "Ruşen Arslan 'de aynı koğuşta olduklanra

ve beni çok merak ettiklerini. Kendisinin de PKK Diyarbakır

gurubu içine ahndığını ve iddianamenin kendisine tebliğ edU-

diğini, koğuşta durumlanmn hiç iyi olmadığını" söyledi. Konuş¬

mamız bitmişti ki, kat gardiyanı, nöbetçi çavuş ve onbaşı, "ulan

eşşekoğlu eşşekler konuşuyorsunuz.. Şimdi ağlattım ananızı,

itoğlu itler" diye küfürlerle girdder içeri. Doğrudan doğru benim

hücreme girdUer. Hepsinin- eünde kalın kaim sopalar vardı. Beni

yere yatırddar. Demk parmakhklardan dışan çıkardıklan ayak

tabanlarıma, sayamadığım kadar sopa vurdular. Kendimden ge¬

çer gibi, oldum ve bk zaman sonra ayağımın altına vurulan so-

palann acısmı duymaz oldum; Baygm değddim. Askerlerin yüzün¬

deki vahşi görünümü, duyduklan hınçla sopayı kaldınp indirişleri¬

ni, rahathkla görüyor ve izliyordum. Çavuş su dolu fıçıyı üstüme

boşalttı. Şoke olmuştum. Sopalamayı bıraktıklannda ayaklannı

uyuşmuştu, demir parmakhktan çıkaramıyordum. Kat gardiyanı
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ayaklanmı, demk parmakldclann arasmdan çekip çıkardı ve eş¬

yalarımı alıp dışan çıkmamı söyledi. KaDcamıyordum, ayakla¬

rımla yere basamıyordum. Tekmeleyip kaldırmaya çalışıyordu
onbaşı, Bu arada çavuşta çektiğim bu ızdırap yetmiyormuş gi¬

bi, coplamak için ellerimi uzatmarra istedi. Uzatmadığım için,
copla, koUanma, saklamaya çahştığım eUerkne, omuzuma devam-

h vuruyordu. Haşat ohnuştum. Beni bu durumda bu-akıp gittUer!
Yalraz gardiyan kaldı. Yavaş yavaş doğrulmaya çahştım, bk Ud

kere denedim ve sonradan yere basabildim. Toparladığım ve
battaniyenin içinde balyaladığun eşyalanmı alarak hücreden çık¬

tım ve gardiyaran arkasmdan aksaya aksaya ve ızdu-ap içinde

yürümeye başladım.

İkinci katm onuncu hücresindeydim. Banyolu hücre idi burası
da. Yaş elbiselerimi çıkardun. Kolt pantolonumu giydim. Hüc¬

renin sedk kısınma battaniyemi serdim ve üzerine uzandım. Ayak-

lanrran altı ateş gibi yanıyordu. Acısı dinmek bUmiyordu. Demir

parmakldclara- sürmem, beton duvarda ağır ağır gezdirmem çare

etmiyordu, dindirmiyordu sızısını. Bu oyun yüzbaşının oyunu

idi. Hazırlanmam ve aşağıya indkUmem söylenmesine rağmen,

indirilmemiştim ve hücremde tutulmuştum. Dayaklanmam plan¬

lanmıştı. Bunun içinde bir bahane gerekiyordu. Hücredekilerin,

kat kapılan kapanddctan sonra, kendi aralannda konuştuklan-

nı çok iyi biüyorlardı. Benim konuşacağun da açıktı. Dedikleri ol¬

du ve bahane doğdu ve ben de ciddi biçimde dayaktan geçirildim.
Herkesin konuşmasına rağmen, sadece benim hücreme gehnmesi

ve sadece benim dayaklanmam da, bunun evvelden planlandığı¬

nı ve dediğim biçimde oyun tezgalılandığım açıkça gösteriyor¬

du. Zaten ben eşyalanmı alıp ara salona gardiyanın arkasmdk

çıktığımda, yüzbaşı eşofmanh olarak, salondaki gardiyan masa¬

sında oturuyordu. Benim aksayarak ve inUyerek merdivenler¬

den inişim çok hoşuna gitmiş olacak ki, arkamdan "bizde acıma

yok" diyerek iğrenç bk kahkalıa attı.

Bu gece perde kapandı diyordum kendi kendime. Sabahleyim

neler olacağını, neler olabdeceğini ve ne gibi bir işleme tabi tu¬

tulacağımı düşünüyordum. Yanılmışım, adamlar yaptıklannı ye¬

terli görmemiş olacaklar ki, ikinci kat onuncu hücreye girişimden

yarım saat kadar sonra tekrar geldiler. Yüzbaşı da onlaria biriik-
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teydi. Battaniyemin üzerinde uzanmış durumdaydım ve yüzüm du¬

vara dönüktü. Bakmak istemiyordum kendUerine. Yüzbaşı devamlı

konuşuyordu. "Ben kurallara uymayanı affetmem. BUmiyorsun

konuşmak yasaktır. Biz adamı böyle sUceriz. Biz Türkler böyle¬

yiz. Türk askeri, Türk Mehmetçiği koministleri, baş kaldıran

İcürtleri kolay kolay affetmez. Bunun için kimseye acımaz...
acımayız". Ne dinleyecek ve ne de söyledflclerine cevap verecek

halün vardı. Çok ızdu-ap çekiyordum. Başlangıçta tabanımı saran

ateş, bütün vücuduma yayılmıştı. Bu nedenle yerimden bile kı¬

pırdamadım. İçeri giren onbaşı ve gardiyan beni koUarımdan tu¬

tarak kaldırddar. Yüzbaşının işareti üzerine ceketimi, gömleğimi

ve fandamı üzerimden çıkarddar. Üzerimde kot pantolonum var¬

dı. O halde beni hücrenin zemininde bulunan bir kanalizasyon

suyunun içine bırakıverdiler. On dakdca kadar beni suyun içinde

yuvarlayıp durdular. Yine orkestra şefi yüzbaşmm işaretiyle beni

olduğu gibi bırakarak dışan çıktUar. Diz üstü doğruldum ve duvara

tutunarak ayağa kalktım. Hem acıdan, hem soğuk suyun etki¬

sinden ve İıem de asap bozukluğundan titreyip duruyordum.
Daha suyun içinden çıkmamıştun ki> üzerime fıçıyla su dökül¬

meye başladı. Hiç bk şeye değü buna sevindim. Hiç olmazsa pis-

lUcler temizlenmiş olurdu. İki fıçı su döktüler üzerime. Pantolo¬

numu çıkarıp çamaşırlarımı değiştkip eşorfmanımı giyddcten

sonra, kendimden geçmiş olacağım ki, Davut Öcal'm da zemin

kata indirildiğini ve ayra biçimde dayaklandığım ve banyoya so¬

kulduğunu görmediğim gibi, bağu-tı seslerini de duymamışım.

Bunu iki gün sonra Davutla yan yana olan hücrelere geldiğimizde,

Davuttan dinledim.

Sabahı zor getirmiştim. Ayaklanmm altı kabarmış, patlamış ve

bacaklarım şişmişti. Beynim zonkluyordu baş ağnsından. Vücu¬

dum ateş içuıdeydi. Verilen sabah çorbasını içemedim. İştah de¬

nen nesne kalmamıştı. Bu durmda iken verilen emir üzerine bu

hücreden alındım ve zemin kata indirUdim. Battaniyemi de almış¬

lardı. Zemin katm beş no'lu hücresmde bırakıldım. Benden sonra

bir kaç kişi daha indirildi aşağı. Kendime geldiğimde, Davut

Öcal'ın da dört numaralı banyolu hücreye konulduğunu öğrendim.

Aynı günün gecesiydi duvan eüyle vurdu ve bana yapılanların

onun benimle konuşmasmdan kaynaklandığı düşüncesinde olsa
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gerek, benden özür dUedi.

Bu hücrede on günü aşkm bk zaman kaldım. Bu zaman zarfmda,

tırnağımla duvara çizdiğim çeteleleri saydığımda anladım, otuz iki

defa bana bu boklu suda banyo yaptırılmış. Picamalarım, eşorf-

manlanm, kUotlanm, gömleklerim ve fanilalanm hepsi bok için¬

deydi. Bu hücreden çıkarıldığım günden bir gün evvel, üzerimde

pantolon, gömlek ve ceket vardı. Başka giysim yoktu. Tek yaşam

dayanağım, üzerimden çıkarmadığım paltomdu. Hücredeki malze¬

mem de, tabağım, kaşığım, su kabım ve yarısı pisliğe bulanmış ve

ıslanmış battaniyemdi. Ki battaniyemin kuru kısmı üzerinde yarım

yamalak oturabiüyordum. Bu zaman zarfında, yirmi kadar tutuk¬

lunun, zemin koridorunda d.öğülüşünü, ıslatdışlarmı ve ayakların¬

dan üst kat salon demirleri de kat kapısı demkine bağlanan ipte

asdışlarmı ve bu durumda dcen dayaklandıklarmı, sahnelenen bu

vahşeti izledim. Zalim, işkenceci rolündeki aktörleri ve bunların

yaptıklarmdan zevklenişlerini, insanhğa, geçmişlerine ve gelecek¬

lerine lanetler yağdırarak gözledim.

Bu hücreye inişknin üçüncü veya dördüncü günü idi. Yüzbaşı,

iki binbaşı ve doktor geldder. Arkalarmda yedi sekiz kadar da as¬

ker vardı. Yüzbaşı, beni, binbaşılara "İşte vatan hainlerinin Avu¬

katlığım yapan. Avukat Şerafettin Kaya budur" diye takdim etti.

Bu takdim üzerine iki binbaşı, kinle baktılar bana ve bir süre süz¬

düler. Ki içlerinden biri, "vallahi acımamak lazım bu kürtlere,

bu namussuzları zamanında kesmek gerekirdi" diyerek açıkça kur-

sağındaki kinkıi kustu. Yüzbaşının emri üzerine kapıyı açarak içeri

girdi askerler. Vuı-malarma gerek yoktu, "soyun" deselerdi, he¬

men soyunacaktım. Beni coplayarak, vurarak ve patakhyarak soy¬

undurdular. KendUeri de batmıştı pisliğin içkıe. Zaten genelde

ruhsal pislik içindeydUer. Bu kez benim yoğrulduğum boklu suda

onlar da nasiplerini aldılar. Çırpınışlarımla sıçrayan sular, onların

da yüzlerine gözlerine bulaşıyordu. Benim suyun içine yatışım,

boklaruı şampuan diye üzerime sıvamşı binbaşıları tatmin etmiş

olacak ki, çırpınışlarıma kahkahalarla gülüyorlardı. "Giyin" emri

ile doğruldum. Bu zevat yanımdaki hücrenin önüne gittder. Bu kez

orada Davut Öcal'a yaptırılan banyo sahnesini izlemeye başladılar.

EUmle üstümdeki kaba pisükleri temizlemeye çalışıyordum. Bu

temizliğimi sürdürürken doktor ve binbaşı benim hücremin önüne
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geldUer. Doktorun yüzündeki mutlu tebessümü unutmam mümkün

değüdk. Smirlerim kabardı ve yüreğim gerçekten sıkıştı. Beynün

bulutiandı. "Ulan, madem ikide bk bu suya sokuluyorum, en iyisi

hiç çıkmayayım daha iyi olur. Ölmek daha iyidir" dedim kendi

kendkne ve olduğu gibi suyun içme oturdum. Yüzümü de kapıya

doğru döndüm ve doktorun gözlerinin içine içine bakmaya başla¬

dım. Ama, doktor yine tebessüm ediyordu. Neye karar verdiğimi,

o da, yüzbaşı da anladı. Ki yüzbaşı ben suya girip oturduğumda

"Biz zaten ölmeni istiyoruz. Zaten bunun içüı sana bunu yaptın-

yoruz. Sen ölürsen, saym doktorum rahathkla bk zatüriye raporu

verir. Öyle değU mi doktor? ". demişti ve doktor da, yüzbaşının

bu beUrlemesme karşı, başıyla "evet' ' işareti yapmıştı.

Sudan çıkmamaya kararlıydım. Bmbaşdar, yüzbaşı, doktor, er¬

ler ve gardiyan çekiüp gitmişlerdi. Kapı da kapatılmış ve sürgü-

lenmişti. Hava soğuktu, su soğuktu, fakat ben hırshydım ve vii-

cudum ateş içindeydi. Aradan bk saat kadar bir zaman geçti.

Kapı açıldı, içeriye yazıcdar eUerinde bazı belgelerle geldUer.

Gardiyan da onlarla bklUcte idi. Kat kapısının iç bölümünde dur¬

dular ve yazıcı elindeki listeden bazı isimleri okumaya başladı.

Celal Paydaş'm ve Mustafa KUıç'ın da ismi okundu, birinci kat

hücrelerinden de bk kaç kişmm ismi söylendi, ismin okunduğu

hücreye giderken, benim hücremm önünden geçtUer. Ben halen

suyun içinde idim ve oturuyordum, çıfdçıplaktım. Yazıcdar

benim bu durumuma kahkaha Ue gülerken, diğer gardiyanlara na¬

zaran, biraz daha yumuşak tavırlı olan, tank şapkalı gardiyan

gelip hücremm önünde durdu ve "İhtiyar sen avukat adamsın.

Benden daha iyi büirsm, senin ölmene kimse üzülmez. Devamlı

kalacak değUsin ya, kendini korumalısın... bugünün yarını da var"

diye uyarıda bulundu.

Gardiyanın bu belirlemesi, kafamı allak bullak etti. Bunu dostça

mı, yoksa bk oyun nedeni Ue mi söyledi. İyi niyetinden kaynak¬

lanmış olabUk bu uyansı. BeUci de, bUmeyerek böyle bk uyanda

bulundu. Ama söyledikleri yanhş değddi. Benim ölümüm bk .şeyi

çözmez. Belki duyulmaz bde. Hastahaneye ahnınm, uzun süre

orada tutulurum ve bdahare doktor "zatüriyeden ölmüştür" diye

bir rapor verir, mesele kapanır. Cezaevindekder de, bdmez neden

öldüğümü. Ailem de anlayamaz. Kamunun, bu düzeyde, geçmiş
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durumlara göre tepkisi ne olabdir. Beni cezalandıracak durumla¬

rı da yok. Davaların bitimine kadar içerde tutacaklar, engdleye-

ceklfer savunuculuk yapmamı. O haldi, bir gün, uzak değd yakında,

çıkmam, tahUye olmam olası. Bunun tarihsel hesabını yapmak,

bunun teşhkini değerlendirmek gerekir. Evet doğrudur, bugünün

yarını da var. Doğru korunmalıyım, sağ kalmanm ve dışanya

sağ çıkmanın hesabını yapmahyım. Bir üç ay dahi dışarda sağ kal¬

sam yeter, dedim kendi Icendime ve kalkıp elbiselerimi, iyice te¬
mizleyerek giyiverdim. Yaş elbiselerim de kurumuştu. Karar-

hydun, daha doğrusu, kararımı verdim. Her şeyi göze alacak ve

koşulları en iyi biçimde değerlendirerek sağ çıkmanın hesabım

yapacaktım ve öylede yaptım.

Zemin katın beş nolu hücresinde bulunduğum günlerden bir

gün, gece saat on iki sıralannda, üşümemek için hücremde tepi-

niyordum. Dalmıştım iyice, kapının açıldığını ve içeriye bk kısım

insaran girdiğini duymadım ve görmedim. Tepinirken yüzüm du¬

vara dönüktü. Kapı arkamda kalmıştı. Bir ara geriye döndüğümde,

karşımda cezaevi müdürü Alaattin Bayer'i, yanında üç asteğmen,

hücremin karşısında duvara yakın bk yerde ayakta dikilmiş bana

baktıklanm gördüm, onbaşı ve gardiyanda, kapının önünde duru¬

yorlardı. Binbaşı ile birükte olan asteğmenlerden ikisi, dışarda

iken bazı sorunlannı çözdüğüm, bana saygı duyan, demokrat

tavırlı asteğmenlerdi. Cezaevi müdürü binbaşı, hücremin yakını¬

na geldi ve içeriye elektrik fenerini tutarak baktı. Sarhoştu, ağzı

alkol kokuyordu. Yüzüme bakarak "nasılsın" dedi. Yanıtlamadım

sorusunu. "Seni bir ara yukan kata çıkarıraşlardı. Halbuki burası

senin için daha iyi" şekündeki konuşmasını da sukut geçtim.

Bu belirlemesi, benim zemin kat banyolu hücrelerine almışımın, sa¬

dece yüzbaşıdan kaynaklanmadığmı, bunun karanmn başka yer¬

den verildiğini doğruluyordu.

Sorularına cevap vermemem, iyimi oldu, kötü mü oldu bilmiyo¬

rum. Ancak tavnmın, binbaşının hoşuna gitmediği, bakışlanndan

anlaşılıyordu. Diğer hücreleri gördükten sonra, dönerken, hücre¬

min önünde durdu ve bana "Nasıl cezaevinde işkence yapılıyor

mu?" diye bir soru yöneltti. Bu soruyu, beni alaya almak için

sormuştu. Savcıük odasında, cezaevindeki durumu tartıştığımız-
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da. Savcı Albay, cezaevi müdüi'üne telefon etmişti. Telefonda

Ceza evi müdürüne "Bak yanımda bulunan Avukat Şerafettin

Kaya, cezaevinde işkence yapıhyor diye bk dilekçe getirmiş

ve bu konudada ısrar ediyor. Bu nedendir? Böyle bir durum var

mı?" diye bir açıklama yapmıştı. Cezaevi müdürünün bugün bana

yönelttiği soru o günkü telefon konuşmasından kaynaklanmakta

ve "biz adamı böyle yapanz, böyle işkence yapanz" manasım

taşımaktaydı. Çevreme bakındım, yüzüne baktım, alayh bir gü¬

lüş kendisine fırlatarak, "sayende" dedim. Sarhoştu, anlamaz

demiştim, ama anladı, ne demek istediğimi. Çünkü, dışan çı-

kışlanndadi sonra, gelen gardiyan, başımbana salhyarak, yansı

ıslanmış sadece üzerinde yarım yamalalc oturabildiğim battaniye¬

yi aldı. Muhakkak binbaşı öyle istemiş.

Bundan sonraki gece, tekrar geldiler. Çamaşırlanmın üzerine

oturmuş ve paltoma sanlmıştım. Kapının açılmasından ve konuş¬

malardan girenlerin kalabalık bir gurup olduğunu anladım. Yüz¬

lerini görmemek ve uyur görünmek daha iyidk diye, paltomu

başıma çektim ve uyur durumuna geçtim. Seslerinden anımsa¬

dım. Gelenlerin arasında cezaevi müdürü binbaşı Alaattin Bayer'in

dışında Adü Müşavir Ahmet Beyazıt ta vardı. Hücremin önünde

bir süre bekledder. Dediğim gibi sesinden anunsadım, bu arada

Adli Müşavir "Avukat burada Ha !.. durumu nasd?" deyince,

binbaşı, "Ne olacak, gayet iyi. Banyolu odaya vennişiz, hergün

banyosunu yapıyor" şekUnde Adü müşavirin sorusunu yanıt¬

ladı. Arkasından da kahkaha koj^v'erdiler.

Üçüncü katada çıktdar. Mdletvekdi arkadaşlarla uzun süre ko¬

nuştular. Alayunsı konuşmalan, kalıkaha ile gülmeleri, kişiyi

küçümser soruları ve belirlemelerinden, ne derece aşağılık duy¬

gusunun kölesi olduklan anlaşıhyordu. Sabık Devlet Bakanı

Mustafa Kıhç'tan, sırf alay olsun diye. Anayasa, Ecevit iktidan

ve bugünkü uygulama ile ilgdi görüşlerini sordıdar. Mataracı,

Elçi ve İşgüzar ile ilgiü soruşturma konusu olaylardan bahse¬

derek kendisinden açıklama istediler. Amaçlan, kişiyi küçük

düşürmek ve onun ezUmişUği karşısında gülüp eğlenmekti. Mus¬

tafa Kdıç'ın ve diğer Milletvekiü arkadaşlann, konuşmalanndan,

tepki gösterdikleri anlaşılıyordu. Ancak ne söylediklerini bulun¬

duğum hücreden seçemedim.
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Bu beş nolu hücreye inişimin onuncu gününü tamamladım.

On birinci gününü geçiriyordum. Günlerden pazardı. Yüzbaşıran,

pazar günü cezaevine geüşi görülmemişti şimdiye kadar. Bkden

hücremin önünde beürdi. Saat on sıralanydı. Yanında doktor da

vardı. Boşuna değUdi pazar günü geüşi, muhakkak bir şeyler

olacaktı. Ama her şeye hazndım. Elini tıku-datmayı, alışkanhk

edinmişti. Tdcu-dataraİc bk kaç dönüş yaptı yerinde ve birden
bana dönerek "İstUcIal Marşım şür şekünde oku" dedi. Anladım,

bu hücrede son günümdü. Bu hücreden ahnmama karar verilmiş¬

ti. Sebep olarak ta, istiklal marşını okumam gösterilecekti. Oku-

masam, bilmiyorum desem, bk kaç gün daha ve beUci de biraz

daha fazla burada tutacak ve bir süre daha bana soğuk su ban¬
yosu yaptıracak ve dayaklatacakti. Beni burada tutuşuna neden

de, benim tavrımı gösterecekti. Biraz daha bu hücrede kalmanı,

bu şartlar altında burada kalışımın sürmesi, fizikman tükenişi¬

mi getirebiürdi. Bu nedenle firsatlan değerlendirmeüydim. Şo¬

venizm ateşi Ue yürekleri yanan bu canavar ve barbar insanlann,

kendilerini tatmin etinek için olsa da, her kötülüğü yapacaklan

açıktı. Bu nedenle, istemlerini yerine getirdim ve biraz durak-

laddctan sonra İstiklal Marşını okumaya başladım. Uzun süre, yapı¬

lan istiklal marşım okuma smavlanm izlemiştim. Kaidesine göre

okumak değU, yüksek sesle okumak hoşlanna gidiyordu bunlann.

Yüzlerce defa, binlerce defa okunmuştu, hücrede bulunduğum

bu dönem içinde. Ezberiemiştim, ama tamamen ezberlediğimden

emm değildim. Bir hatam olabiür. Ellerine imkan vermemek için

ağır ağır ve yüksek sesle okumanın daha yararlı olacağını hesap¬

ladım ve onun için, çok yüksek sesle ve ağır ağır kelimeleri uza¬

tarak okudum istiklal marşını. Mısralann sonunu ve arada bir ke^
ümeyi uzattığımda, sonradan gelen mısrayı hatıriamaya çalı¬

şıyordum. Yarariıda oluyordu. Okumayı nefesim kesiünceye ka¬

dar sürdürdüm. Beğenilmişti okumam "aferin" aldığım gibi, on da-
kUca sonrada ikinci kat ikinci hücreye çıkarıldım. Bir battaniye

verdiler. Beton üzerine serilmiş bir santim kalınlığında içi çaput

dolu şiltemsi şeyi, gardiyan başlangıçta almak istedi, ne düşün-

düyse, vazgeçti almadı.

Buda hücrede kaldı. Gardiyan çıkarken, benden dk cezaevine
gelirken alınan sigaralardan bir paket getireceğini söyledi. Si-
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gara getirmedi, fakat bk kalıp sabun getirerek bana verdi.Bu da¬

ha geçerü idi benim için. Sabunu yalnız bana vermedUer. Benimle

bklikte kendilerine şiir okutturularak, ikinci kata çıkardan diğer

arkadaşlara da sabun dağıttılar. Akşam üstü bütün hücrelere

parasıyla bisküvit verddi. Kısmende ben aldım.

Öğle saatinde su geldi. Hücredeki lavabo çıkarılmıştı, ancak,

musluk duruyordu. Soyundum ve musluğu açarak altına gir¬

dim. Suyun soğukluğu yanmda, hava soğuktu. Ama, her şeye

rağmen yıkanmalıydım. Pisükleri, üzerimden atmam icabedi¬

yordu. Bk kaç kere sabunlandım. Su ve sabun vücuduma değ¬

dikçe, cop, ve zincir yaraları sızlıyordu. Tüm sızılara ve havanın

soğukluğuna karşın yıkandıktan soraa bkaz rahatladım. İç ça-

maşırlanm tamamen pislenmişti. Pantolonumu ve gömlekle,

ceketimi giydim. Niyetim çamaşırianmı yıkamaktı. Ben bunun

hazırlığı içinde iken sular kesildi. Su bidonunu da dolduramadım.

İçinde bulunan iki üç ütrelik suyla artık yanna kadar idare edecek¬

tik. Çamaşırlan yıkamak ikinci güne kaldı.

Hücremde, parçalanmış bisküvi kutulan vardı. Bunlan, şiltenin

altına serdim. Aynca, hücrenin önünde, çöp kutusu olarak kulla¬

nılmak üzere iki mukavva kutu vardıi Bunlann birisini de kutuyu

katlayaralc içeri aldım demir parmaklıklann arasından. Bunu ya¬

parken, gardiyanın görmemesi için, gerekü dikkati sarfettim.

İçeri aldığım kutuyu da açarak şiltenin altına yerleştirdim. Ya¬

tacağım yeri sağlamlaştırmaya çahşıyordum. İkinci günü çamaşır¬

ianmı yıkadım. Kilolumun birini yıkadıktan sonra parçalayarak

yaptığımı çamaşır ipini, su borusu ile demk parmaklığa bağla¬

yarak, çamaşırlarımı bunun üzerine astım. Bu hücreyi devamlı

kalacağım yer olarak görüyordum. Bu nedenle, hücrenin sağını

solunu iyice temizledim ve ikinci günü akşamı, sağhkh biçimde,

hücreye yerleşmiş oldum. Bu işlerle meşgul olduğum için, yeni

gelen kişilerin kimler olduğunu ve bunların hangi kata ve hangi

hücrelere de alındığını da öğrenemedim.

Gece, yanımdaki hücreye, asker elbiseli birini getirdiler. Mani¬

sa'da askerken alınıp getirilmiş. Bilahare, ismini de öğrendim:

Süleyman Araş. Hiç türkçe bdmiyordu. Yeni askere alınmış ve

sadece, türkçe iki cümle öğrenmiş, "Emret Komutanımmm..."

"Emredersin Komutanımmm.." Söylenen her şeye verdiği cevap
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yalraz bu iki sözcüklü cümlelerdi. Bunlan da, yüksek sesle ve uza¬

tarak söylerdi. Süleyman'ı bölüm çavuşu getkmişti. Kendisine, an¬

dı öğrenmesi gerektiğini söyledi ve keüme keüme söyleyerek,

Süleyman'a söylediklerini tekrariattı. İkinci günü, sabahtan akşama

kadar bölüm çavuşu Süleyman'la uğraştı. Andı öğretecekti. Sü¬

leyman'a tekrarlatıyor tekrarlatıyor, bdahare, "kendin söyle"

diyordu. Tabi Süleyman sadece "tırkım" diyor ve orada kalıyor¬

du. Arkasından Süleyman'a vurdukça vuruyordu çavuş. Süleyman'

in andı öğrenme işkencesi, iki gün sürdü. Üçüncü günü sabahleyin

yüzbaşının huzurunda sınavı yapdacaktı.

İğrenç olduğu kadar komUc bir smav. Kürt olan ve kürtçeden

başka dil bilmeyen bir insana, ısraria Türklük andı okutmak ve

ona "Ne Mutiu Türküm" dedirtebdmek için sarfedüen enerji, ya¬

pılan işkence ve baskı aşağdığm, barbarhğm ta kendisi idi. Yapı¬

lan sınav, komik olduğu kadar "Türkçülük" ideolojisinin ve "asi-

mUasyon" poUtikasmm bayağıhğma da örnekti.

Yüzbaşı, sahalı yoklamasına, bilfiU kendisi geldi. Arkasında iki

asteğmen, tecrit çavuşu, hazırlık hücresi bölüm çavuşu, onbaşı,

başgardiyan ve bir kısım yazıcdar. Yoklama işlemi bittikten sonra,

sınav başladı. İUc sınava alınan Süleyman'dı. Hücrenin önüne bi¬

rikti bu zevat. "Kalk Süleyman" denince, Süleyman, "Emret Ko¬

mutanımmm.!." diye bağırdı. Evvela bölüm çavuşu, Türklük an¬

dını, keüme keüme söyledi ve keüme keüme Süleyman'a tekrar-

lâtti. Süleyman yanmyamalak tekrarladı. Yüzbaşı "şimdi kendin

söyleyeceksin. Eğer ezbere söyleyebUirsen seni hemen koğuşa ala¬

cağım. Hadi başla" deyince, Süleyman "emredersin komutanım"

dedikten sonra andı okumaya başladı. "TIRKIME-DOĞRİME-
ÇALIŞKANEME-YASEME-BUÇİK..." dedi ve kesildi Süleyman.

'Buççik' sözcüğünü bir kaç kez tekrarladı fakat sonunu getireme¬

di. Kimseden kopya alamıyan Süleyman, bende umut aradı ve,

"Abe bervvedar hela beje edin çere bu" diyerek gerisinin nasd

olduğunu, kürtçe benden sordu. Bilmemesi bir yana, kürtçe ko¬

nuşması yüzbaşıyı ve yanındaki hempasmı çileden çıkardı. Bu

davranışından ötürü Süleyman hayatında yemediği dayağı yedi ve

bizde coptan, yumruktan, zincirden ve küfürden nasibimizi aldık.

Ellerim ve ayaklarım yine şişirildi.

Süleyman benden önce ayrddı hücreden. Götürülünceye kadar
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hali buydu. Hergün Türklük andıyla başı dertte idi. Yardımcı ola¬

cak halim yoktu. Ara sıra kendi kendisine çahşırken, benden,

andın bazı yerlerini söylememi isterdi. Üzidmesin diye söylerdim.

Ama sonuç değişmezdi. Bunun, bu Tüıklük andını öğrenmesi

olası değildi. Öğrenseydi ne çıkardı. Yalnız Süleyman'ın haUne

değil. Söven duygular içinde ne yaptıklarını bdmeyen, meseleyi

şekilsel halletmeyi yeterü gören, fikir ve inanç hürriyetine, bunun

için karşı duran, gözleri kör, yürekleri taşlaşmış bu insanların ve

egemenlerin de bu haline, gülmemek mümkün değildi.

Aldığım bisküvitin yarıdan fazlasını, gece kendisine verdim.

Parmaklıklar arasından el uzatdarak, diğer hücreye, ele sığabilecek

şeyler verilebilirdi. Süleyman bundan çok memnun olmuştu. As¬

keri karargahdan alıp getirmişler, ailesiyle temas kuramamış

bu nedenle parası da yoktu. Kendisine iki yüz Ura da para vermiş¬

tim. O da benim bu tavrıma karşı nerden eüne geçirmişse, zulala-

dığı tek sigarasının yarısını verdi. Ben sigarayı aldım. Ancak kib¬

ritim yoktu. Kibrit verir diye bir müddet bekledim. Tam hazır¬

lanmıştım ve kendisinden kibrit isteyecektim, kat kapısı açıldı.

Gelen gardiyandı. Yanında da iyi giyimU, saçı düz biçimde taran¬

mış, kısa boylu bir sivil vardı. Koridorda bir tur attdar ve hücrelere

tek tek baktıktan sonra çıkıp gittiler. Kim olduğunu anlayamadım.

Kanımca ben kendisine gösterddim. Çünkü, adam hücrenin önünde

durarak, bir süre beni gözledi. Ben bunun nedenini kafamda tar¬

tışırken, Süleyman hücrenin duvarına vurdu. Seslendiğimde, ben¬

den kibrit istedi. Meğerse Süleyman'da da kibrit yokmuş. Böylece

Süleyman'ın verdiği sigara da bir işe yaramadı. .

İkinci kattaki hücremde beşinci günümü tamamlamıştım. Altıncı

günün sabahı, bizi hücrelerden çıkarddar. Eşyalarımızı da birlikte

aldık. Bir kısım askerler "koğuşa gidilecek", bir kısım askerierde

"hamama gidilecek" dedi. Artık ne hikmetse hücrelerden çıkarıl¬

dık. Ara salonda bir süre bekletildikten sonra sıraya girerek kori¬

dor boyunca yürüdük. Bizi Hamama yakın bir yerde, bir odaya bı¬

raktılar. Yine aynı şekilde ilaç ve hamam seromonisinden geçtik.

Saat 17 ye kadar orada bekletildik. Davut Öcal ile görüşme imkanı

buldum. Benden tekrar özür diledi. Kendisine bana yapılanın, is¬

mimi vererek konuşmasından kaynaklanmadığını, onun bir oyun

olduğunu, anlatmaya çalıştım. Kendini suçlu hissediyordu. An-
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lattdclanm mantıki idi ve bunu anladı ve rahatladı. Bizi hücreye

getirdiklerinde, tecrit hücresindekilerin bizim bölümden çıkanla¬

rak götürüldüğünü gördüm. BUahare öğrendim, bizi hamama gö¬

türmelerinin ve yine bu hamam oyunu ile bekletmelerinin ve hüc¬

relerimizi boşaltmalarının tek nedeni, tecrit hücrelerinin ilaçlan¬

ması imiş. Oradaki arkadaşları bizim boşalttığımz bölüme getir¬

mişler ve bu arada tecrit hücresini ilaçlamışlar.

Bir saat kadar sonra tekrar hücrelerden çıkarUdık. Yine eşyala¬

rımızı alarak çıkmamız istendi. Tüm katlardaki tutukluları, salonda

topladılar. Sıraya dizildik. Asteğmen Osman ve bir iki asker, be¬

nim, Ahmet Türk, Mustafa Kıhç ve Celal Paydaş'm dışındaki tu¬

tukluları ikiye ayırdılar. Ayırdıkları bu tutuldulan koğuşlara gö¬

türdüler. Dördümüz bir süre daha salonda bekletildik. Akabinde

gardiyan dördümüzü ikinci katın yedinci hücresine kilitledi. Üç sa¬

at kadar kaldık. Ben, bizleri hücrede tutacakları görüşündeydim.

Celal Paydaş "hayır yüzbaşı söz verdi. Üsteük sınavı da kazandık,

kurallara da uyuyoruz, muhakkak bizi koğuşa gönderecekler" di¬

yerek görüşüme karşı çıkıyordu. Mustafa Kıhç ta ayni görüşteydi.

Ahmet Türk endişeü idi ve koğuşa götürülme ihtimalini az bulu¬

yordu. Bu konuda epey konuştuk ve tartıştık. Zaman geçirmek

için tartışıyorduk. Tartışmamızın sonunda Celal Paydaş, "Arka¬

daş bu yüzbaşı gerçekten hastadır. Bunlarm sözüne inandmaz. Bu

adamlar bizi Icoğuşa göndermezler" diyerek kuşkusunu beürledi.

Geç vakit bizi alddar. Dediğinj gibi çıktı. Tecrit hücreleri bölü¬

müne götürüldük. Bkinci katın salonunda eşyalanmız arandı. Palto

ve ceketlerimizi de çıkardık. Bunlar da arandı. Uygunsuz biçimde,

küfür ve hakaretlerle arandık. Arama işlerini Mevlüt çavuş denen

tecrit çavuşu sürdürüyordu. Benim yüzüme tüküren bu çavuş, son¬

radan öğrendiğime göre, ayni şüri okuyarak miUetvekUi arkadaş¬

lann yüzüne de tükürmüş. Benim naylon torbadaki çamaşırlanm

sağa sola serpilerek arandığı gibi, arkadaşlann bavuUan da dar¬

madağın edilerek arandı. Hele Mustafa Kılıç ve Celal Paydaş'm

bavıdlan, tekmelenerek, içindeki eşyalar yırtdarak ve tahrib edi¬

lerek aranmıştı.

Benle Mustafa Kıhç'ı bir hücreye verdiler. Biz hücreye alındığı¬

mızda Celal Paydaş ile Ahmet Türk'ü soyunmaya zorluyorlardı.
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ikisini de çınlçıplak yaptdar. Bunu güya arama maksadıyla
yapmışlar. Üzerlerine birer bidon su döktüler. Her ikisininde
eUerine ikişer cop vurdular. Biz "sipritiz" yapmaktan kurtulduk.

Eümize, ikişer cop vurmakla yetindUer.
Bir battaniyemiz vardı. Benim paltom, Mustafa Kdıç'ında kurku

vardı. Battaniyeyi yere serdik ve oturduk. Diğer hücrelerde bulu¬
nan arkadaşlar, geldiğimizden haberdar olmuşlardı. Ölüm orucu¬
na giden arkadaşlar ve direnen arkadaşlar bu hücrelerdeydi. Biz¬
lerden kim olduğumuzu soruyoriardı. Bu arada "Mehdi Zana'mn
da sesi geüyordu. Cevap vermek istedim. Mustafa Kdıç konuş¬
mamam ve cevap vermemem için ricada bulunuyordu. Korkmasın¬

da haklıydı. Bende de ayni korku vardı. Arkadaşlarda, benim
"bizleriz" dememi, konuşamıyacak durumda olduğumuzu anladık¬

tan için yeterü buldular. Ve fazla üstdemedUer.
Sabah çorbası vermediler. Hiç kimseye vermediler. Saat on sıra¬

larında yüzbaşı geldi. Celallerin hücresinin önüne geldiğinde,
sanki bizim buraya getirildiğimizi bilmiyormuş gibi "vay! sizi
buraya mı getirmişler !.. kim getirmiş?" diyerek, buraya getin-
üşinin kendisinden kaynaklanmadığı izlenimini yaratmaya çalış¬

tı. Aslmda, onun verdiği emk ve yukardan alınan karar uyarınca,

biz tecrit hücrelerine getirilmiştik. Adam oyuncu ama! sahte. Her
haliyle sahteliği sıntıyor. Ayni sahteük içinde, üçüncü kat birinci
hücreye çıkanlmamızı söyledi. "Çdcann, üçüncü kata. Birind
hücrede rahat ederler, iyi bakın kendUerine" demesi de, sahte-

karhğımn örneğiydi.
Üçüncü katm birind hücresi, koğuşa götürülünceye kadar me¬

kanım oldu. Hücrede dört kişiydik. İki şUtemiz, iki de battaniye¬
miz vardı. ŞUteleri ve battaniyeyi sermeden önce hücreyi iyice
temizledUc. Eşyalanmızı da düzenü bir biçimde yerieştirdik.

Şilteleri serddc ve üzerine battaniyeleri örttük. Otururken, tartiş-

tığımız konu nasıl ve ne biçimde yatacağımız konumuydu. Bunu
hemen çözümledik. Ahmet Türk'le Cdal Paydaş sedk kısmında,

benle Mustafa Kıhç'ta, hücre zemininde yatacaktık. Devamlıda

öyle yattık.
Buraya tecrit hücreleri deniyordu. Bize idarece yapılan teb-

ligatiarda, doktonm Mustafa Kıhç'a Verdiği reçetelerde hep
"Tecrit hücresi" yazıyordu. Geldiğimiz günü talimat verdiler:
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"Mektuplarda adres yazarken Tecrit hücresi denmeyecek 35. in¬

ci koğuş diye belirlenecek". "ziyaretçilerle de görüşüldüğünde

bulunduğumuz yerin 35. koğuş olduğunu bdiriiyeceğiz". Ziya¬

ret günleride üste bu koğuş adına düzenleniyordu ve ziyaret çi-

lerede, idarece öyle iletiyordu. Nedense, hücrede olduğumui, ka¬

mudan gizlenmeye çalışılıyordu. Ki, bu konuda yanlışlık yapanlar,

günlerce işkence altında tutuluyordu. Bu hücreler de. diğer bölüm

hücrderie ayni boyutta idi. Tecrit hücreleri de dört kattı ve her

katta on hücre vardı. Hücrelerin biçimi de aynıydı. Bkinci katta,

ölüm orucuna giden yirmi kadar arkadaş vardı. Hayri Durmuş, Ke¬

mal Pir, Rıza Altun, Zeki Yılmaz, Celalettin DeUbaş, Mazlum

Doğan. H. Hüseyin Karakuş, Orhan Aydm birinci kattayddar.

İkinci katta PKK Elazığ gurubundan yargılanan sanıklar çoğunluk¬

taydı. Bunlar Elazığdan getirildiklerinde, bu hücreye alınmışlar ve

kurallara uyanlardı. Kural dediğim "and okumak, dua yapmak

(yemek duası), istenidiğinde istiklal marşını okumak. Sayıma

gelindiğinde ayağa kalkmak ve esas vaziyete geçmek, marş söy¬

lemek ve verilen şiirleri ezberlemek, ve bu yöndeki istemleri

yerine getirmekti. Tabi çıkarıldığınızda, eğitime katılmak da bu

kurallardandı.

Üçüncü katm birinci hücresini biz dört kişi işgal etmiştik. Diğer

hücrelerde de, başlangıçta kurallara uymayı reddeden bilahare

kurallara . uyan arkadaşlar vardı. Bazı hücrelerde sekiz, bazı hüc¬

relerde de dokuz kişi kaUyoriardı. Mehdi Zana bu katm beşin¬

ci hücresinde sekiz kişi ile biriikte idi. Bunlann arasında cezalan-

dmlmış ancak halen sivil cezaevine gönderilmemiş arkadaşlar da

vardı. Özgürlük yolundan, Rızgariden, halkın kurtuluşundan,

partizandan yargulananlarda bu kısımda vardı. Ama çoğunluğu¬

nu PKK den yargılanan arkadaşlar teşkU ediyordu. Türk bayrağı¬

na hakaretten dolayı yargdanan ve bundan ötürü hekkında beş

yıl ağır hapis cezası verilen mivekkiüm Cemalettin Nergis' de bu

kattaydı. Yalnız bu kattakiler değU, bütün kattakUer savunucu¬

luğunu yüklendiğim ve soruştunnalanna avukat olarak katıldığım

arkadaşlardı.

Dördüncü katta, yukanda abeüriediğim kuraUara uymayı red¬

deden ve bu hususta direnen 1 85 devrimci arkadaş bulunuyordu.

Aynca ölüm orucuna yatan ve oruçta on beş günlerini tamamla-
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yan. Paşa Uzun, Sürmeü Çeük, Ferzende Tağaç ve Cemal Kıhç-
la birldcte yirmi kadar arkadaş da bu kattaydı. Her hücrede 15-20
kişi kalıyoriardı. Bazı halleıde bk hücreye otuz kişinin bırakıldığı-

da oluyormuş. Bu katta gide gide azaldı.
Yemek duasına ikinci ve üçüncü kattaki tutuklular katdıyordu. is¬

tiklal marşı, türklük andı, milü marşlar sadece bu iki kat tutuk-
lulannca söyleniyordu. Yoklamalarda, çekUen "dikkat" komutu

üzerine ikinci ve üçüncü katta bulunan tutuklular ayağa kalkıyor
ve esas vaziyetlerini alıyorlardı. Askerin, subayın geüşi ile ikinci
ve üçüncü kat hücrelerinde bulunan tutuklular ayağa kalkarlar¬

dı. Birinci ve dördüncü kattakUer, bu yapdanlann hiç birisini

yapmıyorlardı. ^
Askerler, yetkUi olsun olmasın, rütbesi ne olursa olsun, nucıc ko¬

ridoruna gkip, hücrenin önüne geldiklerinde, hücredekiler ayağa

kalkmak zorundaydı. Kalunıyanlar işkenceye almdığı gibi, ayni

hücrede bulunanlar ve hatta ayni katta bulunanlarda, dayaklam-

yoriardı. Bu nedenle, askerler veya subaylar hücremizin önüne gel¬
diğinde, ayağa kalkıyor ve hemen hazırol durumuna geçiyorduk.
Birind ve dördüncü kattakiler bu kurala uymuyorlardı. Kim gelir¬
se gelsin bulundukları durumda kalıyoriardı ve "dikkat" komutuna

da itibar etmiyorlardı.
İsmi okunan veya herhengi bir sebeple, herhangi bir şekdde çağ¬

rılan kişinin, gittiğinde kısa künyesini söylemesi kuraldı. Bunun

yanında her yemek geüşinde, yemek dağıtdmadan önce veya

yemek dağıtıldıktan sonra yemek duası yapıhrdı. Yemek duası,

"Adabıma hamdolsun/ ordu mület varolsun/ Afiyet olsun/ sağol
biçiminde söylenirdi. "Afiyet olsun" sözcüklerini duayı yaptıran

yetkiü söylerdi. Ki, çoğu kez bu sözcüklerin yerine "Zdckım ol¬

sun" denkdi.
Konulan kurallar ve yapılması istenen hususlar gerçekten gü¬

lünç şeylerdi. Onlarda bunun farkmdaydılar. Ancak eUerinde bir
araçtı ve bunu tutuklular üzerinde baskı uygulamak için kullanı¬

yorlardı.
Birinci ve dördüncü kattakilere, 20-25 günde bir, çok az mdc-

tarda sigara veriürdi. ikinci ve üçüncü kattakilere ise, daha evvel¬
ce beUriediğimiz nedenlerden ötürü, koşullara göre bazan veriür,
bazan da, verilmezdi. Bu aralriclar, bir hafta veya on gün olurdu.
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ler, yemekten kokusu geUyordu zaten". Celal da, bunu söylüyor¬

du. Soğuk algmhğmdan ileri gelebiür deniyordu. Sabaha kadar

kıvrandık durduk. Sabahleyin diğer hücrelerdeki arkadaşlann

da ayni biçimde rahatsız olduklanra gördük. Bk kısmımı! yüzü,

bir kısmmm da ayaklan şişmişti. Bizim de ederimizde hafif şiş¬

kinlik vardı.

Bu şekilde yemek dağıtımı, ikinci günde devam etti. Üçüncü gün,

yine eski düzeyine indi. Bahane de, yemek arttklannm çöp kutu¬

sunda görülmesi gösterildi. Bu artık, az mUctarda dördüncü hücre¬

nin çöp kutusunda görülmüştü. Bahaneye hakhhk kazandırmak

ve deriki uygulamalarda da^ ayni biçimde başarı sağlamak için

çavuş dediğini yaptı. Dördüncü hücredeki arkadaşlara çöp tene¬

kesinden çıkanlan yemek artıklanra, pisliği ile birlikte yedirdi

ve bütün katta, sıra dayağına çekildi.

Bundan amaç neydi. Yani eUi günde veya iki ayda bir iki gün

üst üste böyle bolca yemek verilmesinden amaç neydi ?: Ceza¬

evinde tutukluların imhası gündemdeydi. Amaç; tutukluların

sağldclanm bozma, giderek yaratılacak ruhsal ve fiziksel anza-

larla devrimci-derriokrat ve yurtsever insanlan tüketme. Tutuk¬

lulan kurşuna dizerek te imha edip ortadan kaldırabiürler. Ancak,

bunun yaratacağı kamusal tepkinin, göğüslüyemiyecekleri kadar

büyük olacağını çok iyi bilmektedirler. Öyleyse yapılacak tek

şey; tutuklulann Fiziksel ve ruhsal sağhğmı bozmak... Boklu

banyolu hücreler bunun için yapılmıştır. Radyolu ve televizyon¬

lu işkence odaları bunun için icad edUmiştir. Askıya aldırmalar,

pis ve mikroplu sularda yüzdürmeler, saatlerce dayak atmalar,

marş söyletmder, şiir ezberletmeler, ziyaretleri kısıtlamalar. Avu¬

katlarla olan görüşmeleri engellemeler, Hoperlordan hergün akşa¬

ma kadar ayni marşı tekrar tekrar en yüksek perdeden çaldır¬

malar, hepsi de, bu amaç uğruna ve bu sonuca varmak için ya¬

pılıyordu. Beslenme konusundaki kısıtlama ve getirilen dizge de,

bu amaca yöneükti. İki ay beürü ölçüde ve çok az miktarda

yemek yiyen kişinin, midesi ve barsaklan giderek büzülür ve kan

dolaşımı buna göre dengelenir. Bu durumdayken, tıka ve basa

doldurulan midenin ve barsaklann görevlerini yapamıyacaklan,

kan dolaşımırun hızlanacağı ve giderek iç organlarda, ciddi arı-

zalann meydana geleceği açıktır. Bunu bilmek için doktor ol-
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rılddc. Çavuş, yemek duasını yaptu-madan, "bakın bundan böyle

bol yemek gelecek. Bunlann hepsini yiyeceksiniz. Kınntısını dahi

çöp kutusuna ve tuvalete atmıyacaksınız. Görürsem o zaman kay-

namz sikiUr. Dökülen yemeği bokla yediririm size. Ve bir daha da

bu yemeği göremezsiniz. " şekünde bir açıklama yaptı.Duadan

sonra da, "yemekten sonra her hücre kantin listesini hazırlasm

ikinci hücreye göndersin" diyerek,sevincimizi ve hayretimizi bir

kat daha artırmıştı.

•Çala kaşdc yumulduk yemeğe. Aç karınlan iyice doyuraçaktdc.

Bizim için "yemekler bitirilecek" diye,verUen talimat önemü

değUdi. Önemü olan doymamızdı. Doymak için verilen yemeğin

tümünü yiyecektüc. Bol yemek verilmesinin,kantinin serbest bı¬

rakılmasının nedenini, tartişmaddi aramızda. Kanımca, herkeste

egemen olan görüş, ceza evinde uygulanan yöntemin değiştiği

ve eski uygulamadan vazgeçUdiği idi. Bunun nedera neydi ? Bu

değişiküğin doğmasmı sağlayan etken ne olabilkdi ? Karnımızı

iyice şişkdUcten ve yemeğimizi bitkdikten sonra, bu konu üze¬

rinde konuştuk hücredeki arkadaşlarla. Yalnız bizim hücrede de¬

ğil, diğer hücrelerde de, egemen görüş ;dış tepkUer ve Avrupa par-

lemantosundaki görüşmelerden kaynaklandığı yolundaydı.Bir kı¬

sım arkadaşlar da,bunu dördüncü kattaki arkadaşlann direnişle¬

rine ve meseleyi mahkemeye götürmelerine bağlıyordu. Çok ye-

miştUc midemiz dolmuştu ama, halen açtdc. Gözü açldc buna der¬

ler zaten. Bu nedenle çok kabank bir kantin üstesi de hazırladdc.

Bol yemek ve midenin, (uzun süre boş kalan midenin) bkden

çahşma temposunun yükselmesi nedera ile bir ağırldc çökmüştü

üzerimize. Bu nedenle, uyku bastirdı hepimizi ve erken girdik ya¬

tağa. Oruç tutanlai: çok iyi biür, İftardan sonra, insanı bir ağırhk

basar ve insan başım kaldıramaz yerden. Bizim durumumuzda

oydu. Battaniyenin altına girmiş uyumaya çalışıyordum.Celal Pay¬

daşın horlamasıran kesihnesini ve kafamdaki düşüncelerin dağdma-

sıra bekliyordum. Vücudumu ateş basmıştı. Kan dolaşımının yük¬

selmesinden ileri geüyordu. Bkden midem bulanmaya başladı, ken¬

dimi zor attun tuvalete. Az kusabildim. Ama midemin bulantısı

kesilmedi. Diğer arkadaşlarda uyandılar.Orilarda ateşten ve mide

bulantisından şikayetçilerdi. Mustafa Kdıç, bunu,yemekteki ya¬

ğın kaUtesizliğine bağladı. "Yemeğe sabun da katmış olabiür-
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Ki, ikinci ve üçüncü kata verilen sigaî-alann bir kısmım da, arka

daşlar, özel geUştirilmiş usullerle dördüncü kata ve birinci kata

iletklerdi. Hücrelerin en kötü zamanı, sigaralann dağıtıldığı gün¬

dü. Çünkü o gün tüm hücreleri, yoğun bir duman kaplardı. Bundan

en fazla rahatsız olan da Mustafa Kıhç'tı.

Yemek, ikinci kattan dağıtıhrdı. Birinci kattakder ölüm oru¬

cuna gittikleri için onlara yemek verilmesi söz konusu değildi.

İkinci ve üçüncü kattakilere dört kişiye bir kepçe yemek veriür¬

di. Dördüncü kata giden yemek ise, bunun yansı ve bazan da

üçte biri miktarında idi. Adam başına çoğu kez yanm ekmek

veriürdi. Dördüncü kata giden yemek ise, bunu yansı ve' bazan da

üçte biri müctannda idi. Adam başına çoğu kez yanm ekmek ve¬

rilirdi. Bk ekmek verildiği zamanlar, yine herkes yanm ekmeği¬

ni yer, diğer yarımını, diğer kattalci arkadaşlara göndermek

için saklı tutardı. Dördüncü kattakUere verilen ekmek, gerçekten

gülünç düzeydeydi. 185 kişiye verilen ekmek, günlük otuz adedi

geçmemiştir hiç bk zaman.

Beslenme konumu, yalnız hücreler için değil koşuşlar içinde

bu düzeyde geçerüydi. Sağcı kesimin, işbirlikçi ağa kesiminin

dışında kalan, devrimci-demokrat ve yurtsever tutuklular açısın¬

dan, gıdasal yönden, genel uygulama bu yöndeydi. Fakat 50-60

günde bir , bu sistem değiştiriüyordu. Bk veya iki gün üst üste bol

ekmek ve bolca yemek veriliyor ve kantin serbest bırakdıyordu.

İki defa hücrelerde kaldığım , bir defa da koğuşta bulunduğum

sıra bu uygulama ile karşılaşmıştım.

Tecrit bölümüne geüşimizin, bkinci ayını tamamlamıştdc. Bk

pazar günüydü. Üç saat ayakta marş söylemiştik. Yorgun ve açtık.

Midemizin 1/5 bölümünü dolduracak akşam yemeğini bekliyor¬

duk. Her zaman üç kişi götürülürdü yemeğe. Bu kez, dokuz kişi

götürülmüştü. Bunun nedenini tartışıyorduk hücredeki arkadaş¬

lar. Dokuz kişinin, yemek için götürülmesinin nedeni, karavanalar^

m geüşi Ue anlaşıldı. Yemek gelmişti, hem de, karavanalar dolusu

yemek !..Kuru fasulye, bulgur pUavı ve incir hoşafı. Görülmemiş

bir şey! hayretle izliyorduk, dolu dolu kepçelerin, tabaklanmıza

aktardışını. Dördüncü kattaki arkadaşlara da, ayni düzeyde bol ye¬

mek dağıtdımıştı. Sevinç ve endişe içinde, yemek duasına kaldı-
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maya gerek yoktur. Hücrede, eğitim alanında, koğuşta, yüzba¬
şı; bu konuda samimi açıklamalarda bulunmuştu. "Biz sizlenn
sağldch kalmanızdan yana değiüz. Sizlerin cezaevinden sağ çık-
marazı asla istemem. İdam olacakların ipini burada ben çekeceğim.
Ceza yiyenler sivil cezaevlerine gidecekler, bu kez orayı zehir-
lerier. Bunlar da, ya burada ölmeU veya ceza evine gider gitmez
bir yd yaşamamak. Ama bazı puşt hakimlerin puştluğundan

talıliye olanlar olabiür. Bunlarda dışan çıktdclannda, ya sakat
olmaldar veya en geç bk yd içinde ölmeliler. Bu gend kurmayın

karandır. "Yüzbaşı yalan söylemiyordu. Söyledikleri doğruydu ve

uygulamalarda bunun doğruluğunu gösteriyordu.
Hücrelerde dört ay ykmi gün kaldım. Bu zaman zarfında dört ke¬

re havalandırmaya çıkanlddc. Yalnız bir keresinde rahatça ge¬

rip ve hava alddc. Diğer havalandmnaya çıkışlanmızda sadece

dayak yedUc ve pisüğe bulanddc. İki saat durmaksızın uygun

admılarla yürümek ve bir saatte, kanalizasyon suyu ile batmış
beton zemin üzerinde alçak sürünme, sırtüstü sürünme. Sırf iş¬
kence için çıkanlmıştık. Sağhğımız iyice bozulsun diye sürün-

dürülmüştük. ...
Havalandınnaya katlar ayn ayn çıkarlardı. Bk keresinde butun

katlar birlikte çıktdc havalandırmaya. Hücreler ilaçlanacaktı.
Havalandırmaya çıkanhş nedenimiz de buydu. Genel olarak on
dakika eğitim yapddı. Saymıız kalabaldcti ve havalandınna alanı da
dardı Bu nedenle bir kısım tutuklular duvar diplerine oturtuldu.
Bende ayrılmıştım. Kemal Pir Hayri Durmuş'la birlUcte duvar di¬
bine oturduk. O arada Rıza AUun, Zeki Ydmaz, Hasan Hüseyin
Karakuş, Mehmet Şener'de yakmımızda oturdular. Birer sigara
tüttürdük. Hepsi inandmayacak biçimde zayıflamışlardı. Doksan
kUoluk Hayri Durmuş, tartdsaydı 35-40 kdo ancak geürdi. Bütün
arkadaşların gözleri çukuriaşmış, şakak kemikleri çıkmış, bir den
bk kemik kalmışlardı. Bembeyaz olmuştu tümünün tem. Deriden,
kemdiler gözüküyordu. Yürüyecek haUeri yoktu. Hepside takatten
düşmüştü. Kendileri Ue, ölüm orucunun blrakıhnası ve direnişten

vazgeçihnesi hususunda konuşmak istedim. Konuşmamız kısa
sürdü. Durumu farkeden çavuş ve gardiyanlar geüp başımızda dı-
keldüer. Konuyu değiştkmek zorunda kalddc. Anladığım kadarı
ile, olayın basma yansımaması, dışarda bu hususta gereken siyasal
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çalışmaların yâpdmaması, Türkiye ve Dünya kamusunda konunun

ciddi biçimde tartışmaya sunulmaması, kamusal tepkinin görülme¬

mesi, mahkemelerin tavn, basınm konuya eğilmemesinin yanında,

savunucularm istenilen biçimde tavır koymamalan ve bunun için

şartlann olumsuzluğu, ölüm orucundan ve kurallara karşı direnme¬

den vazgeçmelerini gerektiren nedenlermiş. Bende bu düşüncedey¬

dim.

Zaten, cezaevindeki bu ağır koşullar yanında, bu arkadaşlara

yapılan baskı ve işkence karşısmda, bugüne kadar sağ kalmaları ve

ölüm orucunu dü güne yaklaşan bir süre sürdürmeleri, gerçekten

mucize gibi bir şeydi. Bu arkadaşlarm aç, susuz, tütünsüz kalmala¬

rına, tüm geceleri uykusuz geçirmelerine, yapılan bu denü işkence

ve baskıya karşın, direnişlerini, dört buçuk ay gibi bir zaman sür¬

dürmeleri gerçekten inamhnayacak bir şeydi.

Direnişin bırakılmasından bir süre önce idi. Yalnız ölüm oru-

cundakiler orucu bu-akmışlardı. Gecenin onuydu. .Bkden yüz¬

başı, yaranda çavuş ve üç kadar gardiyan hücrenin birinci kat ko¬

ridorunda göründüler. Sesinden ve hareketinden sinirli ve sarhoş ol¬

duğu belüydi. Bk üci tur attıktan sonra, "Şerafettin Kaya İstik¬

lal marşını şiir biçiminde oku" diye bağırdı. Ben okumaya başla¬

dım, yarıda kesti bir daha tekrarlattı, benden sonra M	 'ye okut¬

tu. Bir kaç kişiye daha okuttu. Bir kaç kişiye de Türklük andmı ve

Atatüık'ün GençUğe Hitabesi'ni okuttu. Tatmin olmamıştı. "Ca¬

nım birisini döğmek istiyor" dedi ve çavuşa emretti. "Çabuk

Paşa Uzun'u çıkarın". Bizlere şür okutması bahaneymiş. Benim ve
diğer şiir okuyan arkadaşların çıkarıhnasmı gerektiren bahaneyi

bulamadığı için, yiğitüğini çok iyi bildiği, herkesten önce ölümünü

programlaştırdığı Paşa Uzun'u dayağa aldı.

Yüzbaşının emri üzerine, çavuş ve gardiyanlar hızla çıktUar dör¬

düncü kata. Paşa'yı hücreden indirdUer aşağı koridora. Hemen he¬

men bütün hücrelerden görülüyordu. Yüzbaşı eündeki copla. Paşa

Uzun'u döğmeye başladı. Bir süre copla vurduktan sonra, üzerine

bir fiçı suyu boşalttdar. Bir taraftan yüzbaşı. Paşa Uzun 'a, eünde¬

ki copla vururken, diğer taraftan gardiyan erler ve çavuş. Paşa U-

zun'un elbiselerini yırtarak çıkarmaya çalışıyorlardı. Kendsisini

çırdçıplak yaptdar. Bu kez çıplak vücuduna vurmaya başladı. So¬

luk soluğa idi yüzbaşı. Yorulmuştu. Yüzbaşı yorulunca çavuş de-
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vam etti. Gardiyanlar ellerindeki copları çalıştırmaya başladılar.

Paşa Uzun ydcdıncaya kadar bu döğme sürdü. Canavarlık, barbar-

İdctı. Başka bir şey denmezdi buna. Bir insanın döğülmesinden ve

acı çekmesinden bu derece zevk. alınması görülmemiş bir şey. Şo¬

venizm adamlarm damarlannda, yüreklerinde. İnsanhklarını kö¬

reltmiş.

Paşa Uzun, hücresine çıkarıldı. Yüzbaşı rahaüamıştı. İnsan döğe-

rek, barbarlık yaparak, vampirler gibi kan emerek canhhk kazanı¬

yor ve rahatlıyor. Ki b» ralıathğa kavuştuğu için nutuk atıp duru¬

yordu. "Ulan bunu Kenan Evren Paşam istiyor. Sikeceğiz... He¬

pinizi sikeceğiz" diyor ve arkasından Küıdüne, komünistine, pkk-

îisine, nzgarisine, partizanına, dev yoluna vb. küfrü basıyordu.
Vedat Alataş, Tacettin Arat, Hamit Baldemir, Sinan Caynak,

Mahmet Çiçek, Sdim Çürükkaya, Faysal Çınar, Mazlum Doğan,

Ahmet Demir, Mustafa Karasu, Ali Yener, Akif Yılmaz, Kemal Ak-

taş, Mahmut Alagöz, Hüseyin Düzgören, Medeni Çeük, H.Hüseyin

Karakuş, İbrahim Kaya, Celal Kdıç, Ramazan Ödemiş, Bedrettin

Kavak, Abbas Yokuş, AU Çiçek, F.Fenzende Tağaç, Alaattin Ak-

taş. Burhan Akdağ, Seyithan Akkoyun, Faruk Altun, Selahattin

Ayana, Sürmeü Çeük, Mehmet Demir, Mahmut Demirtaş, Rauf

İnsel, Faik Kezer, Abdullah Kanat, Maşallah Öztürk, Saüh Doğum-

tekin. Kazım Ateş, Ahmet Tanrdculu, Mehmet Şükrü Gümüş,

Mehmet Şirin Özdemk, Medeni Gürgen, Erkan Uzun, Zülfikar Ta¬

kı ve Cemal Kdıç en azından beşer defa bu biçim bireysel dayak

sahnesini yaşamışlardır. Bu tutuklular, mahkemede, cezaevindeki

bu uygulamaları vurgulayarak, işkence ve baskılar duruncaya ka¬

dar hüviyet tespitinde bulunmayacaklanm beliriemiş ve mahkeme¬

nin sorularına cevap vermemişlerdi. Bu uygulama ikind ve üçüncü

kattaki tutuklularada aynen yapılırdı. O sura dozu bu arkadaşlara

yapılanlar kadar değildi.

İnsan yiyici yamyamlardı bunlar. Yemek istedikleri adamı ağa¬

ca bağlayıp etraftnda danseden ve onun gözlerinde acıyı görerek

zevk duyan cinsindendi. Kenan Evren'inden tut yüzbaşısına ve

işkenceci erlerine kadar.

Su, günün beürü saatlerinde akardı. Birinci ve ikinci katm mus¬

lukları her su gelişinde, şırd şırd akardı. İkinci kata suyun çıkma¬

sı için, birinci katm ve ikinci katın musluklannı kapatmalan ge-
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rekkdi. Dördüncü katın su alabilmesi için, bütün katlann muslukla¬

rını kapatması gerekiyordu. Bu da mümkün değildi. Katlar su fı-

çılannı dolduruncaya kadar, sular zaten kesiüyordu. Hücrede kal¬

dığım süre içinde, dördüncü kata su çıktığı olmadı. Bu kata su, fı¬

çılarla veriüyordu. 185 kişiye verUen su miktarı üç fıçıydı. Tabak

yıkamak, el yüz yıkamak ve içmek için verilen su buydu. Çokça

zamanlar bu da verilmiyordu. İki günde, hatta üç günde bir üç fı¬

çı su verildiği zamanlarda oldu. Geceler, koşullarm el vermesi ha-

liride, arkadaşlarm geUştkdikleri özel usullerle, piril kaplarmda

üçüncü kattan yukarıya su gönderilebiUyordu. Ki gönderilen su da

ne kadar zorlanırsa üç dört litreyi ve en. fazla beş ütreyi bulmaz¬

dı. Bu da sabaha kadar çahşıhrsa mümkün olabilkdi. Bu arkadaş¬

lar bir keresinde, bizim suyumuz yoktu. Ayni usûllerle bize su gön¬

dermişlerdi. Genel olarak su çok az veriüyordu. Günde bir defa

on dakikalık zaman musluklar akardı. Bu da tabak yıkamağa ve

içmeye bUe yeterü değUdi. Banyo, çamaşır ydcama olanağı yoktu.

Bdahare dördüncü kattan bizim kata indirilen ve bizim hücreye

verilen Medeni Çeük ve Ferzende Tağaç, dördüncü kata verilen

suyun ancak içmeye yettiğini, el yüz yıkamadıklarmı, bir kısmını

tabak yıkamada kullanddclan için, suyu ancak kaşdcla içtiklerini

bunun da ancak boğazlarını ıslatmaya Jcafi geldiğini anlatmışlar¬

dı.

Tecrit hücresine geldiğimiz günden itibaren, hergün periyodik

olarak dayaklandık. Sabah, öğle, akşam basit basit balıaneler ya¬

ratılır, ellerimize, ayaklarımıza, coplar, zincirler ve kalaslarla vuru¬

lurdu. Hazırlık hücresi onbaşısı daima zincir, laz asker ise daima

uzun uzun kalaslar kullanırdı. Böyle, belki on kalas kırmıştır. Dör¬

düncü kata, günde en azından bir kere, onu aşkın asker, ellerinde

zincirler, sopalar, kalaslar, demk çubuklar ve coplaı-la dalarlardı.

Bu ekibe infaz mangası deniyordu. Her zaman ayni askerler de¬

ğildi. Devamlı olan, laz'la hazırhk hücreleri onbaşısıydı. Tabi

komutanları da tecrit çavuşuydu. Ekip hazır olunca çavuş, "Hazır¬

ol infaz mangası... hücuuum!" der demez, infaz mangası erleri mer¬

divenleri koşa koşa tırmanmaya başlarlardı. Düşmanca, hınçla ve

heyecanla, savaşta olduğu gibi, moral kazanmak için "AUah! Al¬

lah! AUahh!.." diye bağırarak saldırırlardı dördüncü kat hücreleri-
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ne. Her seferinde bir kaç kişi baydtdır. bk kaç kişinin kafası kı-

nhr ve bir kaç kişi komaya sokulur ve revke taşınır. Yüzü yarala¬

nanın, burnu İcanayanm, vücudu yaralananın hesabı zaten sorulmu¬

yordu. Cemal Kıhç bizim hücreye geldiğinde vücudunu gördüm.

Simsiyahtı. Ben aynhncaya kadar onun sırtındaki, bir şerit gibi,

boynundan ayak topuğuna kadar devam eden morartı dağılmamış¬

tı ve olduğu gibi duruyordu.

Saldınyı bitiren manga erleri, dördüncü kattan zafer kazanmış

binlerce kişiyi esk almış kahramanlar olarak ve bu edayla inerler¬

di. Her kata uğrar ve çevrelerine alaylı gülüşler fırlatarak gövde

gösterisi yaparlardı. Bu gösteri sırasmda, ikinci ve üçüncü katlar¬

daki tutuklular da dayaktan nasipl^ini alırlardı. Bk kaç kişinin

başı gözü muhakkak yanlırdı. Ben, Celal Paydaş, Ahmet Türk ve

Mehdi Zana kesinlikle her seferinde bu baskınlar sonunda küfür¬

den, hakaretten ve dayaktan nasibimizi ahrdık.

Bu baskınlar bir buçuk veya iki saat sürerdi. Sabahtan öğleye,

öğlenden akşama kadar sürdüğü de olmuştur. Bu uzun süren bas¬

kınlarda. Medeni Çeük ve Ferzende Tağaç'ın anlattığına göre:

Hücrelere tek tek saldınhyormuş. Ykmi - yirmibeş kişi bir arada.

Ancak yan yana durma durumundalar. Bu halde vurulan darbeden

kaçma olanaklan yok. Bu nedenle evvela dışarıdan eUerindeki

zincirlerle, sopalar ve coplarla vururlarmış ve içeriye su dökerler-

miş. Sonra hücrelerin kapısını açar ve tutuklulan dışan çıkarır ara

koridorda döğerlermiş. Bu hücredeki kişUer yeterü derecede dö-

ğiüdükten sonra, hücrenin kapısı kapatıhyormuş. Ondan sonra

diğer bir hücreye saldın yapıhyormuş.

Ashnda tutuklulara ne yapılması gerekeceği, bugün kimin dö-

ğüleceği, kime hakaret yapUacağı, kime yemek verilmeyeceği,

kimin banyolu hücreye ahnacağı evvelden kararlaştınlmakta. Ki¬

şinin içinde bulunduğu ruhsal durum, fiziki hal ve diğer durum¬

lar, kanımca günlük değerlendirilmekte ve kararlarda bu değerlen¬

dirmeye göre günlük alınmaktadır. Hemen hemen hergün, yüzbaşı

kendisi bir kaç kere geüp tutukluların durumlannı kontrol ettiği

gibi, akşam yoklaması sonrası, tüm gardiyanlar toplanmakta ve

kendilerinden rapor almmaktadır. Bunun yanında, cezaevi dok¬

torunun müşahadderi de bu düzeyde alınarak genel bir değerlen¬

dirme yapılmakta ve sahalı "içtimaıhda", uygulamalarla ilgiü ta-
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ümat verilmektedir. Ki bu taUmat, kimlere ne yapılacağını kapsar.

Tutuklulann röntgen filmlerinin çekilmesi de bu dizge içinde dü¬

şünülmüştür. Bu nedenle, bu genel dayaklamaların, ve baskınların

dışında, günde en az beş kişi için de, özel baskınlar düzenlenir ve

kişi alınarak beürü süre dayaklamrdı. Ki bu dayaklamalar kişi¬

nin gide gide, tükenmesini getirecek biçimde sürdürülürdü. Hüc¬

relerde kaldığım süre içinde, bütün tutuklular bu özel seanslar¬

dan en az ikişer defa geçtder. Bizlerde ayni seanslarda işkence o-

perasyonunu yaşadık.

Hücrelerde en ızdırap verici sayım, akşam sayımlan idi. Sayım¬

larda en azından on İçişi hazır oldurdu. Bazan yirmi kişi olurdu

sayıma gelen gurup. Sayım, dayak atılarak, hakaretler yapdarak,

ağza ahmnayacak iğrenç küfürlerle yapıhrdı. Dördüncü kattaki ar¬

kadaşlar üzerinde yine sayımlarda özel uygulama yapılırdı. Ki bu

özel uygulama direnişin sürdüğü dönemlerde yoğundu. Ekseri özel

operasyonlar yani dayaklama seanslan da akşam yoklaması sürdü¬

rülürken veya yoklama bittikten sonra yapıhrdı.

sayun sırasında veya sayımdan sonra, o gün için kim planla-

mışsa, bahane yaratılarak hücresinden alınırdı. Gösterilen baha¬

neler de gerçekten incir çekirdeğini doldunnayan şeylerdi. Celal

Paydaş, taksisi ve evi var diye kınayıp hakaret ettiklerinde,

"bu çok şey mi?" dediği ve bunu da sertçe söylediği ve aynca Ça-

vuş'un "Tercüman çocuk gazetesi alınacak" demesine karşın Pay¬

daş'm "neden tercüman çocuk gazetesi" şekünde beürlemede

bulunması sebep gösterüerek Kör hücreye ahnmış ve burada uzun

süre tutulmuş ve özel dayak atıhnıştır kendisine. Ahmet Türk,

mahkemeye götürülürken, arabada, kürtçe konuşmuşsun diye alın¬

mış ve dayaklanmış ve anlattığına göre adice hakaretlere maruz

bırakılmıştır. Mehdi Zana, "İsmin okunduğunda neden bağır-

madm veya cevap vermedin" diye ayni uygulamaya tabi tutul¬

muştur. Ben çavuşun içeri girişinde, kalkmış olmama rağmen.

Kalkmadığım der sürülerek, bir keresinde de, gelen teğmene

sert baktığım ileri sürülerek özel seansa ahndım ve hakarete uğ¬

radım, akhn almıyacak biçimde acunasızca dayaklandım.

Bu özel seanslar, kişi çini çıplak soyundurularak veya kişi

pencerenin kapımn demirierine bağlanarak veya kişi ayaklarından

asdarak sürdürülürdü. Bu halde kişi dayaklanır ve dayak işlemi
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lemi bittikten sonra üzerine tuzlu su dökülürdü.

İşkence va baskılar, kişinin imhasının amaçlanması yanında,

bazı konularda belirli bir amacı gerçekleştirmek için araç olarak

ta değerlendiriUyor ve bu amaç doğrultusunda planlanarak uygula¬

nıyordu. Direnişleri kırmak. Mahkemelerde siyasi teşhiri, bundan

ziyade cezaevindeki uygulamalan dillendirmeyi engeUemek, tutuk¬

lu arkadaşlar arasına çeüşki sokmak ve biri birlerine olan güven¬

lerini sarsmak, uygulamalarda gözlenen hususlardandı. Aslında

cezaevindeki tüm tutuklulara, kolordunun, üst komutanların

ve cezaevi yöneticilerinin büyüğünden küçüğüne kadar hepsinin

bakış açısı birdi. Ancak, dediğim amaçlar açısından, bazı hal¬

lerde suni olduğu belirgin bazı farkhhklar yapılırdı ve bunda da

sahteük hemen sırıtırdı. Yalnız şu gerçeği vurgulamak gerekir.

Cezaevi yönetimi, Komutanhktan verilen emir ve taümatlar

uyannca hareket eder ve tüm uygulamalar, teorisyen kadronun

hazırladığı program ve dizgeye göre sürdürülürdü. Kürdistan

ulusal muhalefetinin, tanmrnış ve yetileri biUnen gelecekteki

çalışmasından endişe duyulan kişUerin, imhası öne alınmıştı

ve bu da planlı biçimde uygulamada idi.

Tecrit hücre bölümünde, her kat için iki asker, gardiyan olarak

görevlendirilmişti. Bizim bölümün sekiz gardiyanı vardı. Gardiyan¬

lardan birisi bulgar mulıaciri idi. Bizim kata en fazla bu gardiyan

geür giderdi. Heberieşme işlerini, yemek dağıtımını, ekmek

dağıtımını bu gardiyan yapardı. Pek etüye sütlüye kanşmazdı.

Küfür ettiğine ve dayak attığına da rastlamadım. Uyuşukluğun¬

dan mı yoksa bu konularda hassas olmasından mı, nedense, ken¬

disine dayaklama, hakaret etme görevi verilmemişti Belki de

kendisi yapmıyordu. Sonraları bkaz değişir gibi oldu. Ağzından

bazı ağu- laflar çıktı. Bu da çevresinin etkisi de doğan bir durum¬

du gaüba. Fazla kalmadı, terhis oldu ve ayrıldı. Diğer gardiyanlar

ise gerçekten gözü dönmüş, işkenceden zevkalan, insanlarla alay

etmeden ve onlara manevi baskı yapmadan, hakaretten hoşlanan

kişilerdi. Birisine "Gırnik" diyorlardı. Bu adı Celal koymuştu.

Herkes bunu kısa zamanda öğrendi. Şarapçıydı bu gardiyan. Ge¬

celeri geldiğinde ağzından şarap kokardı. İçtiği zaman munisleşir-

di. Devamh küfürlü konuşurdu, genel konuşması buydu. Nedense,

içkiü olduğunda, bu özelüği de kalmazdı, insanlaşırdı biraz bi-
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raz. Gündüzleri ise, içkiü olmadığı zamanlar ise afetti. Hayret

ederdik, içkiü olduğu zaman bu derece munis olan insan, içki

içmediği zaman, nasd olurda, bu kadar hunhaılaşır ve' gaddar

olur. En gaddar olan, Laz gardiyanla bölüm çavuşuydu. Karade¬

nizli gardiyan küfretmesini, hakaret etmesini, vurm.asıra ve zulüm

yapmasım bilen olmadan ziyade, ruhsal yapısı itibanyla canavar¬

dı. Sahalım altısında onun küfürleri ile uyanırdık. "Kalkun ana-

sunu avradunu siktuklanınj" küfrü, bizim için günaydın manasın-

daydı. Hizmet mangasmm önündeydi, özel dayak seanslannm

dayaklayıcısı ve dayaklıyanlara moral verendi. Tüm tutuklulara

uygulanan sıra dayağmm hem planlayıcısı hem de uygulayıcısı

idi. Bk yandanda, laf cambazlığı yapar, dayak atan gardiyanları

heyecana getirirdi. Onun bölümde bulunduğu zamanlarda otur¬

mak yasaktı bize. İki saat, iç saat ayakta bekletdirdik. Kendi-

üğinden geür sigaraları toplar, su fıçılanm alır ve davramşlan ile

tutuklulan tahrik ederdi. Zaten, bu clavranışlan nedenile hurdaydı

ve davamh kişileri provekasyOna getirmenin hesabmdaydı. Ki

bunlanda tamamen verilen taümat izerine yapardı. Yüzbaşıran

da sağ koluydu. Yüzbaşının yanında, onunla eş rütbedeymiş

gibi hareket eder ye çok samimi davranırdı.

Bölüm çavuşu, özel yetiştkümiş bir kişiydi. Anlattıkları ve

çevirdiği oyunlar bunun daha evvelce bazı yerlerde çalıştığını

açıkça göstermekte idi. Türkeş'i, Türkeş'in ekibini, gelmiş geç¬

miş ırkçılan. Irkçı yaymlan da bihnekte ve yakından tanımak¬

taydı. Yüzbaşının bir noktada arkadaşıydı. Tüm uygulamalar,

ikisi tarafından yapdırdı. Teorisyen ekip tarafından düzenlenen,

Diyarbakır cezaevindeki uygulamalarla .ilgiü program, kanımca

bu ikisi tarafından değerlendirilerek uygulanırdı.

Tutuklulardan istekleri sorulmazdı ve böyle bk isteğinde olması

istenmezdi. Şikayet zaten yasaktı. Şikayet zaten manasızdı.

Kimi kime şikayet edeceksin. Buna rağmen şikayetin ve bir is¬

teğin tutuklulardan gelmesi hoş karşılanmazdı. Yüzbaşıya, çoğu

kez arkadaşIar,"Su yoktur, su verUmiyor, battaniyemiz, yatağı¬

mız yoktur" şekUnde şikayet ve isteklerini sunmuşlardır. Böyle

hallerde, kesinUkle, şilcayet ve isteğin geldiği hücreye, hatta

kata ceza verilmiştir ve istekte bulunan kişilerde özel dayakla¬

maya alınmıştır. Çavuş açık açdc "Şikayet eden ve istekte bu-
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lunan sikiür" derdi.
Bir gün Celal Paydaş, Yüzbaşı denetime geldiğinde, yüzbaşıyı

da biraz sakin gördüğü için, iyi zamanındadu" diye, "Biz kuralla¬
ra uyuyoruz, koğuşa gitmeyi de hakettUc. Sizde kurallara uyan-
lan koğuşa göndereceğim demiştiniz. Koğuş olmadığı için koğu¬
şa gÖnderUmediğimizi söylüyorsunuz. Demek ki, biz koğuşa git¬

meye hak kazanmışız, gönderilmiyorsak dahi, bari koğuştaki im¬

kanlardan yararlanalım. Havalandırmaya çıkanlalım, Kantinden
gıda açısından yararlanalım, gazetelerimiz muntazam verilsin.
Hücre kapılanmız hiç olmazsa açılsın. Sabahlar açılsın, akşam
kapatılsın. Bari bu ara koridordan yararlanahm." diyerek yüz¬

başıya isteklerim Uetti. Yüzbaşı, Celal Paydaşım konuşmasını

sakin ve tebessüm ederek dinledi. Ki bu nevi tebessüm ve gülüş¬
lere, "bıyık altı gülüş" denk. Bu nevi gülüşlerin altında çeşit çe¬
şit oyunlar yatar. Yüzbaşı Celal Paydaş'm istemlerini tüm hüc¬
relere, yüksek sesle beürieyerek, kendüerinin de bu istemlere ka-

tıhp katdmaddclanm sordu, "bizde istiyoruz" yanıtı geldi.

Yüzbaşı, çavuşu ve gardiyanlan çağırdı, "hemen hücre kapı¬
lan açılsın ve sonrada havalandırmaya çıkanlsınlar. Evela üçüncü

kat sonra diğerieri" Diye teümat verdi. Dikkatie izüyordum. Tali¬

matı verdikten sonra, çavuşa imali bk biçimde göz kırptı. Bu

göz kırpmanın ve bıydc altı gülmenin altında iğrenç bir oyunun

yattiğını farkettiğim için Celal arkadaşa, "Gaüba başımıza iş
açtdc, biraz çekeceğiz ama, iyi ettin konuştun" demiştim. "Bu
adamlann bizim üzerimizdeki amaçlan beürü. Bk program da¬

hiUnde harekte ediyoriar. Bunun dışına çıkmazlar, çıkamazlar da.

Bunun için, programın değişmesi gerekk. İstemden de hoşlan¬
mazlar ve kesinlikle gelen istemleri yerine getirmezler. Bu adamlar

hareketierinde biünçlidirier. İstemin kabulü haünde, yeni istem¬

lerin doğacağını biürier. Bir şey verilecekse, kendileri verirler
ve bunu da bizim sağlığımız ve bizim iyi yaşamımız için, asla dü¬

şünmezler" diye, geniş bir açıklama da yapmıştım. Arkadaş ken¬
disi de aynı kanaatte olduğunu ve yüzbaşının gülüşünün altında
bir oyun olduğunu hissettiğini, benim açıklamamdan sonra

söylemişti.
Gerçekten, hücre kapUan açıldı. Üçüncü kat hücrelerinde bulu¬

nan tutuklu arkadaşlar, hemen koridora çıktdar. Herkes bu
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durumdan memnundîi. Memnuniyetlerini Celal Arkadaş'a, teşek¬
kür ederek gösteriyoriardı. Mehdi geldi yanıma. Biz ikimiz, bizim
hücrede, hakkında açılan dava de ilgiü konuştuk. İddianamesini

yeni 'tebüğ etmişlerdi. Yanımda bırakti. Okuyup kendisine bdgi
sunacaktım. Tabi, bUgiyi, bilahare, pusula Ue sunucaktım. Yüz¬

başının, bugünkü, bu tavn üzerinde tartişmadık. Mehdi "Bu adam¬

lann yaptdclanna güven olmaz. Bizim üzerimizdeki hesaplan

açıktır. Yüzbaşının, bu şekilde hücre kapılanm açması, bayıra

değildir" demişti, kalkıp giderken.

Beş dakika tutulmuştuk koridorda. Hemen "hücrelere gir" emri

geldi ve herkes hücresine girdi ve hücre kapıları kilitlendi. Hücre

kapdan kapanmışti ki, "Üçüncü kat havalandırmaya hazırol"
emri geldi. Hazırlanmaya başladığımızda Celal Paydaş'a "oyun
başladı arkadaş" demiştim.

Çdcmak istemiyordu Mustafa Kılıç havalandırmaya. Hasta ol¬
duğunu ve içerde kalmak istediğmi beürledi. Gerçekten has¬
taydı. Astunı vardı. Midesinden rahatsızdı ve devamh beü ağ-

nrdı. Kabul etmediler Mustafa Kdıç'ın, içerde kalmasını. "Zo¬

runludur, çıkacaksın" dediler. Çarnaçar, oda kalktı ve bizimle

bkUkte hücreden çıktı. Havalandırmada, beşer kişilek slralar oluş¬
turduk. Andm okunmasından sonra, bizi uygun adım yürüttü¬
ler. Bu yürüme, yirmi dakika kadar sürdü. Yürüyüş sürerken,
aniden, "Koğuş dur" komutu verildi ve durduk. Arkasından ikin¬
ci komut. "Koğuş istdcametiniz sağınız dağdın marş marş"

"koğuş dur , istikametiniz geriniz marş marş!... "Komutlanna
uyuyorduk. "Sağa" deyince sağa, "sola" deyince sola koşu¬

yorduk "dur" dedUderinde de duruyorduk. Nefes nefeseydik

"yat" dendi ve biz hepimiz yüzükoyun yere uzanddc. "sürün"
deniyordu. Coplaria, tekmelerle, sürünmek için uyanhyorduk.
Süründük duvara kadar. Geri döndük, tekrar süründük. Bk daha
döndük, bir daha döndük. Bk taraftan, sürünüyoruz, diğer taraf¬
tan da sırtimızda, başımızda ve kalçalanmızda coplar patlıyor,

Ayaklanmıza tekmeler vuruluyor ve sırtımıza ayakla çıkıhyordu.
Mustafa Kdıç fenahk geçirdi. Mehdi Zana, vücudundaki arıza ve
disk kayması nedeniyle ızdırap içindeydi. Birkaç kişî bayıldı.
Üzerlerine su dökerek ayıltmak istiyoriardı. Ama biz daha sürünü¬
yorduk. Bende kesildim. Adım atacak halim kalmadı. Olduğum

yerde bekledim yüzükoyun. Sırtıma, bacaklanma vurulan cop-
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lara ve tekmelere nazaran yürüyemiyordum. Diğerieri de ayni şe¬

kilde duraklamışlardı. Onlarda vurulan coplara rağmen sürüne-

miyorlardı. "Kalk" emri ile herkes doğruldu.
Adamlar tinmıyoriardı, insanlarm bu denü ızduap çekmelerin¬

den. Zaten bizleri, biz "kürf'leri, insan saymıyoriardı. Bu neden¬
le, hayvana yapdmayan muamele bizlere yapdıyordu. Köyleri¬
mizdeki uygulama da öyle değUmi. Yahıız bize mi bu uygulama
yapıhr. Hayır, Kürdistanm tüm köylerinde bu sahneyi kurt köy¬

lüleri yaşamışlardır. Bizim ölmemiz, bizim ezUmemiz, yaşamı¬

mızdan daha iyidk oıUara. Bunun hesabındalar ve bu nedenle
zulüm makinalanm çahştınyoriar ve gardiyan Mehmetçikler bu

nedenle gayret içindeler.

Çilemiz bitmemişti. Devam edUecekti hareketlere. Daha dm-

lenememiştUc başlandı harekete. Sol elimizle sağ kulağımızı

tuttuk. Sağ eümizi de, sol el ile yüzümüz arasında kalan boşluk¬
tan çıkanp, işaret parmağunız yere gdecek biçimde eğildik.
Çevremizde dönmemiz istendi ve döndük. Bk süre sonra "isti¬
kamet sağınız dağıhn" diyerek dağrimamızı istediler. Kalkıp

adımıım atar atmaz yere ydcddım. Kalkmak istedim kalkamadım.

Başım dönüyordu ve midem bulanıyordu. Kusmak istedün
kusamadaım. Hemen hemen herkes ydcdmıştı yere. Kahkaha-

laıı, coplamalar, coplamalan küfürler izledi. Beş dakika sonra

kalkabildim yerimden. Kalktığımda, bk çok arkadaşın daha yer¬

de olduğunu, birisinin yerde kıvrandığını gördüm. Birkaç kişiyi de
aydtmak çabasındayddar. Üzerlerine su döküyoriardı. O ara hava¬
landırmaya bakan pencereleri gözledim. Cezaevi müdürü, yüzbaşı,
asteğmenler, bk kaç sivd giyimü, saçlı, kıravatiı kişiler ve seçeme-

diğim ancak tanır gibi olduğum SIKIYÖNETİM MAHKEİMESI
GÖREVLİLERİ BİZLERİ VE BİZLERE YAPILANLARI İZLE¬
MEKTEYDİLER. Kİ, TANIR GİBİ OLDUĞUM kişUer ve siviller,
benim baktığmıı anlar anlamaz geri çekildiler. Verilen işaret
üzerine. Gardiyan yanıma gelerek, iki tokatla "bakmamam"

ihtannda bulundu.

Eğitim bitmemişti. Kaz yürüyüşü, kurbağa yürüyüşü, köpek
yürüyüşü diye, uydurma uydurma hareketler yaptırUdi. Bunları

sırf penceredekileri eğlendirmek ve güldürmek için yaptınyor-
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lardı. Sırtımıza bindiklerinde, atılan tekmeler sonucu yere düştüğü¬

müzde atılan kahkahalan duyuyorduk ve bu, yapdan işkenceden

daha çok ızdırap veriyordu bize. Kimsşnin hareket kabiüyeti

kalmamıştı. Vurmalar, küfürler para etmiyordu. Yere yatan

ve yıkılan yerde kalıyordu. Bu durumdayken içeri alındık. Eği¬

tim üç buçuk saat sürmüştü. Biz üçüncü kattakder hücrelerimize

ahndığımızda, ikinci kattaki arkadaşlar havalandırmaya çıkarılı¬

yordu.

Hücreye gireri girmez her üçümüzde uzanıverdik. Mustafa Kdıç

kendinden geçmişti. Celal Paydaşta ve ben de kıpırdayacak du¬

rumda değildik. Her tarafımız ağnyordu. (Ahrnet Türk on gün

kadar önce koğuşa alınmıştı ve bu nedenle şimdiUk hücrede üç

kişi idik). Yorgunluğumuzun yanında, sinirsel bir geriUm için¬

deydik de. "Evet Celal havalandırma istedik. İşte havalandırma

buydu" dediğimde, "Abi haklısın" demişti. O yorgunluk içinde,

sabaha kadar vücut ağrısından, inledik durduk.

Ara sıra gazete veriüyordu. Beş günde bir veya haftada bir, bir

iki gazete veriüyordu her kata. Hücre hücre okunuyordu ve oku¬

yan hücre okuduğu gazeteyi yanındaki hücreye aktarıyordu.

Bu da kesildi. Uzun süre gelmedi. Kantin hiç çalışmadı artık.

Arada bir bisküvi geçiyordu eümize, o da kesildi. Ve biz artdc

her gün dayaklanmanm dışında, zemin katın biraz geniş olan

koridorunda eğitim işkencesini görüyorduk ve yaşıyorduk.

Tecrit hücresinde dört kişi idik başlangıçta. Üç milletvekili

ve ben. İyi anlaşıyorduk aramızda. Mustafa Kılıç, geçmiş dönem¬

deki yaşamlarından örnekler anlatırdı ve bizde gülerdik. Bazan da,

ben Celal ve Ahmet Bulmaca ve bilgi yarışması yapardık. En başa¬

rılımız, Ahmet Türk'tü. Ancak Celal arada bir cığızhk yapardı.

Ahmet'in soruya cevap vennesinden sonra, bende böyle söy¬

lemiştim diye direnirdi ve bu yoğun işkence ve baskının düzen¬

lendiği cezaevinde, içinde bulunduğumuz bu iğrenç ortamda

ara sıra gülme imkanı bulabiüyorduk. Kağıttan satranç taşlan

ve bisküvi kutusundan satranç tahtası yaptık. Ahmet Tüık'le

devamh oynar dururduk. Gece gardiyanlar ayaklannı çektik¬

lerinde hücrelerden. Celal kendisine öğretilmesini isterdi. Ahmet

ayrıldıktan sonra, oynayacak adama ihtiyaç vardı; zorunlu olarak

Celal Paydaş'a satrancı öğrettik.
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Mustafa Kılıç, Ahmet Türk ve Celal Paydaş Malıkemeye çağrıl¬

dılar. Bundan öncede savcılığa gitmişlerdi ve Ahmet Türk ayrıca

çağnlmış ve başka mahkemderdeki davaları nedenile "istinabe"

yoluyla ifadesi alınmıştı. Malıkemeden birlikte geldUer. Kendi¬

leri ile daha konuşma fırsatı bulmadan, Ahmet Türk çağrıldı.

Yirmi dakika kadar bir zaman geçmişti, biz merak içindeydik,

Ahmet Türk geldi. Üzgündü ve suskundu. Celal'in, "ne oldu"

sorusuna, cevap vennedi. Israr edince "Kürtçe konuşmuşum

diye dayaklandım" dedi ve ağlar durumdaydı. Bu arada yine

Ahmet Türk çağrıldı ve Ahmet Tüık yine ahnarak götürüldü.

Bu kez bir saati geçkin bk zaman kaldı. Yemek dağıtıhnıştı.

Yemiyorduk, arkadaşı beküyorduk. Getirildiğinde iyice peri¬

şandı ve içeri girer girmez sinirinden ağlamaya başladı. Üzün¬

tüsü ve asabiyeti yiLzünden, yüzünün hatlannm gerilmesinden

anlaşılıyordu. Durumu sonnaddc kendisine. Biraz zaman geç¬

sin ve durulsun diye bekledik. Ancak, gelen çavuş, "Ahmet

Türk eşyalarını al ve çık" dedi. Ahmet Tüık, kendisiyle konuş¬

ma imkanı bulmadan ve durumu öğrenmeden, alınıp götürüldü.

Bir ara "ğımik"ten sormuştuk. Yalan doğru, Ahmet Türk'ün

koğuşa gönderildiğini söyledi. Ama, ben inanmıyordum buna.

Arkadaşın hücreye götürüldüğü düşüncesindeydim. Fakat, çok
sonraları, Ahmet Türk'le, ayni koğuşta bir araya geldiğimizde

durumu anlattı. Gerçekten son götürülüşünde koğuşa götüıül-

müş. Olayı da anlattı. Mahkemeye gittiğinde, Mahkeme neza¬

rethanesinde, tanıdığı birisiyle sadece selamlaşmış ve hal hatn

sormuş. Bunu orada birisi idareye intikal ettirmiş ve bunun için

yüzbaşı birinci seferinde kendisine hakaret etmiş ve bir iki cop

vurmuş. " İkinci çağırışında da. Çırılçıplak soyarak, kantinin

önünde döğmüşler kendisini. İkinci geüşinde sinirinden ağla¬

masının nedeni de buymuş. Yapılan bu namussuzluklar karşısın¬

da kişinin sinirlenmemesi mümlcün değildir. Ahmet Türk onurlu

bir arkadaştı, üzüntüsünün ve ağlamasınm nedeni de, yapılanlar

karşısında bir şey yapamamasıydı. Hepimiz de bu durumdaydık.

Ve hepimizde, onun geçtiği bu uygulamadan geçmiştik.

Bizi tecrit bölümüne getirdiklerinde PKK'li arkadaşlann duruş¬

ma günleri belirüydi ve taktik tartışması yapıyorlardı aralannda.

Üçüncü katın birinci hücresine yerleştiğimiz günün akşamı taktik
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tartışmasına bizde korka korka katdddc. Arkadaşlar, cezaevindeki
durumu mehkemeye nakletmenin hesabında olduklan gibi. Ceza¬
evindeki durumların düzelmesine kadar ifade vermek niyetinde de
değillerdi. Hüviyet tespiti ile bunu dillendirecek ve sürdürecekler¬
di. Bu bakımdan mahkemelerde duruşmanın başlangıcındaki usu¬
lün ne olacağı, duruşmaya nasd başlanacağmı, hüviyet tespitine
nasd geçileceğini, taleplerin ileri sürülmesi safhasının ne olduğu
hususunda bilgiye dıtiyaçlan vardı. Kendilerine korku içindei
olsa dahi, yardımcı olduk ve gerekeni anlattdc. Bu arada Ahmet
ve M... arkadaşta iletişte yarduncı oldular.

Hücrede geçirdiğimiz en zor günler, PKK ü arkadaşlann duruş¬
malarının başladığ.1 ve sorgularının sürdüğü günlerdi. Mahkemede

duruşma safhasmda, herşeye rağmen, cezaevindeki uygulamala¬
rı ve yapılan baskılan dile getiren arkadaşlar gerçekten zor günler
geçirdiler ve direndder.

Duruşma gününden, üç gün önce, gereken hazıridclara başlandı.
Baskı o günden itibaren genel olarak yoğunlaştı. Bütün katlarda,
baskı ayni düzeyde çoğalmaya başladı. Yemek mdctan daha da
düştü ve ekmekler küçüldü. Hele dördüncü kata verilen yemek ve

ekmek ise iyiden iyiye azaldı. İkinci ve üçüncü katta bulunan
PKK liler tehdit edilmeye başlandı. Tehdidin ardından koğuşa
gönderilme, yemekleri artırma, kantini serbest bırakma ve çay ver¬

me vaadleri yapılıyordu. Bir keresinde de, çay verildi. Planh ve

programh, ince hesaplara dayanan oyunlar çevriüyordu. Kanımca

amaç. Mahkemede tüm PKK ülerin, ayni biçimde tavır koymasını

engellemekti. Hücrelerde yüzde yüz idarenin adamlan vardı.

Konuşmalar Uetiüyordu. Dördüncü kattaki arkadaşların ve birinci
kattaki ölüm orucuna gidenlerin mahkemedeki taktiklerle ilgiü
konuşmalanm, idare, biUyordu' ki, üç gün öncesinden oyun
tezgahlanmaya başladı ve sahneledi.

Duruşma öncesi gün, duruşmaya götürüleceklerin isimleri okundu
ve kaldddan hücreler saptandı. Bdahare, duruşmaya götürülecek¬

ler yerlerinden alınarak bir kaç hücreye yerieştirdUer. Tabi,
bu uygulama sadece, dördüncü katta bulunanlar için yapıldı.
Diğer kattaki, duruşmaya gidecekler kendi hücrelerinde kaldılar.

Duruşmaya sabah saat 002 de giddecekti. Verilen talimat da bu

yoldaydı. Birinci kattakiler, ölüm orucunu sürdürüyoriardı. Dör-
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düncü kata da, akşam hiç su verilmedi, yemek te verilnıedi. Sayım

sırasında, yine dayak atildı. İkinci ve üçüncü kattakUere de, gere¬

ken korku verildi.

Mahkemede bulunacaklan ve erken saatlerde kalkacakları için,

gardiyanlar erken çekildiler. Onların gidişi ilede, katlar arası

naküyat başladı. Malıkemeye gidecekler için, gömlek, pantolon,

kıravat ve benzeri giyün eşyalarının yanında, ekmek ve su gön¬

derildi. Herkese, dudaklarını ıslatabUecek kadar su ve ancak birer

lokmalık ekmek gönderilebildi. Olanda buydu. Devriyelerin geü¬

şi ile su çekme işi durduruldu. Belirli bir zaman sonra, nöbetçi¬

nin ayrıhşı Ue su çekme işlemi gece geç saatlere kadar sürdü.

Saat on sıralan idi. Dördüncü kattan birisi, herkesin kendisini

dinlemesini istedi. Herkes kulak kesildi. Kürtçe konuştu arkadaş.

Cezaevindeki uygulamalara temastan sonra şöyle söyledi diğer

katlardaki PKK. ülere:

"Bize ve size yapılanlar geçicidk. Bunlann bizlerle ilgUi

düşünceleri aynidir, açıktır. Hiçbirimizi diğerinden farklı

düşünmüyorlar. BeUi amaçlara varmak için, geçici olarak

gösterdikleri müsamaha sayılmayan müsamahacıklara aldan¬

mayın. Yann yine ayni durum olur. Sizinde, bizimde imha¬

mızı amaçlıyorlar. Hepimizi ayni biçimde pasivize etme

durumundadırlar. Biz kavgamızın vermiş olduğu heyecanı

aynen sürdüreüm. Mahkerrıedeki kavgamız ayni olmalı. Mah¬

kemede herkes cezaevindeki durumu anlatsın. Hüviyet tes¬

pitinden önce bunu yapalım. Ben hüviyet tespitinde bulun-

mayacağımi Buradaki arkadaşlar ayni taktiği uyguluyacak.

Siz ikinci ve üçüncü kattakiler de bu şekilde davranın. Yann

mahkemede yanmızdaki arkadaşlara da bunu söyleyin." di¬

yerek konuşmasıra sürdürdü.

Bkinci kattakUerin sesi yorgunlardı ve halsizlerdi bu nedenle

çıkmıyordu. Buna rağmen bk ara Hayri'nin sesi duyuldu. Bu tak¬

tiğe uymalanm öneriyordu arkadaşlanna.

Herkes uyumuştu. Sessizli çökmüştü hücrelere. Tek ses vardı,su

çekenlerin bu işlemi yaparken çıkardıklan hışırtı. Düşünüyordum,

bu arkadaşlann durumunu düşünüyordum. Mahkemede tavır ko¬

yacaklar kesin ve açık. Acaba kaç tutuklu birlikte hareket edecek.
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Avukatlar destek oluriar mı ? Olmalan gerekir. Ama .. olur¬
lar mı ? Düşünemiyorum,bütün tutuklulann bkükte hareketlerini
ve Avukatlann mahkemede bu konuda tutuklulara destek olma-
lannı. Bir çok avukatin tutuklanması, Mahmut Bilgiü'nin kaçırd-
maşı, benim içeri ahraşım. Avukatlar bunlan yalraş değerlendirip,
meselenin dışında kalacaklar endişesindeyim. Komutanhğm ve
mahkemenin üzerimize gelişlerinin nedeni açıkti. Ceza evindeki
tutuklulann,yapdan baskı ve işkenceler karşısında tavır koyacakla-
n çok iyi biünmekteydi. Onlann basan şansıra , bk kaç arkadaşı
gözaltına alarak, onlara göz dağı vererek,beni tutuklayarak ve avu¬
katların içine bu uygulamalarla korku salarak kırmışlardı bk nok¬
tada. Şimdi mahkemede tavır koyacak bu arkadaşlann başarı şan¬
sı : Tüm tutuklu sanddann aynı düzeyde tavır koymalanna Avu¬
katların , tutukluların getirdikleri istemler doğrultusunda,konunun
üzerine eğilerek ve meseleyi yasal düzey içinde mahkemede tartış¬
malarına Basının, duruşmada izlediklerim ve tutanağa geçen hu-
suslan olduğu gibi kamuya aktarmasına ve konunun üzerinde in¬
sanhk açısından ciddi bir biçimde durmalanna Geüşen bu duru¬
mun demokrat dünya kamu oyuna yansıtılmasına ve siyasilerin,
olaym şansaüyetesini yaratacak poUtdc çahşmalanna bağlıdu!
içinde bulunduğum durumu değerlendkdim. Büro oluşturdum,

binlerce kişinin vekiUiğini yükleridûn. Bunlan en iyi biçimde sa¬
vunmayı amaçhyordum. İUc kavgayı da, hukuksal düzeyde PKK

davasında verecektim. Çünkü ilk açılan gurup dava o davaydı.
Ama neredeyim şimdi ve neyim ? Onlar kadar savunmasız,dünya
ile ilşkisi kesilmiş,verilen emirleri yerine getiren,gururu kmlan,da-
yaklanan, hakaretlerie boğulan bir tutukluyum. Ama, dışarıda ,
olsaydım ve Avukathğunı sürdürseydim, yannki duruşmada sa-
ndclann yanında yer alıp didişe didişe üzerime düşeni yapacağım
kesindi. Belki o zaman gelecektim buraya. Mümkündü ama, bir
çok şeyleride çözmüş olurduk.

Şimdi ne yapabUirim. Bu uygulamalar karşısında onların ızdı-
rabını dindirecek ne yapabiUrim. Sorumluluk yüklenebiUr miyim?
Tavrınıza devam edin desem, kamusal tepki olmazsa, avukatlar me-
sdenin üzerine eğitmezse ve gereken siyasal çalışma dışarda ya-
pılınaz.sa basan şanslan olmayacak ve idare de gittikçe sertleşecek
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ve davadaki siyasal savunma şanslarını da yitirecekler. Aksini öner¬

mem de sorumluluk siyasi bir sorumluluk durumunu ortaya kor.

Bu da düşündürücü. Böyle düşünüp dumrken dördüncü kattan ba¬

ğırtdar yükseldi. "Gardiyan... gardiyan!., bayılan var" diye bağır¬

maya başladılar. Ancak bağırtılara kimse cevap vermedi. Ne gardi¬

yanlar geldi ne de ses veren bir nöbetçi oldu. Bütün hücrelerden

ayni şekilde bağırtılar yükseldi. Yine ses veren olmadı. Geüp git¬

meyen olmaymca, aşağı katlardan ilaç istendi. SöylenUen ilaç

Mustafa Kıhç'ta vardı, onu Uettik. Sancdanan arkadaş saat ikiye

kadar bu bağırtısmı sürdürdü. Gardiyanlar, P.K.K.'U arkadaşlan,

duruşmaya götürmek için geldiklerinde, inlemesi kesilmişti.

Cin Aü'nin de inlemelerini ve bağırtılannı dinlemiştim, çoğu

kez sabahlara kadar. Ölümünden iki gün önce getirildi revirden. Ce¬

zaevinde "revk" denen, hastalarm yatırddığı ve tedavi gördüğü bir

yer yoktu. Böyle bir yer olsaydı, bulaşıcı hastalığa tutulan bir çok

arkadaş oldu, onlar götürülürdü. Kanımca, inlemelerinden ve bağır-

tdarından psikolojik baskı açısından yararlanmak için Aü'yi ha¬

zırlık hücresine götürmüşlerdi. Ölüm orucuna gidenleri, etkile¬

mek için de, revire götürüldüğü söylenmişti. Cin Ali, yirmi birinci

günde bırakmıştı ölüm orucunu. Ne tedaviye alınmış ve ne de, bes¬

lenme açısından doktor tarafından kendisine uyan yapdmış. Bile

bile kendisine bol ve kuru yiyecek verilmiş. O da açlığın etkisi ile

verileni yiyormuş. Onun kaldığı hücrenin yanındaki hücrede kalan

arkadaşların anlatımına göre, yüzbaşı, tecrit çavuşu ve gardiyan¬

lar zorla yediriyorlarmış. Yüzbaşmm, "Mevlüt" diye çağırdığı

Tecrit çavuşu, Ahmet veya Celal'in ikisinden birinin sorması üzeri¬

ne, "Onun anasını ağlattık. Orucu bıraktı, biz yedirdik, zorladık,

adam tınmadan yedi. Ölecek başka türlü ölmezdi eşekoğlu, azıh

kominist" diye samimi beürlemede bulunmuştu.

Cin Aü (Aü Erek) getirildiği zaman konuşamıyordu. İnüyordu.

Sancıdan ve duyduğu ızdıraptan olsa gerek devamh bağırıyordu.

BeUd ruhsal dengesini de yitirmişti. İki gün inlemelerini dinledik

ve manen aynı ızdırabı biz de yaşadık. Son gece, yani öldüğü gece,

-saat OOl'e kadar "Ay!.. Ay!.. Gardiyan! Gardiyan! Ahh! Ahh!.."

diye bağırdı ve inledi. Gide gide sesinin tonu düşüyordu. Saat 001

sıralarmda sesi kesildi, bir. süre hırdtdanm duydum. Ondan sonra

sesi çıkmadı. "Uyudu" dedim ve rahatladım. Öylece geçtim uy-
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kuya.

Sabahleyin Laz gardiyanm küfürü ile uyandım. Herkes uyandı.

Hücre kat kapdan açıldı. Ve bir koşuşma ve akabinde yoğun bir

trafik, geüş ve gidişler arttı. Doktor da geldi. Battaniye ile birisi¬

ni çıkarddar. Götürülen Aü idi. Ziyaretçilerden birisi kapalı biçim¬

de söylemiş öldüğünü. Serbest bırakddığımda kesin öğrendim öl¬

düğünü. Ashnda, battaniyeye bırakıhp götürüldüğü gün, ölmüştü
Cin Aü.

Saat oo2'de, dumşmaya götürülecek tutuklular, ahndılar hücre¬

lerden. Birinci katın koridorunda bir süre bekletddikten sonra gö¬

türüldüler. Onlar götürülürken, hepimiz uyanmıştdc. Küfürler, ba¬

ğırmalar yoğundu. Yapdan gürültü karşısında uyanmamak olası

değildi. Götürüldüklerinde saat 03.20 idi. Duruşmanm başlamasına

5 saat 40 dakika vardı. Bu da bir tür işkence.

Ölüm orucunda olan ve bu eylemlerini sürdüren arkadaşları gö¬

türmediler. Gerçi arkadaşların yürüyecek takatleri yoktu. Duruş- i

mada uzun süre kalamazlardı. Ancak akşamki konuşmalarından

gitmeye kararh oldukları anlaşdıyordu. Elbise, gömlek istemeleride

bunu doğruluyordu. Komutanlık ve cezaevi yönetimi, bilerek gö^

türmedi. Mahkeme de istememişti bu arkadaşları. Mahkemenin ar¬

kadaşları duruşmaya çağırmaması, bu arkadaşlarm ölüm orucuna

gittiğini bildiğini gösterir. Basın duruşmada hazır olacaktı. Televiz¬

yon ekibini de bUfiU kendileri, kendi propagandaları açısından ge¬

tireceklerdi. Basın ve televizyonun istem dışı, gerçekleri yansıtacak

düzeyde haber sunması olası değUdi. Fakat, hazırlanacak filmler,

saptanacak durum gelecek açısından belge niteUğini taşıyabiUrdi;

Avukatlann da ne tavır koyacakları daha beürgin değildi. Aslmda

avukatlar üzerindeki baskı, onlarda yeterü bir korkuyu yaratmıştı.

Komutanlık bunu biUyordu. Ama, kesin emin değildi. Bu nedenle,

ufalmış, bir deri bir kemiğe dönmüş bu tutukluları götürüp de,

vahşetlerini mahkeme önünde sergileyemezlerdi. Ölüm orucunu

bırakmalarından 15-20 gün sonra götürüldü bu arkadaşlar. -

Dördüncü kattan, mahkemeye giden tutukluların, bu durumları

mahkemede vurgulayacakları, baskıların kalkmasına kadar, hüvi¬

yet saptamasına katılmayacakları ve gereken direnişi gösterecekle¬

ri açıktı. Bu husuta kararhyddar. Ancak, koğuşlarda ve tecritin

ikinci ve üçüncü katında bulunan tutukluların bu direnişekatıla-
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caklanna ihtimal vermiyordum. Endişeü idim. Ara sıra pusula ya¬

zarak hücreden hücreye bana ulaştmyorlardı. Hukuki durumlan

hakkında bilgi isterlerdi, ve ayrıca iddianamedeki beürlemelere gö¬

re verilecek cezanın .^iktanmn ne olabUeceği hususunda görüşümü

sorarlardı. Pusulalardan, bir kısmmın tahUye bekleme durumunda

olduğunu anlıyordum. Her ne kadar gerçek durumu yazarak ken¬

dUerine iletiyordum, ama, Samsun ambalaj kağıdına yazdan birkaç

satırla ikna olmalan da düşünülemezdi.

Tecrit hücresinde o gün akşama kadar sessizlik egemen oldu. Tu¬

tuklu miktarının azalmasına karşm, gardiyanlarda ortada görünmü¬

yorlardı. Sadece bizim katm gardiyanı vardı. "Reben" ismi takdan

bu gardiyan da saat 18 sıralarına kadar bir kaç defa göründü.

Hepimiz, mahkemeye giden bu arkadaşlarm geüşini merakla bek¬

liyorduk. Celal Paydaş ve Mustafa Kılıç 'ta ayra merak içinde idiler

Bazı sanıklar, soruşturmada onlann isminden bahsetmişler. Bunla¬

rm mahkemede ne diyeceklerini öğrenmek istiyorlardı.

Saat yedi idi. Akşamm yedisi. Gardiyanları bağırtdan, koşuş¬

malar, küfürler, cop ve sopa sesleri, zincir şakırtdan kapladı ceza¬

evi salonunu. Üçüncü kattan duruşmaya gidenler, bizim hücremi¬

zin önünden koşarak geçtiler. İki gardiyan arkalarından girdi kat

koridoruna. Copluyarak, küfrederek kapaddar bunları hücrelerine.

Sesler, hücre kapılarının açılışı ve kapanışı, ikinci kattan duruşma¬

ya gidenlerin de geldiklerini gösteriyordu. Dördüncü kata çıkan

merdiven hücremizden rahat görülüyordu. Devamh gözlüyordum.

Gelen olmadı. Salonda küfürler, bağrışmalar yoğundu. Yarım saat

geçti aradan, beş altı arkadaşın merdivenleri tırmandığını gördüm.

Arkalarında askerler vardı. EUerindeki zincir ve sopalarla devamlı

vuruyorlardı. "Al sana baskı" "Al sana işkence" "Baskı var der¬

sin ha!.." sözlerinin arkasından zincir ve sopalar kalkıp iniyordu.

Kimse çıkamadı merdiveni. Sopa ve zincir darbesini alan yıkılıyor¬

du yere. Birinci kat merdivenlerinden yeni bir gurub tutuklunun

geldiğini görünce, bırakıverdiler bu arkadaşları. Bir süre sonra ikin-

d gurub geldi. Yürüyemez durumdayddar. Askerler koUarma gir¬

miş sürüklüyorlardı. Arkalarında hazu-ldc hücresinin, infaz mangası¬

nın gaddar onbaşısı vardı. "Ulan kimi kime şikayet ediyorsunuz.

Dediniz de ne oldu. Adamı böyle sikerler" diyerek, eündeki zinciri

duvarlara vurarak şakırdatıyordu. Hıncını alamamıştı galiba.
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üçünü güruh saat 10 sıralannda getirildi. Bunları haşat etmişler¬

di. Üstleri başları ıslaktı. Yağmura tutulmuş horoza dönmüşlerdi.

Merdiven korkuluğuna tutunarak çıkıyorlardı. Adım atarken, ne
derecede acı çektikleri yüz hatlarından bedi oluyordu. Bu durum¬

larına rağmen arkalarından gelen askerler, çabuk yürüsünler diye

copla vuruyorlardı. Bu dummda dahi bu arkadaşlar, takatsız-

lıkları nedera ile çıkış tempolarını değiştirmiyorlardı.

Tecrit çavuşu, duruşmaya gideceklere, "saat 002'de hazır oİma-
lan" talimatuıı verdikten sonra aynldı. Giderken, "Eşşekoğlueş-

şekler, hakimlerin kendilerinden yana olduğunu zannediyorlar.

Sanki hakimler, burda nelerin yapıldığını bdmiyor. Yarın görüşü¬

rüz..." tehdidini de yaptı.

Herkes merak içindeydi. Kanımca ölüm orucu eylemini sürdüren¬

lerin duruşma ile ilgiü bilgiye çok ihtiyaçları vardı. Katlar

arası su-ekmek nakü de başlamıştı. Bunun için bağrışmalar olu¬

yordu. Bu arada Kemal Pir'in sesi yükseldi. "Ulan bırakın biz

bilgi alalım, karnımızı doyuralım, siz sonra zıkkımlanın." Hak¬

lıydı, herkes sustu.

Dördüncü kattan bir arkadaş anlatmaya başladı.

"Ederimizi kelepçeledikten sonra, 20 şer 20 şer bizi zincirle-

dUer. Her arabaya 40 kişi bindirilerek mahkeme salonuna götürül¬

dük. Zincirlerimiz çözüldü ama kelepçelerimiz çıkardmadı. 5 saat

bekledik kelepçeU. Saat dokuzda yargıçlar geldiler. Duruşma salo¬

nunda konuşmak, sağa sola dönmek yasaklandığı gibi, su içmek,

tuvalete gitmek de yasaktı. Hepimiz yorgun ve uykusuzduk. Gar¬

diyanlar ve inzibat erleri yargıçlar kurulunun önünde bize vuru¬

yorlardı. Hüviyet tespitinde bizler, cezaevindeki durumu anlattık-,
can güvenüğimiz sağlanmadığı, cezaevindeki işkence ve baskdar

kaldmlmadıkça hüviyetimi beUrUyemiyeceğimizi bildirdik. Mah¬

keme çok sert davranıyordu. Arkadaşlann çoğunu duruşmadan

çıkardılar. Başkanın işareti ile askerler bizi tekmeUyor ve coplu-

yordu. Koğuştaki arkadaşlar ve hücrelerde bulunan arkadaşlar bi¬

zim istemimize katdmadılar. Hüviyetlerini beürlediler. Basın masa¬

sında bir-iki kişi vardı. Arkamıza dönemediğimiz için dinleyicUe-

rin olup olmadığını bimiyoruz. On kadar avukat vardı. Hiç biri ko¬

nuşmadı. Bizim belirlemelerimizle ilgUi hiç bir şey söylemedi¬

ler. Son sıra Av.Hüseyin Yıldınm geldi. Söz istedi. Galiba bu konu
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ile ilgiü. "Sonra konuşursun" dedUer, önada söz vermediler.

Duruşma yarma ertelendi.

Arabaya alınır ahnmaz dayak başladı. Hatta duruşma bittiğin¬

de, yargıçlar duruşma salonunu daha terketmemişti, bu- kaç

arkadaşı dayakladılar. Cezaevi salonunda, evela koğuşdaki ve

diğer hücrelerdeki arkadaşlan götürdüler. Bunlan da bolca dayak¬

ladılar. Bunlar dayaklâmrken bizleri yere yatırmışlardı. Zincir¬

ler, sopalar ve tekmelerle kanaüzasyon suyuna sokup döğdüler.

Halen bir çok arkadaş ordadır. Bir kısım arkadaşlann durumu
iyi değil, dayanacağız. ' '

Bu konuşmadan sonra durum tartışması yapıldı. Hukuki durum
tartışıldı. Bizde bazı konulan açıkladık. Dış tepki yok. Basın bir

şey yazmaz inanıyorum. Avukatlarda suskun. Bu adamlarda ca¬

navar. Evren cuntası kararh ve şu anda da güçlü. Yargıçlar kişi-

üksiz. Şoven yanlan ağır bastığı gibi, hukuka, insan haklanna

saygUan da yok. Bu durumda ne olacak. Çözemiyorum sorunu.

Kafamda karmaşa.

Benden "siyasi savunmanın hangi safhada yapılacağı" aynca

"hüviyet tespitinin yâpdmaması haünde, yargılamanın, sürüp süre-

miyeceği" hususunda bilgi istendi. Askeri yargdama yasası ve

1402 sayılı yasaya göre kısnıi açıklama yaptdc. Konuşmalar bu¬

rada kesildi. Akabinde su ve ekmek iletişimi hızlandınldı. Aç ve

susuzdu arkadaşlar. Geç zamanlara kadar bu uğraşı sürdü. El¬

bisesi olananlara elbisede gönderildi. 9. kattan nöbetçinin gel¬

diğini beUrüyen işaret gelince naküyat ta durdu. İkinci gün,

üçüncü gün: ayni şekilde gidip gelmeler ve ayni biçimde işkence¬

ler süıüp gitti. Ancak yanılmıyorsam duruşmanın üçüncü günü

idi. Sanıklar saat on beş sıralarmda getirildiler. Bilahare yüzbaşı

geldi ve arkasında asteğmenler. Bir kaç erin kucaklannda da

iddianameler. Dördüncü kata çıktılar, iddianameleri dağıttı. Yüz¬

başı çavuşa talimat verdi. "Bunlara kantinden kağıt getirin, iste¬

yen ne kadar alıyorsa alsm. Kalemde kendUerine verUsin"dedi. Ka¬

ğıt ve kalem getiriUp dağıtıldı. "Her kat kantin listesi hazıriasm"

dendi. Dördüncü kat içinde söylendi. Hemen listeler hazıriandı ve

verildi. Akabinde yüzbaşı yine geldi. Dördüncü kata servis ta¬

bağı ve kaşık dağıttı. Diğer katlarda da ayni şekdde servis ta¬

bağı ve kaşık dağıtımı oldu. Battaniye verildi dördüncü kata.
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Diğer katlara da yatak ve battaniye verildi. Bu değişiklik hepi¬

mizin dikkatini çekti. Dördüncü kattakiler kanunca, yapılan

direnişin başanya ulaştığını, bu değişiküğin bundan kaynaklan¬

dığı görüşündeydiler. Bizim hücredeki arkadaşlarda ayni görüş¬

teydi. Ben bu davraraşm geçici olduğunu, bk gün veya iki gün

sonra eski durumun aynen devam edeceği görüşündeydim. Büyük

bir ihtimalle, mahkemedeki bu durum, basında sadece basit bir

haber olarak verilmiştir. Bundan ötürü, Diyari)akıra geldiği dü¬

şünülen bazı yabancı basm mensuplannm cezaevine gelme durum¬

lan olabiür. Bu nedenle, bu nevi bir uygulama yapılmakta, kağıt

kalem verilmekte, tabak ve kaşık dağıtılmaktadır düşüncesindey¬

dim. Yahut başka bir oyun tezgahlanıyor. Bu oyun nedenile böyle

davraralmaktadır. Belki de bir teftiş durumu mevcuttur.

O günün sabahı, ölüm orucuna gidenlerin, orucu bıraktıkları

söylendi. İkinci hücredeki izettin Aktaş ismindeki genç söylemiş¬

ti. Rukene sormuştuk. Oda, kesin bilmediğini; akşam bunu an¬

layacaklarım söyledi. Tecrit çavuşu o gün neşeüydi. Bizim hüc¬

renin önünden geçerken, her zaman yaptığı gibi, Mustafa

Kıhçtan, Celal Paydaşttan ve benden nasıl olduğumuzu, hayatı¬

mızdan memnun olup olmadığımızı alay ederek sordu. Sadece

Mustafa Kıhç yanıtladı sorusunu. Hasta olduğunu söyledi. Ara

sıra geür bizlerle, bilgiçliğini göstennek için sohbet ederdi. Her

sohbet bir küfür ve her sohbet hakaret kaynağı idi. Ama, sohbet

etmek, yani sorduklarına cevap vermek durumundaydık. Buna

ister istemez katlanıyorduk. Celal Ölüm orucundakUerinin duru¬

munu sordu. "Onlar orucu bıraktılar. Eşekoğlu eşekler hanya-

yı Konyayı anladı." diye soruyu yanıtladı.

Akşam dördüncü kat ile birinci kat arasında yapUan konuşmalar¬

dan, ölüm orucuna gidenlerin orucu bıraktıkları açıklık kazandı.

Gerçi gerekçeleri üzerinde durulmadı. Konuşmalardan, arkadaş¬

ların siyasi savunma vermek zorunda olduklan, duruşmaları ta¬

kip etme zorunluluklan, arkadaşlanna uygulanan ve onların

mıhasmı getiren uygulamalar ve mahkemenin tavn karşısında, ka¬

munun suskunluğu ve basıran dgisizüğide göz önüne ahnarak,

arkadaşlar bazı savunma olanaklannı elde ederek veya bu hususta

taahhüt alarak orucu bıraktddan sonucunu çıkardım.

Hemen bdirleyeyim. Dunışmalann başladığı günün sabahı
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ve ondan sonraki günler hücrelere başlangıçta belirttiğim ölçü¬
lerde gazete verildi. Mahkeme ile ilgiü haberier gayet kısa yer almış
ve Tıiç bir yorum getirilmemişti ve hiç bir makale ve fıkra yazan da
bu konuya dokunmamaıştı. Sandclann mahkemede beüriedik-
leri de ?ktanlmamıştı.

İddianameler, kağıt ve kalemler, battniyeler, servis tabaklan üç
gün sonra toplandı. Açlık ve susuzluk, yine başladı. Dayaklar,
sulamalar, küfürler ve hakaretier eski biçimine döndü. Kanımca
artık baskı dördüncü kata iyice yönetddi. Bunlann da direniş¬
lerini kırmaya karar vermişlerdi. İkinci ve üçüncü kattaki tutuk¬
lular üzerinde de, mevcut baskı kesin kes artırdacakti.
İddianamenin okunmasından sonra sorgulamalara geçildi. Sor¬

gulamalar gurup gurup yapdıyordu. İlk olarak Diyarbakır gurubu
sandclannın sorgulamalan yapdacak. Bu nedenle duruşmaya sa¬
dece Diyarbakır gurubu sandclannı götürüyoriardı. Diğer sandclar
götürülmüyordu.

Duruşmadan gelen sanddaria dgiü evvelki uygulama aynen
sürdürülüyordu. Mahkemeye götürülüş, getiriUş, kelepçeleme,
zıncırieme de ve uyulması istenen kurallarda bir değişikük yok.-
Yma ayni şekilde baydtmcaya kadar dövülüyoriar, aç bırakıh-
yorlar ve susuz, sigarasız kahyorlardı. Ve bu -uygulama bütün kat¬
larda ayni biçimde yoğunlaştı.

Hele siyasi savunma verenler akd almaz işkenceden geçiyor¬
lardı.

L-ördüncü kattaki arkadaşlar halen eski durumlanm koruyor-
ardı. Dıremşlerini Cezaevindeki insanhk dışı, insanı hayvan yerine
koyan uygulamalan değiştirinceye kadar sürdürmek niyetindey-
dıler. Ancak gün geçtikçe dumm değişiyor, şartlar ve baskılar
ağırlaşıyor ve yoğunlaşıyordu. Ve her gün direnenlerin sayısı
bir ıkı azalıyordu. ^

Dkenenlerin bir kısmı hazıridc hücresinde idi. Ne gibi uyoula- '
malaria karşı karşıya olduklannı bilmiyorduk. Dördüncü katta
bulunan arkadaşlara neler yapddığmı bUiyoruz, çünkü hergün olan¬
lan görüyor ve işitiyorduk.

Mahkemeye götürülen sanık sayısımn azalması nedenile mahke¬
meye sanıklann götürülüş saati değişmişti. Eskiden olduğu gibi
artdc saat ikide değUde, saat altıda almıyorlardı. Bilahare öğfen-
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diğimize göre, saatin bu şekilde değiştirilmesine sebep, yalraz sa¬

nıklann sayısının azalması olmayıp, malıkemede, sanıklann muha¬

fazasına görevli birliğin komutamnm karşı çıkışıymış. Çünkü ken¬

dileri de rahatsız oluyor.

Samklann duruşmaya gidişlerinden sonra sabah çorbası içili¬

yor ve hemen akabinde sabah sayımı yapdıyordu. Saat dokuz sı¬

ralannda süzbaşı denetime geliyordu. Bilaistisna hergün bir iki

gelirdi denetime. Aslında bu gelişi, durumu görüp taUmat ver¬

mek içindi.

Yüzbaşmm denetiminden sonra, verilen talimat uyarınca, infaz

mangası dördüncü kata çıkarma yapardı. Artık eskiden olduğu

gibi, kattaki bütün tutuklu arkadaşlar dayaktan geçirilmiyordu.

Sadece bir hücre üzerinde duruluyor ve basIcı bu hücredeki bazı ki¬

şiler üzerine teksif ediüyordu. Dayak... zincirle vurmalar... asma¬

lar... özel olarak hazırlanmış, curulduğunda derin iz yapan ince

çubuklarla dövmeler... su ile ıslatmalar, saatlerce sürüyordu.

Bu yapılan hakaretlere, işkenceye dayanmak güç, insanın her şe¬

ye rağmen buna katlanması olanak dışı. Bu nedenle dayaklanan

arkadaşlardan bir kısmı, söylenenleri yapacaklarını ve beürti¬

len kurallara uyacaklanm söylemek zorunda kalıyorlardı.

İstenilen neydi: Türküm diyecekler. Hergün Türklük andını

okuyacaklar. Gelen erlerin önünden kalkacaklar. Yemek dua¬

sına katılacaklar ve kendileri de gerektiğinde bu duayı yaptıra¬

caklar. Türk u-kının üstünlüğünü vurgulayan, özü ve görünümü

Ue ırkçılık kokan marşlan ezberleyip söyleyecekler. Eğitim de¬

nen, sadece yat kalk ve sürünmekten ibaret ve saatlerce uygun a-

dım yürüyüşü getiren eğitime katdmak. —Ne mutlu Türküm Di¬

yene—Her Türk Asker Doğar—Bir türk dünyaya bedeldir—En

büyük Türk Atatürk—Her şey Vatan için— Sloganlan istendiğin¬

de söylencek ve bunlar yazıhp hücreye asdacak. Sen kimsin, ne¬

sin sualinin sorulması halinde, —Türküm ve Müslüınanım— ceva¬

bım vereceksin.

Bunları, yapılan işkence sonucu kabul eden kişi, dördüncü kat¬

tan, —Evela kendisine, herkesin duyacağı şeİcilde "Türküm"
diye bağırtıldıktan sonra— ikinci kata veya üçüncü kata indiri-

üyordu.

Bu işlem günde ikî üç defa cereyan ediyordu. Her seferinde,
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kendinden geçmiş, vurulan zincirlerin ve copların acısından

kıvranan, yüzü yanlmış, b§şı kırılmış, dişi kırılmış ve ağzı yanl-

mış arkadaşlar koUanndan tutularak İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ

KATA İNDİRİLİYORLARDI. BUNLARI İNDİRİRKEN, tecrit
çavuşu, iğrenç suratıyla çevresini süzüyor ve birini daha türk ve

müslüman yaptık kayda geçin" diye laf atıyordu.

Taümatt yüzbaşıdan geliyordu. Tabu yüzbaşı da, kendisine
yukarıdan plancı ve taktikçUerin verdiği emri yerine getiriyor¬
du. İnfaz mangası piyon olarak görev yapıyordu. Onların yöneti¬
cisi de Tecrit çavuşu mevlüt ile, hazıridc hücresi gardiyan onba¬

şısıydı. Vuran, asan, yumruklayan ve bunları yaptıran bunlardı.
İnfaz mangasının diğer erleri içinde ayni şey söylenebilk. Bunlar
insan değillerdi, sanki bir anneleri ve babalan olmamış, toplum

içinde yaşamamış ve ailenin ne demek olduğunu bUmiyoriardı.
Merhamet, acıma, his denen nesne yoktu bunlarda. Bir emri ye¬
rine getirmeden ziyade, isteyerek, zevkle ve bilerek bu işi yap¬
maktaydılar.

Bu uygulama, dördüncü kattaki arkadaşlann tümünün ayni bi¬
çimde ikinci ve üçüncü kata indiriüşi ile bir süre durdu. En son on
beş kişi kalmışlardı. Hazıridc hücresindekiler, ayni biçimde söy¬
lenenleri kabul etmiş ve onlarda tecrit hücresine getirilmişlerdi.
Bunlardan Ferzende ve Medeni bizim hücreye getirildiler. Biz
her birimiz yirmi beş kilo kadar yitirmiştik, bunlar ise her biri
kırkbeş kile kalmışlardı.

Onbeş kişi kapalı hücreye alındı. Tabi saatlerce atılan dayaktan

sonra. Mehmet Şener'de bunlann arasındaydı. Dördüncü katm

diğer hücrelerine, yine bir kısım tutuklular yerieştirildi. Mehmet
Şener ve arkadaşı üç gün kapalı hücrede aç ve susuz tutuldular ve

bilahare alınıp götürüldüler. Aradan bir hafta geçtikten sonra,

Mehmet Şener'in dışındaki arkadaşlar da getirildi. Mehmet Şener
bir hafta sonra getirildi. Tek kalmıştı ve oda sonunda uymak zo¬
runda kaldı.

İşte bu dönemde bizleri biriikte havalandırmaya çıkarmışlardı.
Hayri ve Kemalle ve diğerieri ile o karşılaşma ve konuşma imkanı
bulmuştum. Bir daha bizi bir arada çıkarmadılar. Kendilerini
bir daha görme imkanı bulamadım.

Birinci ve dördüncü kattakiler hamama götürüldü. İki gün kav-
gas'ız ve gürültüsüz geçti. Yemeklerde değişikük yok. Ancak bize
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verilen kadar diğerlerine de veriliyor. Tabiki, verilen yemek do¬

yurmuyor. Sigara verildi. Yine yüzbaşı denetime geliyor. Eskisi

gibi sıİc sık değU. Her geüşinde neşeü ve bıyıkaltmdan gülüyor
ve eünin parmaklanra değişik biçimlerde oynatarak şıkırdatıyor.

Bu gülüşünün altında neler yattığı bedi.

Üçüncü günü, ikinci kat eğitime çıkanldı. Eğitim havalandır¬

mada yapılmıyor. Birinci katm salonunda. Eğitim bir saat sürdü.

Bulunduğumuz hücreden izliyoruz. O küçücük yerde, uygun

adımla yürüyüş yapıldı. Bu yürüyüş on dakika sürdü. Akabinde,

yat sürün komutu Ue, herkes yere yüzü koyun yatırtdarak kırk

dakika süründürüldü.

İkinci katm eğitimi bittikten sonra üçüncü kat eğitime çıkarıl¬

dı. Ayni biçimde bizde yürüdük, yattık ve süründük. Coplamalar

ve tekmelemeler yine geldi gündeme.

Ondan sonraki gün birinci katı ve dördüncü katı indirdiler eği¬

time. Ayni biçimde onlarda eğitim yaptı. Bunun yanında cop¬

lamalar.

Üç gün geçti aradan, şartlar daha da ağırlaştınldı. Bk kez ka¬

rarlaştınlmıştı. Kürdistan ulusal muhalefetinin Devrimci—De¬

mokrat ve yurtsever insanlarına hayat hakkı tanmmıyacaktı.

Adamlar tutukladıklan insanlan, cezaevinde tüketmeden bırak¬

ma niyetinde değildi. Bu nedenle maddi ve manevi baskı, dozu

her gün artmlarak sürdürülecekti.

Sigara kesildi. Kantin yasaklandı. Mektup yazmanın dışında

Yazma ve okuma yok. Yine ayni saatlerde uykudan kaldınlıyor-

sun ve yine günün belU saatlerinde dayak atdıyor ve marşlar

söyletiüyor. Saatlerce ayakta bekletiUyorsun.

Yirmi gün kadar daha kaldık bu hücrelerde. İkinci ve üçüncü

katta bulunanlardan bir kısmı yeni yapdan 38. koğuşa alındı.

Bizde bunlann arasında idik. Yüzbaşı, koğuşa gidecekleri ken¬

disi hücre hücre gezinerek saptadı. Bizim hücrede. Celal Pay¬

daş Ue, Mustafa Kıhç'a hazırlanmalannı söyledi. Ben ve diğer

üç genç kalddc. Bilahare fikir değiştirdi yüzbaşı. Benimde ha¬

zırlanmamı emretti. Koğuşu hücreye nazaran rahat edilecek bir

yer olarak düşünüyorduk. Herkese öyle geUyordu. Bu nedenle

koğuşa gönderilen geçlerin yüzlerinde, azda olsa neşe okunuyor¬

du. ,
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Koğuşa götürülmek için salona alındık. Herkesin eşyası, batta¬

niyesi ve hatta bir kısmmm yataklan eUerinde ve sırtlarınday-

dı. Yüzbaşı evvela beürgin nutkunu söyledi. "Babasının, dedesi¬

nin, amucalannm şehitüğinden, kardeşinin kıbnsta şelüt düştüğün¬

den" sözederek, herkesin ayni biçimde duygu ve düşünce içinde

olmasını ve hata yapmamasını önerdi.

Bu arada en büyülc ihtarı da bana yaptı. "Senin niçin içeri alın¬

dığın biünmektedir. Kendinde bilirsin. Hiç bir şekilde kimseye

hukuki yardım yapmıyacaksm, gözüm senin üzerinde olacak.

Dikkat et... "

Evet koğuştaydık. 38. Koğuşta. Mehdi Zana da bizimle bir¬

likte.

KOĞUŞ

38. Koğuş Cezaevinin B. blokunda. İç içe birer kapı ile açılan

üç odadan ibaret bir koğuş. B. Blokunun girişte solunda. Demir

bir kapı ve kör bir pencere Ue açılıyor salona. Pencereleri, ceza¬

evi garajına bakmakta. Burası, kapılan kapatılmış ve havalandır¬

ma alanı haline getirilmiş. İdarenin pencereleri de bu havalan¬

dırmaya bakmakta.

Odalarda, tahtadan yapılmış karşıhkh ranzalar var. Ranzalar

iki kath. Bir tek tuvaleti ve bir tek lavobası var.

Doksan iki kişiydik. Ranza ve yatak yetersizdi. Üç kişi bir ya¬

tağı paylaşma durumundaydı. Yerleşmek sorundu. Epey uğ¬

raşıdan sonra çözümlendi. Ben, Saim ve Turan bir yatağı kullana-

calctık. Yemek yenecek yer yoktu. Yatakların üzerinde yenmesi,

bitlenme açısından olumlu görülmediği için, ranza aralıklarında,

dört kişi bir tabaktan yiyecekti. Öyle de oldu.

Gardiyandan ilk talimat geldi. Yüzbaşının emirleri imiş. Hemen

bir Atatürk köşesi yapılacakmış. Aynca sloganlarla süslenecekmiş.

Koğuş sorumlusu zorunlu olarak, koğuştan resim—tablo—karton—

boya için para topladı. Ressam Saim'i görevlendirdi. İkinci günü

Atatürk köşesi yapımına başlandı.

İkinci gün uyulması gereken kurallar iletildi.

Pencereden herhangi bir şekilde bakılmıyacak.

Yatma saati dokuz. Bu saatten sonra kimse ayakta kalrmyacak.

Sabalıleyin kalkış saati altıdır.
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Her gece, koğuşta, iki saatte bir nöbet tutulacak.

Türkü söylemek, yüksek sesle konuşmak yasak.

Kürtçe konuşulmayacak.

Asker olarak: gelen, kim olursa olsun, kendisine komutanım

denecek.

Kör pencerenin açılması halinde herkes ayağa kalkacak.

Başka bir koğuşun eğitime çıktığı zamanlarda üst ranzalarda

kimse oturmayacak ve pencereye yakın kimse görülmeyecek.

İçerde bir tek tırnak makasmın dışında makas bulunmayacak.

Herkesin kafası sıfır numara ile traş edilmiş olacak.

Herkes hergün tras olacak, trash kimse görülmeyecek.

Sayımlarda herkes ayakta bekleyecek ve herkes giyiİi olacak,

picamayla ve terlikle durmak yasaktır.

Bir komutan tarafından bir kişinin çağnîması halinde, kör

pencerenin önüne gelen kişi kısa künyesini yapacak ve Emre¬

dersiniz komutaram" diyecek.

Okunan mektuplar hemen yırtUacak, aramada kimsede mek¬

tup görülmeyecek.

Tespih taşımak ve buna benzer zincir ve benzeri şeyler bulun¬

durmak yasaktır.

Bunlar işkence kurallanydı. Uymaya zorunlu olduğumuz

anayasal kurallardı. Aykın davranış, bireysel ve bunun yanın¬

da koUektif maddi baskıyı ve fizisd işkenceyi getiriyor. Kural¬

lara uymak zaten hem maddi, hemde manevi açıdan işkence.

Nereden ve nasd bakarsan bak, cezaevinde her uygulamanın,

konan her kuralın temelinde baskı ve işkence görülüyor. Kural¬

sız adamlann, kural koyması Nalıncının keseri misali, tek yanlı.

Tek amaçlıdır. Amaç, "cezaevinin düzenini, tutuklulann uyum

içinde iUşkilerini sürdürmeyi sağlamakmıdır?. hayır. Amaç, Tu¬

tukluları maddi ve manevi baskı altmda tutarak, ruhen ve bede¬

nen tüketmektir. JBizler de tükenmenin hesabını yapıyoruz.

Amacımız belli, onların amaçlanm da biliyoruz.

Kırk yaşından sonra tambur çalmak buna derier. Bu yaştan son¬

ra, uygun adım yürümeyi, sağa sola dönmeyi, çark yapmayı,

öğreneceğiz. İhtiyat askeriyiz, ihtiyat eğitimine alınmışız. Ge¬

lişimizin üçüncü günü 2. saat bunun eğitimini yaptık. Bunu yap¬

mak işkence özünde, bunun yanında dayakta yiyoruz. Gülünç
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olduğu kadar aptalca. İşkenceciler yaptıklan bu soytarılıklanmn

gülünçlüğünün farkında değUler galiba. Ama adı üzerinde işkence¬

ci. Adı üzerinde işgal ordusunun, kahraman görünümündeki

barbarlan. Gözleri dönmüş adamların, geleceğin hesabını ya¬

pamıyorlar veya yapıyorlarda, şimdide neticeyi gördükleri için.

azgınlaşıyorlar. Eğitimden soluk soluğa çıktdc. Gelecek günler¬

deki eğitimlerin korkusunu şimdiden yaşıyarak gkdik koğuşa.

Ayni aîcşam, istiklal marşmm on kıtasının ve Atatürk'ün genç-

Uğe hitabesinin tamammm dci gün içinde ezberleneceği iletildi.

Dördüncü gün eğitimde iken ben. Celal Paydaş ve Mustafa Kı¬

hç yukan almddc. Eşyalanmızı hazırlamamız istendi. 31. koğuşa

götürüldük. Mustafa Kdıç 31. koğuşun ikinci. Celal Paydaş üçüncü

ve bende dördüncü bölümüne yerleştirildik. Bu koğuş ağalann

koğuşu idi. Uçak kaçıran şeriatçılar. Nurcular, MSP'Uler, Ada¬

let partisi yanlısı silah kaçakçıları bu koğuştayddar. Bir kaç tane

devrimci vardı. Bunlar da geür gelmez ayni havaya girmişler.

Koğuş olarak gerçekten kullanışlı. Herkes tek yatakta yatıyor.

Demk karyola ve demir ranzalar. Biribirine bağh olmayan mün-

ferid manzaralar. Koğuş geniş, koğuşun içinde volta atılacak

yer olduğu gibi, ara salonda açık ve orada gezilebiliniyor. Banyo¬

su var yüznumaralar ayn bir bölümde ve dört adet. Yemek yene¬

cek yer mevcut. Her koğuşa bir masa konmuş ve koğuşlarda,

beUrli yerlere halıfleks serilmiş. Ayrıca bir mescit yapılmış ve

mescit te iyice döşenmiş. Burada oturmak ve sohbet etmek

serbest. Bu koğuşa kantin serbest. Günde iki defa da çay veri¬

liyordu. Daha evvelce, dışardan istediklerini getirebiüyorlarmış.

Biz geldiğimizde de mol malzemeleri vardı. Bizim geldiğimiz

günün akşamına kadar ağa olan kesimin saçlan ve bıyıkları var¬

mış. Ancak, bizim getirileceğimiz gün, saç ve bıyıklan kesUmiş.

Koğuşta herkes namaz kıhyordu. Benimle gelen arkadaşlarda na¬

maza başladılar. Geüşimin ikinci günün sabalıı, caniüği, sahte-

karhğı, hırsızlığı, ve ahlaksızlığı ile tanınan, ceza evi yönetiminin

yardakçısı bir ağa, ağa kibarhğı ve köylü kurnazlığı içinde bana

yanaşarak, namaz kılmamı istedi. "Bu beni ilgilendirir" demiştim

kendisine. Akşam yoklamaya gelen yüzbaşı "Namaz kdıyormu-

sun?" dediğinde "hayır" demiştim. Yüzünü buruşturdu. Türk

milüyetçderinin, ırkçıların dini sahtekarlığımda iyi kavramıştı
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adam. Aslmda dinle, namazla ilgisi yoktu. Bu nedenlede sor¬

mamıştı. Beni hücreye alacakti. Bahane anyordu.

Koğuşta üçüncü günümdü. Sahalı sayımından hemen sonra

hazırianmamı söylediler. Yine eşyalanmı topladım ve çıktım.

Koğuş çavuşu beni önüne alarak götürdü. Hazırhk hücresine .

getirildim. Tekrar Uk günü geldiğim yerde idim. İçerde insan¬
lar vardı. Yeni tutuklular veya cezalandırUanlar. Bekledim bir

süre, Hoşgeldin salonunda. Biraz sonra yüzbaşı geldi. Yanmda
asteğmenler ve askerier. "Sen propaganda yapmışsın" diyerek
başladı beni yumruklamaya, hiç bir açıklama getirmeden ve

konuşmama firsat vermeden attığı yumrukların etkisi ile düşer

gibi oldum. Bunun bir bahane olduğunu biüyordum. Bu bakım¬
dan, hiç bir şey söylemeden ve hiç bir açıklama istemeden

katlandım bu hakarete. Ancak "buraya geüşinden pek mem¬

nun değUsin, kendi hatanla geldin" dediğinde, "Önemü değU,

bunada katianınz, ben propaganda yapmışım, bunun bahane

olduğunu biüyorum" diye sorusunu yanıtladım.

Yüzbaşı, hücre onbaşısına ve orda bulunan çavuşa, (yeni gel¬
mişti galiba) işaretier yaptı ve aynldı. Onun gidişi ile üzerime
çullanıp, beni yere ydctılar. Ayaklanma, bacaklanma, sırtima

kendimden geçinceye kadar meşe ağacından yapılmış bir sopa

ile vurdular. c-
Bu dayak faslından sonra ikinci kat dcinci hücreye alındım. Si¬

garam almmıştı. Öğle, akşam yemeği de verihniyecekti. Veri¬
len talimat öyleydi. Önemü değildi. Ayaklarımın altının sız¬

laması, çenemin ağnsı, eümin içinin kabarması, kalçama vuru¬

lan, sırtıma indirilen sopalarm acısı da bir noktada önemü değU,
önemli olan, işkence yoktur biz demokrasiye ve insan haklanna
saygılıyız denmesine rağmen, insanlara insan gibi davrandmayıp,

hayvana yapılması dahi olumlu görülmeyen ve kınanan davranış-
lann yoğun biçimde smdürülmesi, İnsanlann bu gaddarlığı ve

şovenizm adına bu gözü dönmüşlüğüdür.
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Hücrelerde ve koğuşlarda tutuklu insanlar; toprağa, güneşe

hasret olduklan gibi, gülen ve güldüren yüzlere de hasretler. Gün¬

düzün gürültüsünde ve bu gürültüye gömülen, uykusuz gecelerde

sıkışıyor yürekler. Öylesine dolu, öylesine hınçlı ama, falakanm,

zincirin, boyna geçen tasmanm koricusuyla çaıpmakta. Herkes,

demir pannakh kafeslerinde fareye köle olmuş aslanlar, uysal ve

durgun. Beyin kırbacın, zincirin emrinde ve uyum içinde. Günün

her saniyesinde yaşanan ve duyulan tek şey korku. Batık bir gemi

burası. Denize düşen ydana sarılır gibi, umut aranıyor, kin dolu ve

yılan bakışlı gözlerde. Öylesine şaşkm ve öylesine bunaklaşmış

insan suratlan. Sararmış ve solmuş yüzler. Kirii yakalar arasında

boy veren kelleler çınlçıplak. Ter kokan, kan kokan bedenlerin

şdtelerin sıcaklığı ve küf kokan, kan kokan, irin kokan boğucu

hava ve bu havayı teneffüs eden veremli ciğerier kanşmış biri biri¬

ne. Sevgi, saygı dostiuk, düşmanldc, sadakat, hiyanet, ihbar, ifti¬

ra yan yana ve iç içe. Kavga ve teslimiyet ayni görünümde. Biz

yaşıyoruz ve yaşam kavgasmdayız.

Sayım yapıldı. Hazıridc hücrelerinde 65. kişi varmış. 65 can.

Her gün dayaklanan, boklu suya sokulan, çırdçıplak soyunduru¬

lup ayaklarmdan ve ederinden asdan, asılanı izleyen ve her gün ö-

len 65 insan. Bunlardan birisi de bendim. Halen dayaklanıyorum

ve halen insanlann, insanlara yaptddan zulmü ve bundan zevklen¬

melerini izüyorum. Taşlaştırmak istiyorum yüreğimi. Olmuyor.

65 kişinin 65 kere, koridorda dayaklanmasmı gördüm ve ayni

şekilde o sahneyi ben de yaşadım. Değişmişti sistem. Artdc bk

eğlenceye dönüştürülmüştü işkence. Zevk almak için yapılıyor¬

du. Askerler yumruk atma, bir yumrukta yere düşürme, asıh a-

damâ topla ve copla nişan alma eğitimini yapıyorfardı. Yanş

yapıyorlardı aralarında. Kim bir yumrukta adam düşürür, kim sal¬

lanan adamın "poposuna" sallanırken daha iyi nişan alır yanşma-

ları.

Veysel Kaya denen kişinin dayaklanması daha değişikti.

Veysel Kaya mahkemede, suçsuz bulunmuş ve beraat etmiş¬

ti. TahUye eddmesi gerekü. Ancak, mahkeme kararından sonra

kişi hemen bırakılmıyor. Yasalar burada geçerii değil. Belirii

bir süre, beraat edenler tahüye olanlar bekletiüyor cezaevinde.

Bu-süre en az on gün oluyor.
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Veysel Kayada, beraat kararından sonra, tahUye edileceği za¬

manı bekUyor. Tabi bu arada eğitime çıkanhyor ve diğerlerine

yapılan uygulama ona da yapılıyor. Usuldendir, ki bunu bende

gördüm. Beraat edenler, tahüye olanlar, diğerlerine nazaran,

daha fazla dayaklanıyor ve daha fazla hakarete maruz kalıyor.

Bu işlemlerde, küçük bahanelerle sürdürülüyor. Veysel Kaya,

eğitimde, normal biçimde yürüyüşünü sürdürürken, gardiyan

kendisini kenara çıkarıyor ve dövüyor ve bu ,vada hakaret edi¬

yor, anasına, bacısına, babasına küfrediyor. Veysel Kaya, "benim

suçum yok, neden vuruyorsun" diye itirazda bulunuyor ve kar¬

şı Icoyuyor yapılan uygulamaya.

Hemen haklcında, askere, orduya hakaret etti diye tutanak

düzenleniyor ve kendisi hücreye ahnıyor. Malıkemenin, savcılığın,

bu hususta verilmiş bir kararı olmadan ve mesele araştırdmadan,

hücreye getirilen Veysel işkenceye tabi tutıduyor. Benim hücreye

geüşimden gaüba bir gün önce getirilmiş.

Geüşimin ikinci günü idi. Veysel Kaya soyunduruldu ve çınl¬

çıplak aşağı kata indirildi. Hücremin önünden çırdçıplak ge¬

çişini gördüm. Veysel Kayanın, koUarı arasına bir ağaç geçir-

dUer ve ellerini önden bağladılar. Onbaşı ve daha evvelce gör¬

mediğim, ancak bu kez hücreye geldiğimde gördüğüm, kaba ya-

pıh ve pis ağızlı bir asker eUerindeki deriden yapılma ince sınm-

larla, yüzüne, başına, vücudunun her yerine vurmaya başladılar.

İh. Ah demiyordu. Ancak, vurulan her darbenin kendisine bü¬

yük ızdırap verdiği yüzünün hatlarmdan anlaşıhyordu, jest ve

mimiklerinden belü oluyordu.

Vurulan her darbe sırtında, koUannda, alnında çizgimsi bir

iz bırakıyor ve hemen kanıyordu. Bu biçimde dayaklama yarım

saatten fazla sürdü, VeyseUn vücudu kıpkırmızı olmuştu. Her ta¬

rafı kanıyordu. Üzerine bir bidon su döküldü. Kanlar kayboldu

ve hemen yeniden beUrlenmeye başlandı. Ederi çözüldü. Bu sefer,

esas vaziyete geçiriüyor ve çenesine yumruk atılıyordu. İki asker,

yani onbaşı ile er, kuvvetlerini deniyorlardı. Her seferinde biri¬

si yumrukluyor. Atılan bazı yumruklardan dolayı Veysel yere

ydcdınca, her ikisi de şiddetli bir kahkaha atıyorlardı. Yanşa

girmişlerdi. Her yere yıkışlarında puanlama yapıyorlardı. Yum¬

ruklar, çenenin dışında, göğüs kafesine, omuzlara, karm boşluğu-

156



na da atıhyordu. Vurulan yumruğun etkisi ile dendesini yitirdiğin¬

de, düşmesi için arkadan tekme yapıştınhyordu. Veysel elli alt¬

mış defa yere düştü ve kalktı. Bu işlem kanımca iki saat kadar

devam etti. Yere yıkılan Veysel artık kalkamaz durumdaydı.

Tekmelere rağmen artık kalkamıyordu. Eünden tutularak kal¬

dırılmak istendi. Ayağının üzerinde duramıyordu. Üzerine su dö¬

küldü. KoUanndan «s/e bacaklanndan tutularak hücresine almdı,

ancak onun yerine ikinci birisi indirUdi. Kanımca oda, VeyseUn

hücresindeydi. Adamlar yorulmamıştı. Bununda, Salih Şimşek

olduğunu sonradan öğrendim. Ayni uygulama önada yapıldı.
Bu kadar dayak yemesine ve bu jcadar kendisine yumruk vurul¬

masına rağmen VeyseUn komaya girmeyişi ve sağ kalışı şaşırtı¬

cıdır. En ciddi bir boksörün dahi bu kadar yumruğa dayanacağı¬

nı düşünemiyor insan.

Haftamı tamamlamıştım. Beni hücreden yine çıkarddar. Eş¬

yamı aldmı. Yüzbaşı koğuşa götürülmem için emir buyurdular.

Gitmek istemedim. Nasdsa, tekrar getirileceğiz, gitmemize gerek

yok dedik. Ancak, emirdi götürülecektim ve bu nedenle itirazım

geçersiz sayıldı.

Tekrar 31. inci koğuşa getirildim ve eski yerimi işgal ettim.

31. inci koğuşta ömrümüz kısa sürdü. Geüşimden iki gün sonra

koğuş dağıtıldı. Bk kısmı 12. koğuşa, bk kısmıda 38. koğuşa.

Mehmet Bucak ve bir kısım adamı, Hilvanlı sülemanlar diye biU¬

nen aşketin bir kısım bkeyi, Mehmet İzol'un adamlanndan bk

.kaçı ile bkükte bende 38.koğuşa getkildkn. Celal Paydaş, Ahmet
Türk ve Mustafa Kıhçta bizimle birükte idiler. Partizandan yargı¬

lanan ve eremni olduğu için ciddi biçimde baskı gören Garabet

Demirci, Rızgariden yargdanan Şemsettin Takva ve DDK den yar¬

gılanan Bedrettin Azizoğlu ile Vanh Yusuf Zorba da bizimle bir¬

likte idUer. PKK den yargılanan iki kişi vardı. Fahri Uzun ve Sab-

ri. Ancak, bunlann siyasi hiç bir yanlan yoktu. Bilahâre koğuşu¬

muza, Kavva gurubu davasında yargdanan Hıdır, Enver, Vecdi,

Metin ve Rızgari davasında yargdanan Hüseyin getirildiler. Bunlar

da bizim bölüme yerleşti. Rüşvet suçundan getirilen polislerde

süleymanlann bölümüne alındı.

Koğuşta altmış beş kişi idik. Bu beüriediğim kişilerin dışında,

hepsi köylü idi. Memet ağanın, süleymanlann, Mehmet İzol'un
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dırşdcçileri idi. Yani onların hizmetkarlart. Hepside sola düşman,

ulusal kavga verenlere karşıydı. Askerlerin, subaylann yaptık¬

lannı, devrimci kesime karşı tavıriarmı onaylayanlardı. Kendi¬

lerine ayni biçimde tavır gösterilmemesinden memnundular.
Ancak, bizlere yapılan uygulama sırasında, bir aynm olmasın di¬

ye, beürü kişilerin dışındakderede ayni şekilde davramşlann ol¬

ması, onları üzüyordu. Defalarca gelen subaylara, erlere, "biz

devletten yanayız. Biz türküz ve tüık devletinin kurtanlışı için

kavga veriyoruz, şehit vermişiz" şekünde beyanlarda bulunur¬

lardı. Hepside ihbarcı idi. Hepside iftira atmaya ve devrimcUer

aleyhine hakaret etmeye müsait ve kararhyddar. ^Yüzüne karşı

iyi davı-anan ve sahte saygı gösteren bu insanlar, çıkarları uğru¬

na seni ateşe atmaya hemen hazırdılar ve bunu da kesinükle

yaparlardı.

Koğuş sorumlusu bunların arasından seçilmişti. Okur ve ya-

zarüklannm azlığı nedenile, diğer işleri sürdürmek içinde genç¬

lerden bkini yardımcı vermişlerdi. İlk yardımcı Bedrettin Aziz¬

oğlu idi. İkinci yardımcı Hüseyin Yeşddağdı. Bedrettinden son¬

ra bu yardimcılılc yaptı. İlk sorumlu Ülkü-Bir'den bir öğretmen

di. Uygulamalar karşısında o da şaşkmdı. Yandığının farkmday-

dı. Birey' olarak saygıh idi. Muhbir değildi. Hükümet yanlısı, dev¬

let yanlısı gözüken bu kişilerin koğuşumuzda bulunması nedeni

ile bizim koğuştaki uygulama, diğer koğuşlardaki uygulamalara

nazaran yumuşak saydırdı. Öyle derlerdi, diğer koğuştan gelen

arkadaşlar. Karşmıızdaki 39. koğuşla ilgiü uygulamaları, görmesek

dahi duyabiliyorduk. Ayrıca 36. 39. koğuşu, havalandırmaya

çıktıklarında, bakmak yasak olmasına rağmen, görünmeyecek

biçimde bunlarm eğitimlerini ve eğitimde bunlara yapdanlan

izUyorduk. Gerçektende öyle idi.

Bizim koğuştakilerin» hepsinin durumu da ayni değildi. Mehmet

Bucak'ın adamları, Süleymanlar bizim gördüğümüz cezayı görmü¬

yorlardı. Bizim yediğimiz dayağı onlar yemiyordu. Bizim yap¬

tığımızı onların bir kaç genci dışüıda, diğerleri yapmıyordu. Yüz¬

başının emri ile eğitime çıkıldığında benden çok genç olanlar,

benden sağlam olanlar dahi eğitimden çıkardıyordu. Şükrü ismin¬

deki köylü, ayağının sakat olmasına rağmen eğitime çıkardırdı

ve kendisi de kırk yaşlarında idi. Mehmet ismindeki bir koyluda
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ayni durumdaydı. Adamm ayağı kırdmış ve halen demirli idi.

Yürürken ciddi biçimde aksıyordu. Buna rağmen bu adam eği¬

time çıkanhyordu. Ben hepsiran yaşhsı ohnama rağmen (Memet

Kahraman hariç) eğitime çıkıyordum.

Sıra dayağmdada, onlara bir tane vurulurken bizlere beş cop vu¬

rulurdu.

38. inci koğuşta daha önce kalanlar, başka bir koğuşa gönderil¬

miş, gardiyandan Mehdi Zanayı sordum, tekrar tecrit hücresine

götürüldüğünü söyledi.

Salı ve Cuma günleri hariç diğer günler normal üç saat eğitim

yapıyorduk. Bazı günler Uci kez eğitime çıkıyorduk. Havalan¬

dırmanın durumuna göre hareket ediüyordu. Bizim çıktığımız

eğitim sahasından ayrıca 36 ve 39. koğuşlarda yararlanıyordu.

Onlarda bu sahaya eğitime çıkarUıyorlardı.

Eğitime çıkışlar, ya öğleden sonraki saatlerde veya sabahleyin

saat sekizde oluyordu. Havalandırmaya çıkdır çıkılmaz, sıraya

gkmek zorundaydık. Sıraya girenler ellerinin birini önündekinin

omuzuna doğru uzatu-dı. "Ueri bak" komutu Ue eller indirildiğin¬

de, herkes esas vaziyete geçerdi. Gardiyanın çıkardığı kişi, bay¬

rağın altında durur ve andı söylerdi. Onun arkasından, keüme

keüme, mısra, mısra, and tüm koğuş tarafından tekrarlamrdı.

Andı okutmaya çıkan kişi, gerçekten korku içinde çıkardı. Bir

yanhşldc, bir unutkanlık haünde, kendisi dayak yediği gibi, koğuş¬

ta cezalandurdıyordu. En küçük hata bile affedilmiyordu.

And yapma merasimi bittikten sonra, verilen komut üzerine

yürüyüş başlardı. Uygun adımla yürünecek. Ayaklar dizlere ka¬

dar çekiüp, rap rap yere vurulacak. EUer yarı yumruk şekü-

ne getirilerek omuz hizasına kadar, ayak temposuna uygunca sal¬

lanacak. Dönüşlerde, eUer yana sarkıtılıp, dönüş tamamlanıncaya

kadar saUanmıyacak. Dönüşlerde, iç kısımda bulunan sağa ve

diğerleri de sola bakacaklar. Göğüsler ilerde olacak ve herkes

dik duracak. Bu yürüyüş kurallarıdır^ Bu kurallara uymayanlar

ve istendiği biçimde yürüyemeyenler, sıradan çıkardıyor ve so¬

payla veya yumruklanarak dövülüyorlardı. Yürüyüş veya yapdan

işkence, atdan dayak sonucu bayılanlar, fenaldc geçirenler ya ka¬

naüzasyon suyuna batu-darak veya hortumla üzerine su sıkdarak

ayıltıhrdı. Bir kaç kişinin yürürken yanhşlık yapması halinde,
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koğuş genel olarak cezalandırılıyordu. Cezalandırma; Yere yatır¬
ma, süründürme, ağır hareketler yaptu-ıldıktan sonra sıra dayağı
şekünde uygulanıyordu.

Yürürken öğrenilen marşlar söylenecek. Verilen komutla marş
söylüyorduk. Önemü olan yüksek sesle söylemekti. Ne kadar
çok bağırabdksen, o kadar iyi söylemiş sayıfl^sm. Makamı,

tempo birüği, ses uyumu önemsenmiyordu. Söylenen marşla¬

rın makaramı eğitim yaptıranlar bihniyordu. Makamım biz ken¬
dimiz yaratıyorduk. Marş dersini vermeyle yetkiü, tutuklu arka¬
daşın, gösterdiği makam neyse ona göre marş okunuyordu. Bu
nedenle koğuşların marş söylemeleri, sadece söz bakımından
ayni oluyordu. Makam itibarıyla her koğuşun söylediği ayrı ay¬
rı idi.

Ashnda bu eğitimin amacı belüydi. Tutukluların imhası amaç¬
lanmıştı. Bunun için sağlddarımn bozulmasını temin etmek
gerekir. Bunun yoluda, gıdasız bırakmak, sağldcsız bir biçimde
beslenmeyi dizgelemek, işkence ile vücudu yıpratmak, kişiyi
bedenen ve ruhen yormak. Bunun had ve had yapılması olmuyor.
İşte eğitim, marş ezberieme, Atatürk ilkelerini öğrenme, bu ne¬
denle gündemdedk. Her hareketin altında yatan budur. Eğitimle
bu amaca vardırken, diğer yandan seyreden komutanlar içinde
eğlenceydi. Her eğitime çıkışta, her şeyi usulüne uygun yap¬
mama rağmen dayaklanmışımdır. Her eğitime çıkışta kesinük-

•eJCoğuşun beürü adamlan dayaklamrdı. Başlangıçta belirle¬
diğim kişilerin dışındakiler kesinükle bahaneler yaratılarak vuru¬
lurlardı. Siyasi olmayan, devrimci olmayan, ağalarm adamı olan
kişiler bu dayaklamadan mümkün mertebe âz zarar görürdü. Ge¬
nel vurmalarda bir iki copta onlara vurulurdu. Ağalara hiç vu-
rulmazdı.

Eğitim en az üç saat sürerdi . Durmak, dinlenmek yok. Yat,
kalk, sürün ve değirmen taşını döndüren beygir gibi, daire çize¬
rek, uygun adımlaria dön dur. Hem de en yüksek tonda, gu-tlağı
parçalarcasına marş söyleyerek. Eğkim alanında düşmemek,
bayılmamak mümkün değildi. Koğuşa herkes yorgun ve halsiz
dönerdi. Ben geür gelmez ydcıhrdım. Dinlenmekte mümkün de¬
ğildi. Hoparlörden söylenen, devamlı söylenen marşlar bu imkanı

vermiyordu insana. Sinirier tahrib olmuştu. Beyin hücrelerimiz
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dumurlaşmıştı. Koğuşun kapısının üstündeki kör pencere açıl¬

dığında, herkesin hemen ayağa fırlaması ve ayakta beklemesi

gerekirdi. Bu konulan bir kuraldı. Bk gün, eğitim dönüşü şilteme

uzanmıştım. Yerimden kalkacak durumda değildim ve ayrıca

başımda ağrıyordu. Bu arada gardiyan kör pencereyi açmış.

Benim haberim olmadı. Olsaydıda kalkacak durumum olmaz¬

dı. Aradan yirmi dakika geçtikten sonra, gardiyan yanında bir er¬

le geldi ve bizleri çağırdı. Benimle birlikte iki kişi daha ayağa

kalkmamış. Bunlardan birisi, Sabri ismindeki genç, diğeri de,

yetmiş yaşmdaki Memet Kahraman ismindeki ihtiyardı. Ceza

olarak benim eüme on cop vurdular. Sabriyi de, ayni şekilde

dayakladdar. Memet Kahraman'a, elini uzatmasını söylediler.

Memet Kahraman, zorunlu eUni uzattı. İki cop vurulur vurulmaz

eünden kan fışkırdı. Buna rağmen üçüncü copu vurdular ve diğer

eüni uzatmasını istediler. O elinede vurulduğunda kan fışkırdı.

Vuran asker ve yanındaki, kan akmasından, nedense, zevk duy-

nuş olacaklarki, kahkahalarla gülmeye başladılar.

Memet Karamanın, eüni sarıyordum. Herkes kendisine geçmiş

olsun diyordu. Ağanın adamlanndan, seyit Ahmet Akçiçek

denen hacıda, geüp kendisine geçmiş olsun derken, "Memet da¬

yı önemü değil bunlar, sen allaha havale et" diyerek kendisini

teselüye çahştı. Memet Kahraman, hacının bu lafına karşı aynen

şöyle dedi: "Allah olsaydı, AUah AUah olsaydı benim gibi bir ih¬

tiyara bu zulme müsade etmezdi ve zulüm yapanların gözünü kör

ederdi. Böyle bir şey yapmadığına göre, Allahta onlardandır

ve zulümden yanadır" dedi. Muhterem hacı Tövbe tövbe diye¬

rek ayrUdığında, biz cigara külü ile memet efendinin eünden akan

kanı durdurmaya çalışıyorduk.

Sabahlar, saat altıda kalkmak zorundaydık. Sabah nöbetçisi,

ister istemez herkesi uyandırıyordu. Gardiyan geldiğinde, kim¬

seyi ayakta görmemeli idi. Aksi takdirde, nöbetçi cezalandıra¬

cağı gibi, koğuşta cezalandırdır.

Akşam yatış saati dokuzdur. Bu saatten itibaren kimse ayakta

dolaşamaz. Uyumak istemeyen, ancak yatağında uzanmak hak¬

kına sahipti. Saat dokuzdan sonra ikişer saat koğuş nöbeti tutu¬

lurdu. Düzenlenen sıraya göre herkes nöbete kalkardı. Ama, ağa¬

lar ve ayni durumda olanlar nöbet tutmazlardı, bunların yerine
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dırşikçileri nöbet tutardı. Bunun dışında Memet Ağanın kendi

nöbetçileri vardı. Gece dırşdcçilerinden her biri, başında sabaha

kadar nöbet beklerdi. Tuvalete gidişinde kendisini yanhz bırak¬

mazlardı. Birisi önde ve diğeri de arkada öyle götürürlerdi kendisi¬

ni tuvalete. Ki tuvaletle, yattığı yer arası on metre bile yoktu.

Bizim koğuşun görüşmeye gitme günü cuma idi. Cuma günü

21. koğuştan sonraki koğuşlarda kalanların ziyaretçileri geür¬

di. Salı günü diğer koğuşlann görüşme günü idi. Görüşmeye

hazırlananlar kirli çamaşırlanmda hazırlarlardı. İUc sıralar her¬

kes- çamaşırını hazırlayıp götürüyordu. Ancak, bu çamaşırlar

tesüm edildiğinde görevliye, arama» yapılıyordu. Bu aramada,

elbiseler yu-tıhyor ve elbisenin bırakıldığı valizler parçalanıyor¬

du. Bundan ötürü artdc son sıralarda, herkes çamaşmra, soğuk

suyla yıkamayı tercih ederek göndermiyordu.

Görüşmeye ancak ismi okunan kişi götürülüyordu. Eğer cezah

değilse, (gardiyan dahi bu hususta ceza verebiUyordu) ve beür¬

tilen sayı içinde hazırlanıp çıkabilmişse görüşmeye gidebiUrdi.

Görüşmeye gidenler, salonda toplanır ve sıraya diziürlerdi. Görüş¬

me yerine kadar uygun adımla gidiürdi ve marş söylenirdi. Görüş¬

meye giden gider geUrken kesin dayak yerdi. Bir kısmıranda

görüşmeye giderken ve ^pürken sırtına bindirdi. Hücredekiler

için kesin uygulama oydu. Görüşe gidenin sırtına biniür ve ge-

ürkende süründürülerek getiriUrdi. Koğuşta gidiş geüş uygun

adunlaydı, ancak kesin dayak aldırdı. En fazla dayak yiyende,

Ahmet Türk'ün ifadesine göre kendisiymiş. Her gidiş geüşinde

mıdıakkak tokatlanmış, yumruklanmıştır.

Görüşmeye girmeden önce, beş dakika kadar yüzün duvara

dönük beküyorsun. Çahnan düdükle görüşme hücrelerine giri¬

yorsun. Görüşme en fazla bk dakika. Bk dakikayı geçen bir gö¬

rüşme ohnamıştır. "Nasılsın, iyimisin""sen nasılsın", "merak

etme", "işin olacak" şekUnde beşaltı keUmenin dışında birşey

konuşma olanağı yoktur. Hemen düdük çalınıyor. Düdüğün se¬

si ile bkükte, hücreden hızla ayrılmak zorundasın. Dayaklanmayı

göze ahyorsan, hücreden çıkarken, dönüp, tekrar, seni ziyarete

gelene bakabiürsin. Görüşme hücreleri karanhktır ve elktrik ya-

kdmaz. Bu karanlıkta seni ziyarete gelenin suratım görme olanağı

yok. Ziyaretçi de Seni iyice göremez. Ziyaretçinle, kürtçe konu-
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şamazsm. Ziyaretçine kötüyüm, hastayım, açım, susuzum diye¬

mezsin. Cezaevindeki uygulamadan bahsedemezsin. Böyle bir be-

Iklemede bulunduğun takdirde, hücreye,alırar ve işkencede bir¬

kaç gün kalırsın. Gardiyanın dayaklamasıran dışında.
Ziyaretçilerin getkdikleri eşyalar tamamen eüne geçmediği

gibi, sağlamda geçmez. Gömleğin yakaları yırtıbnış, ayakkabı¬

nın altı açUmış olarak ahrsm. Yeni alınmış. Taze elbiseler için

bu tehüke pek az.

Cezaevinde kaldığım süre içinde, üç defa görüşmeye götürül¬

düm. Bk kez hücrede iken götürüldüm. Gidiş ve gelişimde sır¬

tıma binmenin dışında bolca copta yedim sırtıma. Dönüşümde,

üç kez üst üste de banyoya, boklu suya sokuldum.

Koğuşta bulunduğum sıra iki kez gittim görüşmeye, Antal¬

yadan bin beş yüz kilometre katederek ve yedi bin beş yüz Ura

gidiş geüş ücreti ödeyerek gelen ailem efradı ile sadece bir daki¬

kadan az bir zaman görüşebildim. Kızımı, oğulumu gelmelerine

rağmen göremedim, sadece geldiklerini hissettim, kendileri Ue

konuşamadım. KardeşimleJe konuşma durumum olmadı. Sade¬

ce kanmla bkkaç keüme konuşabildik. Geüş gidiş yediğim yum¬

ruklara, uğradığım hakaretlere nazaran, çocuklanmla birkaç »ke¬

üme konuşamayışım ve kardeşimin hal ve hatmra soramayışım

cidden benim için çok üzücü oldu.

İkinci görüşmeyi oğlumla yaptım. Görüşmem gayet kısa oldu.
Otuz saniye sürdü diyemem. O gün görüşmeye gelenler, görüş¬

mecilerini göremeden döndüler. Oğlumla görüştüğüm sıra, mah¬

kemece tahüyeme de karar verilmişti. Tahüye edilmemin ver¬

diği hmçla olsa gerek, o gün, her görüşmeciden daha ziyade
bana eziyet edildi.

Görüşmeye gitmenin yanmda, görüşmecisi gelenin, gitmeme-

side ohnuyordu. Bu haldede, işkenceye çekiUyordu. Hücrede

iken, arkadaşlann çoğu bu yolu tercih ediyorlardı. Gitmek is¬

temiyorlardı. O durumda, infaz mangası görüşmeye gitmeyeni

baydtmcaya kadar dayakhyordu.

Ziyaretçilerin yatırdığı para iki veya üç gün sonra veriüyordu.

Görevü Asteğmen, koğuşa geür öderdi. Hücrede iken öyle idi.

Evvela haftada bin Ura almıyordu. Bilahare bunu iki bin Ura yap-

tUar. Bundan fazla alınmaması gerekirken, hücrede iken, Ahmet
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Türk'ün, Celal Paydaşın ve Mustafa Kdıçm görüşmecilerinin

yatırdığı fazla paralar da ahnmıştı. Bunların bir kısmı kendileri¬

ne verilmedi. Celal Paydaş ile Asteğmen arasında bu hususta

tartışma çıkmıştı. Evvela yok demesine rağmen, bilahare geti¬

rip bir kısım parasını iade etmişti. Koğuştada öğrendim. Bu şe¬

kilde yatan ve kaybolan paralar çok. Ki, Paydaşın parasını da

tamamen vermedi Asteğmen. Evela inkar ediyordu para aldığı¬

nı.

Koğuşumuzda okur yazar olmayan sayısı çok. Bu nedenle veri¬

len marşlan ve şürleri ezberleme olanaklan zayıf. Bizler içinde

öyle. Bu yaşta bütün verilen marşlan ezberleme ve bunlan ez¬

berde tutma gayet güç. Bundan ötürü çektiğimiz ızdırapta az değil¬

di. Günde iki şiir veriliyordu. Bunun bir gece içinde ezberlen¬

mesi de şart koşuluyordu. Şiirler, gerçekten sanat değeri olan

ve beürü bir manayı taşıyan şiirler de değildi. Irkçı, söven duygu

ve düşüncenin eseri, Türk ırkının üstünlüğünü gösterir sloganlann,

ardarda sıralanmasından ibaret şiirler. Bunlar ezberlenecek ve marş

şekünde söylenecek. O gece, sabahlara kadar, herkes yatağıran

içinde bunu ezberlemeye çalışırdı, ikinci günü, eğitimde bunlar

söylenir. Bilenler söyler tabi. Bilmeyenler, bilmediklerinden ötü¬

rü dayaklanır, yumruklanır. Bu arada, koğuşta bulunan ve eği¬

time çıkan ve gerçekten kurallara uyan, uymaya çahşanlarda

genel cezalandırmaya tabi tutulur ve sıra dayağından geçirilir¬

lerdi. Bu şürler daha iyice ezberlenmemiş ve marş olarak söy¬

lenmesi tam manasile kavranmamış olmasına rağmen, akşam ye¬

mekten sonra, gardiyan, yazılı iki şürle geür ve bunu koğuş

sorumlusuna verir ve "yarın eğitim saatine kadar bu ezberle¬

necek" der. Akıllı işi değil. Ama emir emirdir. Aslında bu. şiir¬

lerin ezberletdmesinin tek amacı var, eziyet edebilmek, rahat¬

sız edebilmek, huzursuz kUabilmek, sinirleri bozmak ve kişiyi

ruhsal bunalıma sokmak!

Mektuplar haftanın bir günü toplanırdı. O günün dışında, ve¬

rilen mektuplar ahnmazdı. Ahnan mektuplar, gardiyan tarafın¬

dan incelendikten sonra idareye verilirdi. İkinci incelemede ida¬

rece yapılırdı. Vermiş bulunduğumuz mektup, mektuplardan al¬

dığımız cevaba göre, verdiğimizden en tez yirmi gün sonra pos¬

taya verilmekte idi. Mektuplann tümü gönderilmiyor. Çok basit
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ve manasız keümeler dahi, bahame edilerek mektup yırtdır. Ki¬

şi de bundan dolayı dayaklanu-dı. Bazı zamanlar gazete ve der¬

gi veriürdi. Bu .dergiler 'Tercüman çocuk'la bkükte magazin

dergilerdi. Bunlardan koğuşumuza, her İsirinden, iki veya

üç adet veriürdi. ikinci gün gazetelerin iade edUmesi gerekkdi.

Okumpuş gazetenin koğuşta bulundurulması yasaktı.

Avukatla görüşme, özel görüşmelerden daha kısa süreü. Ve Avu¬

kat görüşmesine gitmek daha curcunalı. Ben beş altı kere Avukat

görüşmesine gittim. Avukatlar her hafta benimle görüşmeye ge-

ürlermiş. Ancak her seferinde görüştüriUmezdim. Avukatla en

çok konuştuğum süre bir dakika olmuştur. Bu süre içinde ne

yeterü bUgi ahnabiüyor ve nede bilgi veriîebiünij'or. İçinde bu¬

lunduğun durumu da anlatmıyor ve hasta olduğunu dahi söy-

leyemiyorsun.

Avukat Cimşit Bilek, benimle görüştüğümde, tutuklanmadan

önce takip ettiğim ve hakkmda idam kararı verilen Orhan Ay-

dm'm, yargıtaydan, kaıarmm bozulduğunu söylediği için fala¬

kaya çekUdim. Bu sebeple bir ay süre ile Avukat görüşmesine-

de çıkarılmadım. Hemen hemen her avukat görüşmesine giden

herkes hem giderken ve hem de geürken dayaklanmıştır. Bu ne¬

denle görüşmemek en iyisi idi. Avukatların gelmesini bir nok¬

tada istemiyorduk. Mahkeme ile ilgiü, görmen gereken, savun¬

manla yakın alakası bulunan belgenin alınması yasak olduğu
gibi. Avukata, sana tebüğ edilen karar suretlerinide veremezsin.

Mahkemeye ve diğer mercilere verUen dUekçelerinde, kesin¬

kes işkenceden bahsetmiyeceksin, hiç bk şekilde cezaevindeki

durumu vurgulayamazsm, aksi takdirde, dlekçen gönderilmeye¬

ceği gibi, bu davranışmdan sonra birkaç günün zehir edUir, elin

ayağın, sırtm sızlayarak ağrdar içinde sabahlara kadar sızlanır¬

sın.

Koğuşa geüşimin (Son geüşimin) ikinci günü iddianame teb¬

liğ edUdi. Bana, yazıh savunma sunma durumundaydım. İdare¬
ye başvurdum, teğmenle görüştüm ve hazırlanması için izin al¬

dım. Yüzbaşı olsa, kesinkes bu izni vermeyecekti. Verdiğim

ddekçe incelendi. Cezaevi ile ilgiü ve şikayetkar bir durum ol¬

madığı için, mahkemeye vermemem müsade edildi. BeUcide, bir

oyundu bunu getirip mahkemede bana vermeleri ve benim
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mahkemeye sunmamama imkan hazırlamaları. Çünkü hiç kim¬

seye dUekçe verilmesi müsaadesi yoktu. Bu talepte bulunan

ciddi işkenceden geçiriüyordu.

Dilekçeler ile ilgUi bu kural nedenile, dilekçe yazanlar uzun

uzun düşünmek ve çok dikkat etmek zorundayddar. Aslında

verilen dilekçelerde bu nedenle hiç bir mana ifade etmiyordu.

Yararı da olamıyordu, çünkü istediklerini yazamıyordum.

Koğuşa geüşmıizin dördüncü veya beşinci akşamı idi. Saat se¬

kiz sıralarında herkes yatağına uzanmış verilen siki ezberü-

yordu. Birden koğuşun kapısı açıldı ve arkasından "dikkat"

komutu verddi. Herkes fırladı ayağa. Gelen Teğmendi. Bütün

\oğuşa bir soru yöneltti, "on dakika önce pencereden bakan

kimdi?". Kimse cevap vermedi. Israrlara rağmen kimse sesini

çıkarmadı. Olay bizim bölümde olmuş, diğer böUimdekder

bUmiyordu. Bizim bölümdekilerde kesin kez bir şey söylemez¬

di. Diğer bölümdeki adamlar bilseydi kimin baktığım rahatlık¬

la söylerlerdi. Sonraki günler, araştırmışlar ve kimin, yaptığını

delmişler. Kimse sesini çıkarmadığı için, bütün koğuş çıkarıl¬

dık. Salon duvanna dönük olarak sıraya girdik. Duvardan bk

metre uzak durmamız şart koşuldu. Parmak uçları üzerinde

durarak eUmizin işaret parmağı ile duvara tutunduk. Başlan¬

gıçta basit ve kolay bir şey gibi geUyor insana. Aradan iki da¬

kikalık bir zaman geçince, bu hareketin insana verdiği ızdıra¬

bm büyüklüğü yavaş yavaş anlaşılıyor. Yarım saat kadar öyle bek-

leddc. Ayağmı indirenlere, eüni çekenlere, hafif doğrulanlara,

sırtlarma, ayaklarına, kalçalarına copla vuruluyordu. İçeri ahn¬

dığımızda Teğmen kesin olarak bildirdi. "Yarına kadar kimin

baktığı söylenecek. Dediğim, kaypak, ağanın adamı, köpek ol- .

mayı herzaman seven kişiler, böyle bir durumun olduğunu

kesinkes reddettUer ve söylenenleri yalanladdar.

Pencere meselesinden bir gün daha cezalandırıldık.

Verem Savaş derneğince cezaevindeki insanlann ciğer filim-

leri almıyordu. Koğuştakilere, pencerelerin battaniyelerle kapa¬

tılması söylendi. Kapatddı. Ancak pencerenin üst kısminda

hafif bir açıklık kalmış. Bundan kimsenin haberi yoktu. Bir¬

den yine kapı açıldı ve dikkat çekildi. İçeriye bu kez sarışın

teğmen girdi. Yanmda bir kaç çavuş ve birkaç gardiyan er var-
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di. Herkesin ranzadan inme.sini ve betona yatmasını emretti.

Herkes olduğu gibi yere uzandı. Bende ranzalar arasına beton

üzerine uzandım. Koğuştakderin çoğu, bilhassa bizim bölümü-

müzdeki devrimci arkadaşlar, yüznumaranm ıslak, sulu arahğı-

na yatma duremunî;: kaldılar. Zaten öyle istendi. Filj-o.î çekiiüi

üç saat kadar sürdü ve biz bu su içinde öyle yerde kaldık.

Tahminen yirmi—yirmi beş kdo kadar zayıflamıştun. Ellerim

ve ayaklarım kabarıyor ve kabarıklar bilahare kuruyarak kabuk

bağhyor ve bu kabuklar dökülüyordu. Herkes ishaldi. Hemen

he"men herkesin, böbreklerinden, barsaklarından ve midesin¬

den şikayeti vardı. Hastalar için sadece bazı ilaçlar ahnabiUyor-

du. Çok ender hallerde doktora götürülüyor veya doktor koğu¬

şa geliyordu. Geldiğinde de, hastaları muayene etmiyor. Kör-

pencereden şikayetleri dinüyor ve reçete veriyordu.

Yemekler, karavanalarla, mutfaktan, tutuklular tarafından

getiriliyordu. Kantinden getirilecek eşyalar içinde tutuklular

götürülüyordu. Bu işe gitmek nedense güç geüyordu herkese,

herkes bk işten kaçmak isterdi. Ama gitmek zorunlu idi. Sı¬

raya bırakıldı. Ancak gardiyan sıra tanımıyordu. Sen, ser diye

kendisini çağmyordu. Gidenler de devrimcilerdi. Diğerlerinder.

pek az insan götürülüyordu. Bende çok gittim, karavana getir¬

meye. Gardiyan gitmemi istiyordu. Mutfağa kadar uygun adım¬

larla yürüyorduk. Mutfağa gidinceye kadar, en az iki yerde

diğer görevü erler tarafından durduruluyorduk. Koğuş gar-

diyanmm yanmda bizlere hakaret edUiyor ve bazı arkadaşlar

tokatlanıyordu. Ben gittiğim her sefer tokatlandım. Yemek

alındıktan sonra, "Dökmeden koşarak gideceksiniz, aksi takdir¬

de sikeriz" deniyor ve koşturuluyorduk. Dökmemek zor ve

koşmakta o derece güç, arkaya kalan yeterli dayağı yiyordu.

Ben gidince, gençler arasmda, benim geri kalacağım ve döke¬

ceğim büiniyordu. Garabet Demirci bunu bildiği için, benim¬

le bklikte geldiğinde, en fazla ağır yükü yüklenir ve benim ar¬

kamda kalmaya gayret ederdi. Arkadaşın benim yaşlılığımı

hesaba katarak ve duyduğu saygı nedenUe bu fedakarlığı gös¬

termesi hem beni sevindiriyor ve hemde üzüyordu.

Bunun dışında cezaevinin diğer hizmetlerine de gönderilir¬

dik. Diğer koğuştakderin, daha fazla işe koşulduğunu söy-
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lerlerdi. Bir gün Avukat Ruşen Arslan 'in. Mümtaz Kota'nm,

Ergül Kıyak'm Abdullah Aydm'ın, pencereden, tuğla taşıma-

larmı ve havalandırmadaki inşaat kumlarını dışarı taşıdıklan-

nı izlemiştim. Herkes zayıflamıştı, etler erimiş bir deri bk ke¬

mde kalmışlardı. Mümtaz ve Ruşen de öyle idiler. Tardc Ziya E-

kinciyi de bir keresinde görmüştüm. Oda ayni şekilde zayıf
ve halsizdi.

Banyoya, hiç götürülmedik. Herkes soğuk su Ue banyo yapı¬

yordu. Sıraya koymuştuk. Sırası gelen yüz numaraya -girişte

bulunan lavabo aralığında soğuk suyla banyo yapıyordu. Veri¬

len su mUctan da mahduttu. Bir sabunlanma ile yeriniyorduk.

Çamaşırlarımızı da, bu arahkta ydcıyorduk. Çamaşu- tozu alma¬

mıza müsade ediüyordu.

Bizim koğuş ağa koğuşu kabul edddiği için, bazı kereler,

kantinde kalan satdmayan, ezilme durumunda bulunan üzümler, >

elmalar, karpuzlar olduğu gibi koğuşa taşınıyordu. Ahnam

diyemiyorsun, bu eziktir diyemiyorsun. Almak zorundasın.

Bu nedenle bazı arkadaşlarımız maddi sıkıntı içine gkiyorlardı.

Alınanların yenme durumu yok. Çok azı yeniyor ve fazlası

dökülüyordu. Aslında bunları bizim yememiz için getirmiyor-

lardı. Kantin zarar etmesin diye getiriUp bizim koğuşa verili¬

yor ve parası almıyordu. Bizin ağalarda bundan çok memnun

oluyorlardı ve geri göndermiyorlardı. Bilahare buna bk çözüm

getirdUc. Gelenleri ağalann bölümüne Uetiyorduk.

Duruşma günü yaklaşıyordu. Bir taraftanda içimdeki korku

büyüyordu. Korkum mahkemeden değU, götürülüp getiriürken

çekeceklerimdendi.

Hücrede iken, duruşmaya gidip gelenlerin durumlarmı gör¬
müştüm. Kendilerine neler yapıldığımda görüyordum. Koğuş-

tanda, mahkemeye giden ve gelenler oluyordu. Bunlann mah¬

kemeye giderken, nasıl bir muamele ile karşı karşıya kalddc-

larını, duruşmadan döndüklerinde, arabada ve ceza evinde kendi¬

lerine neler yapddığmı, kendilerinden dinUyordum.
Yetmiş yaşındaki Memet Karaman ve yeğeni Budak Karaman

götürülmüşlerdi mahkemeye. Ramazan günü idi, Ikiside oruç¬

tular. Saat 13 te almddar. Saat 16 ya doğru geldiklerinde. Budak
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Karaman aksıyordu. Zorlukla yürüyordu. İkisi de nefes nefese

idUer. Memet Karaman oruç ohnasma rağmen ve iftar saati gel¬

memesine nazaran su istedi ve orucunu bozdu. Kendilerine

geldiklerinde, ne olduğunu sorduğumda: Arabada iken kendileri¬

ni döğdüklerini, cezaevine girdiklerinde yere yatırdarak süründü-

rüldüklerini, hederine ayakları ile çıkarak sürünmeye mecbur

bırakddıklarmı, ellerine copla vurduklarını ve koğuşa kadarda

koşturarak getirdiklerini anlattdar.

Garabet Demirci, her duruşmadan gelişinde yarım saat elleri¬

ni oğuşturui- dururdu. Bir keresinde mahkemeye götürülüp

getirilişinin biçimini, ne sebeple dayaklandıklarmı ve kendi¬

lerine salonda neler yapddığmı şöyle anlatmıştı:

"Salona ahndığımızda yirmiye yakın kişi idik. Yoklamadan

sonra elimizi kelepçelediler. Kelepçe ellerimiz arkaya alınarak

vuruldu. Arabaya sırayla gidip bindik. Yirmi kişi bir arabaya

bindirildik. Araba alabildiğine sıcaktı. Yarım saat kadar bizi bu

sıcakta beklettiler. Bilahare askerler arabaya bindikten sonra

araba hareket etti. Mahkemeye gidinceye kadar, ortada hiç

bk sebep yok, sadece sağa sola yalpalamamız, bahane edilerek,

başımıza, sırtımıza, bacaklarımıza copla vurdular. Bir taraftan

cehennemi sıcakük nedende bunalırken, bk taraftanda dayak¬

lanmak gerçekten bitirdi bizi. Bizi mahkemenin nezarethane¬

sine alddar. Duruşma sıramızı beküyorduk. Herkesin yüzü du¬

vara dönük durumdaydık. Yere çömelmiştik. Öyle istemişler¬

di. Konuşmak imkanı yok. Konuşmak yasak olduğu gibi kafa

kaldırmakta yasaktı. Yüzler yere doğru olacaktı ve öyle yap-

mıştdc. Bu arada aramızda bekleyen askerlerden birisi, kkn

sigara sarmasını bdir dedi. Yanımdaki arkadaş ve ben sarabi-

leceğimizi söyledik. Uzatılan tabakadan iki adet sigara sardık

ve kendisine verdik. Biz sigarayı sanp ona verdikten sonra, ce¬

binden üç adet bafra sigarası çıkararak yirmi kişiye verdi. Her bi¬
riniz bir nefes çekin dedi. Bunu orada bulunan arkadaşlar alıp

birer yudum çektiler. Kendileri verdiği için, bir sorun olamaz

düşüncesindeydik. Duruşma bitti, ayni biçimde cezaevine ge¬

tirildik. Yoklama yapıldığı sıra, bizimle gelen askerlerden biri¬

si, yüzbaşıya, bunlar nezarethanede sigara içtiler dedi: Yüzbaşı

oarada bulunanlara, "bunları sikin.." şeklinde emir verdi. Veri-
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len bu emir üzerine ayaklarımıza ve ellerimize sopalarla ve coplar¬

la vurduktan sonra, bizi yere yatırddar. Yüzükoyun yatık vaziyet¬

te iken, getirilen uzun kalaslarla bacaklarımıza, kalçalanmıza

vurmaya başladdar. Bağu-mamız para etmiyordu. BUahare sırtı¬

mızın üzerine çıkarak zıpladdar. Her Asker birimizin sırtına bin¬

di, diğer bir askerde copla kalçalarımıza vurarak bizi koşturu¬

yordu. Bk saat bu şekilde bizimle eğlendiler ve bizi dayakla¬

ddar. BUahare koğuşa getirildik. Koğuşun önüne geldiğimizde,

halsizliğimiz nedenile kısa künyemizi yapamadığırraz için, gar¬

diyandan da dayak yedik. "

Bu durumları bUdiğim için duruşmaya gidip gelmek beni

düşündürüyordu. ^Aslında duruşmadada yapılan sadece forma¬

lite. Kişinin kendisini istediği gibi savunma ve delilleri toplat-

,a imkanı yok. Bu nedenlerle, imkan bulsam duruşmaya git¬

meyecektim. Yokluğumda gerekeni yapsınlar. Hemen hemen

herkes bu düşüncedeydi.

Koğuşlardan herhangi bir sebeple dışarı çıkan kişi kısa kün- '

ye yapmak zorunda olduğu gibi, içeri girende künyesini söyleme

durumundadır. Koğuşta, günde üç kere sayım yapıhrdı. Sabah,

öğle ve akşam. Sayıma onbeş yirmi asker birlikte geürdi. Baş¬

larında, ya nöbetçi subay veya nöbetçi çavuş bulunurdu. Bazan-

da nöbetçi subay veya çavuşun görevini askerin biri yapardı.

Sayıma gelmeden önce, gardiyan sayım düzeni alınması, tali¬

matını verirdi koğuşa, herkes ayakkabılarını ve elbiselerini

giyer, ranzalarm önünde muntazam bir vaziyette yan yana

diziürlerdi. Koğuş sorumlusu en başta bulunurdu. Kapınm

açıüşı de sorumlu "Dikkat, 38. Koğuş 65 hazır mevcudu ile

görüş ve emklerinize hazırdır, komutanım" tekmiUhi verirdi.

Herkes, hazırol vaziyetinde kıpırdamadan beklerdi. Komutanın,

"say" komutu Ue baştan itibaren 1,2... diye herkes sırasına göre

sayardı.

Ashnda sayımlar, gerçekten, tutukluların tam olup olmadığmı

bUme açısmdan ve bunu saptama yönüyle yapılmazdı. Rahatsız

etme ve her fırsatta tutuklulara hakaret etmek için yapıhrdı.

Her sayımda, bk sürü küfür dinlerdik ve en azından yedi sekiz

kişi dayaklanu-dı. Dayaklama için nedenlerde gayet basitti.

Neden, elini uzatmadm?, neden ayak uçların biraz kapah?
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neden başın dik değU?. Aslmda bunlar dayaklama ve küfür i-

çin sebep olamaz. Oluyordu işte... Celal Paydaşa, Ahmet Türk'e,

Mustafa Kıhç'a, Nurettin Ydmaz'a ve bana, hemen hemen

her sayımda hakaret eddmiştir.

Duruşmamız, 13 haziran günü idi. 12 haziran günü hazırlanma¬

mız söylendi. Sabah beşte hazır olmamız gerekkdi. Beşte hazır-

ddc. Bizim koğuştan Rızgari-Alarızgari davasma üç kişi katı¬

lıyorduk. Ben, Şemsettin ve Cemal. Çok zayıflamıştım, elbi¬

selerim üzerime gelmiyordu. Çuval gibi idi üstümde, pantolo¬

num ve ceketim. Bel kayışı yoktu. Basit bir bezle bağlamıştım

pantolonumu. Sabah çorbası içemedik. Sadece biraz kuru ekmek

atıştudı.

Saat beşte, gardiyan gelerek, bizi aldı. Genel salona çıkanl-

dığunızda bir kısım sandclann getirildiğini gördük. Uygun adım¬

la yürüyorduk. Koğuş dur komutu Ue durduk ve duvara yanaş¬

tırıldık. Yüzümüzü duvara dönderdik ve eğdik. Bir saat kadar öyle

bekleddc. Koğuşlardan sanıklar marş söyletderek getiriUyordu.

Küfürlerin, hakaretlerin bini bir paraydı, sağa bakmak, sola dön¬

mek, başı yukan kaldırmka mümkün değildi. Yanımızdakine,

hafiften eümizi sürerek selamlaşıyorduk.

Tek tek ad okunarak yoklama yapıldı. Akabinde herkes, tek tek

arandı. Menddin dışında herşey alındı. Kağıt, kalem, para, si¬

gara, kibrit küçükte olsa bir not bulundurmak yasaktı. İkinci

günü, mendUlerin götürülmesi de yasaklandı. Aramalar çırdçıp¬

lak soyundurularak yapıhrdı.

Arama işi bittikten sonra ellerimiz arkadan kelepçelendi. Tek

sıra haUne getirilerek, zincirlendik. Önümdekinin beline sarılan

zincir, onun kolunun altına geçirildUcten sonra, kolumun altm-

dan geçirilerek benim behme sarddı. Şuayla arkaya doğru götü¬

rüldü. Yirmi kişi bir sıra zincire başlanıyordu. Öyle zincirli iken

dışarı çıkarıldık. Aklıma filmlerde seyrettiğim maden ocak¬

larında çahşîtırdan esir kamplarındaki esirlerin durumu geldi.
Yanda yürüyen kırbaçh adamlarm, yürüyen esirleri kubaçla-

malarını anımsadım. Bizim durumumuzda ayni idi. Ancak kır-

baçldarm yerini coplular ahnıştı. Yürüdüğümüz sıra, sırtımıza

coplar inip kalkıyordu. Kapının önünde bekleyen asker, giden¬

lerin sayısmı saptamak için ayrıca sayım yapıyordu. Sayımı
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bellerimize yumruk indirerek yapıyordu. Sayımı, yüzbaşısı,

teğmeni, asteğmenide bunu izüyordu.

Kırk kişi bir arabaya bindirildüc. Ellerimiz hep kelepçeU ve

hem de zincirliyiz. Kendimiz yardımı olmadan, arabaya binme

olanağma sahip değUiz. Askerler kolumuzdan çekerek bizi bin-

dkiyorlardı. Bir ölmüş hayvan leşini, bir kınlmaz eşya dolu

çuvalı, çeker gibi çekiyorlar ve binmemizi sağhyorlardı. Ne

olursa olsun hesabıyla bu yardmıı yaptıklarından, kimimizin

dizi arabaya değiyor, inciniyordu. Kimimiz arabanın içine

yüzükoyun düşüyorduk ve arkamızda önümüzde bulunan ki-

şiyide ayni şekilde yere yıkıhnaya mecbur bırakıyorduk.

Araba gerçekten çok sıcaktı. Güneşin altında kala kala üstün¬

deki saç iyice kızmıştı. Arabanın her tarafı kapalı idi. Havalan¬

dırma için, bir göz büyüklüğünde iki delik bırakdmıştı. Bu sı¬

cak arabanm içinde bir saat kadar bekletildik. Ter yüzümüzden

akıyordu. Akan ter damlaları önümüzdeki kişinin ceketini ısla¬

tıyordu. Arabada biribkimize girmiş durumdaydık. Yukarıya

bakmak yasaktı. Bu bakmıdan arkadaşın sırtına yaslıyorduk

başımızı. .Akan terler ister istemez onun sırtına akıyordu. Elle¬

rimiz bağh, terimizi silme olanağımız yok. Olsada silmek yasak.

Bu talimat, eümiz bağh ohnasma nazaran verildi.

Mahkeme salonuna girdiğimizde saat sekiz otuzdu. Cezaevin¬

den mahkeme salonuna geUnceye kadar üç buçuk saatük gibi

bk zaman geçmiş. Duruşma salonuna girince sadece zincirleri¬

miz almdı. Kelepçeler eümizde kaldı.

İddianamedeki su-aya göre oturtulduk. Mümtaz Kotan ve Er¬

dal Kotan'la yan yana geldik. Hakimler salona girdiklerinde,

eümizdeki kelepçeler açıldı. Sıra hiç bozulmuyacak, bir hizada.

Banklarm üzerine oturuyorduk. Otururken dik oturulacak. Ayak¬

lar, kesinkes, biribirine bitişik olacak. Dizler, bkibirine yapı¬

şık durumda duracak, eller dizlerin üstünde, parmaklar biri¬

birine bitişik durumda açık olarak duracak. Başı sağa sola dön-

dermek yasak. Kaşınmak, yüzün terini silmek, sağa sola kıpır¬

damak yok. Gözler ilerde ve mahkeme heyetine bakılacak. Bu ku¬

raUara riayet etmeyenlere, hemen anında ihtarat yapıhyor ve

kuraUara uygun biçimde otunnası sağlanıyordu. Bu ihtarat, ada-

bunaşeretin icabettirdiği biçimde yapılmıyordu. Ya copla vuru-
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larak, yahut tekmelenerek yapıhyordu. Su-alann iki yanmda

coplu askerler yan yana dizilmişlerdi. Birisinin cephesi, diğerinm

arkası sana dönük durumda beklemekteler.

Mahkeme dokuzotuzda duruşmaya başladı. Avukatlardan kimm

geldiğini, sağımıza solumuza bakamadığımız için, kesin tesbit

edemiyorduk. Hüviyet tesbiti yapUdı. 162 kişinin hüviyet tesbiti

bittUcten sonra duruşma ikinci güne heyet olarak dinlenmek için

dört kere duruşmaya ara verdi. Ancak, bu ara vennelerden biz

yararlanmıyorduk. Su içmek, tuvalete gitmek yasak olduğu gibi,

oturuş şeklimizide değiştirmemiz yasaktı ve müsade edUmiyor-

du. Birçok arkadaş gibi ben de altımı ıslatmıştım. Cezasını da

cezaevinde dayak yiyerek çektim. Duruşmanm bitimi Ue eUeri-

miz kelepçelendi ve yine ayni biçimde zincirienerek getirildik.

Aym formalite uygulandı. Ğeüşimizde, arabadakilerin hepsi,

bende dahU, en az beşer cop yeddc. Ciddi biçimde yorgunduk. Bit¬

miştik sanki. Halkniz kalmamıştı. Hiç kıpırdamadan üç saat kadar

ayakta bekle, dört saat, dört buçuk saat oturduğun yerde biçim

değiştirmeden bekle ve gel, yine iki saat ayakta, koğuşlara dağı¬

tım su-am bekle. Bu bk ton dayak yemeden daha fazla insanı

fizikman yoruyor ve psikolojik olarak insanı bunaltıyor ve sinir¬

leri daha fazla tahrib ediyor. Büyük işkencelerden biride budur.

Ben duruşmadan geüp koğuşa gittiğim zaman, koğuşun o ağır

şartlarma rağmen rahatlıyordum ve burada bulunmayı, mahke¬

meye gidiş geüşe tercih ediyordum. Gidip geüşimiz her gün olu¬

yordu. Günde en fazla yedi sekiz kişinin sorgusu yapdıyordu.

Gün geçtikçe gidiş ve geUşin şartları ağırlaştırıyor ve dayakla¬

malarda artıyordu. Her ifade veren kesinükle dönüşte dayaklanu-dı.

Kimlikler saptandıktan soma iddianame okunacaktı. Ancak

Avukatlar, "yetki" itirazında bulundular. Mahkeme, bu husus¬

ta savcınm görüşünü almak ve bk karar vermek üzere duruşmayı

başka bir güne erteledi.

Avukatlar istemlerinde hakhyddar. 353 saydı yasanın 21, 22 ve

1402 sayıh sdcıyönetim yasasının 13 ve 15. inci maddeleri uya-

rmca davaya, Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesinin bakması

yetki açısından olası değddir.

Savcı iddianamesinde; "Örgüt yapısı ile, amaç ile, amblemi

ile, stratejisi ile, yayınları ile Alarızgari ve Rızgari olmak üzere
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bkibkinden tamamen farklı iki örgütün bulunduğunu" beür-

lediği gibi, iddianamenin Rızgari Ue ilgiü bölümünde de, "örgüt

faaüyetleri arasmda... adam öldürme, kaçırma, silahla tarama

gibi yaygm şiddet eylemlerinin olmadığını, örgüt Uderleri ile

tabanı arasmda kişisel temasm bulunmadığını, örgüt üyelerinin

örgüt üderlerini tanımadıklarım, eylemlerin; Komal yaymlannın

dağıtılması ve okunmasmm sağlanması—Rızgari dergUerinin

ve broşürlerinin dağıtUması ve okunmasının sağlanması—örgütün

önemli saydığı günlerde bildiri dağıtılması ve afiş asdması"olduğu¬

nu da belklemektedk.

İddianamede aynca Komal yayınevinin Ankara'da olduğunu,

bdahare İstanbul'a nakledildiğini, yayınların burada yapıldığı,

Rızgari dergisinin Ankara'da yayımlandığı ve tüm yayınların

burada yapddığı da açıkça gösterilmiştir.

Rızgari ile ilgiü olarak, Diyarbakır'da, Sürt'te, Mardin'de, Urfa'.-

da, Van'da, Hakkari'de sıkıyönetim öncesi veya sonrası işlenmiş

bir eylemde iddianamede beUrtUerek dava konusu yapıbnanuş-

tır.

Üstelik Rızgari dergisinin yayınmdan, yahut iddia edUdiği

gibi böyle bir örgütün kuruluşundan dolayı yargılanan sanıklann

oturdukları yerde D. bakır sıkıyönetim komutanlığının yetki

sahası dışındadır.

Mevcut duruma göre bu davada yargdanan sanıkların Ankara'dan

D. Bakır'a getirilmelerinin, D. Bakır sıkıyönetim mahkemelerin¬

de haklarında dava açılmasınm tek yasal nedeni yok. İddianamede

gösterilen suç konusu faaüyetlere ne suçun işlendiği yer, ne

D. Bakır sıkıyönetim komutanhğı sınırları içinde işlenmiş bk

suçla fîiU veya hukuki bağlantı ve ne de sandclann "ikametgah-

lan" açısmdan D. Bakır sdcıyönetim Komutanlığı askeri rnah-

kemesini bu davaya bakmasını gerektiren hukuki bir konum

mevcut değUdir.

Soruşturma evraklarının Ankara'dan D. Bakır sıkıyönetim

askeri savcdığına gönderilmesi, sanıkların D. Bakır askeri ce¬

zaevine nakü ve sonuç olarak D. Bakır sdcıyönetim mahkeme¬

sinde davanın açılması tamamen poütik bk olaydır, Ruşen As¬

lan, Mümtaz Kotan üzerinde oynanan bir oyundur. Onlar hak¬

kmda MİT' çe düzenlenen ve mahkemeye gönderilen rapor ve
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bunun yanmda Elazığı, İzmir, İstanbul, Adana, ve Erzurumda

Rızgari ve Ala Rızgari Ue ilgiü soruşturma evraklannın istenme¬

mesi bizim bu iddiamızı doğrular niteliktedir. Bu demektir ki,

Rızgari ve Ala Rızgari gurup davalannâ bakdması söz konusu

değd, söz konusu olan sadece Mümtaz Kotan ve Ruşen Aslan'm

Diyarbakırda yargdanmasıdır. Ve onlarm Diyarbakır cezaevine

nakü hususudur.

Mahkemenin yasal olarak savunucular tarafından getirilen bu yet¬

ki itirazmı kabul etmesi gerekirdi. Yasalar geçerli ise yargıçlar

mevcut yasal duruma göre hareket etme zorundaysalar sonuç

budur. Ama gel gddimki mahkemenin yasal bağımhhğı yanın¬

da bu mahkemede görev yapan yargıçlarda hem vicdanlarıyla

hemde beyinleriyle resmi ideolojiye bağımh durumdadır. Onlar,

için yasalar değd verilen emk ve taümatlar geçerü. KendUerini

bağlayan resmi ideoloji, cuntanın emri ve mit'in raporu.

Savcılar, yargıçlar Mümtaz Kotan ve Ruşen Aslan üzerine oy¬

nanan oyunun sadece farkında değiller, bilakis bu oyunun için¬

deydUer. Yapılanları da onaylaımşlardu. Bu nedenle, duruşmanın

ertelendiği gün savcının görüşü ahndıktan sonra müzakereye

bde gerek görülmeden yetki itirazı red edildi. Ashnda savcı İti¬

razın yapıldığı celse görüşünü beUrleseydi, o celse de yetki iti¬

razı red edUecekti. Bunu savcı çok iyi bilmekte idi. Ancak, cav-

cavlı bir iki laf edebilmek için ve iddianamesini düzenlemeye

yardımcı akd danışçısı mit' çilerin ve işkencecilerin görüşünü

alabdmek amacı ile görüş bdklemek gerekçesi ile süre almıştı.

Mahkemenin yetki itirazını reddide yukanda beUriediğimiz

gibi hukuki değil, poUtiktir. Av. Mümtaz Kotan 'm kesinkes mağ¬

dur edUmelerinin ve hatta imha edilmelerinin planladığını gös¬

termektedir.

Mahkemenin basm yasasmı bUmemesi olası değildir. Basm ya¬

sasında, yaymevi sahibinin yayından dolayı cezai sorumhduğunun

hangi hallerde geçerli olacağı gösterilmiştir. Bu yasa hükmüne gö¬

re yaymm sorumlu müdürünün belü olması veya yazıyı yazanın

biünmesi haünde yaym sahibinin hakkında koğuşturma yapdma¬

sı mümkün değUdir.

Yaym, esas almarak bundan ötürü yayınevi sahibinin cezalan-

dırdması mümkün olmadığı gibi, yaymm bir örgütün varlığına
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kanıt olarak tutulmasıda düşünülemez. Yargıçlarm bunlan bil-
medUcleri söylenemez. Askeri yargılayın bu konuda yüzleri aşkm
kararlan mevcuttur. Böyle bk durumda mahkeme taraflı davran
sa dahi ancak meseleyi propaganda suçu açısmdan değerlendke-
biür. Elazığ, İzmir ve İstanbul mahkemelerinde durum bu şekilde
değerlendirUmiştk. Verilen kararlarda yargıtayca sandc lehine
bozulmuştur.

"Propaganda" suçunun işlendiği kabul eddse dahi, verilecek ce¬

za ancak bir yd olur. Ki bu halde Ruşen Aslanm tutukluluk

durumunun devamı da geçerü değddir. Aleyhine örgüt kurduğu

yolunda somut bir deül olmadığı gibi Rızgari dergisini çıkar-
dığma ve burada yazı yazdığına dair bir kanıt da mevcut değU-

dk. Hakkındaki itham sadece bazı gençlere işkence altında imza¬

latdan "Mümtaz Kotan'm Rızgarici oldğunu duydum. " beür-
lemderini içerir soruşturma tutanaklanna dayanmaktadır. 353
saydı askeri yargılama usul yasasının 156. maddesine göre bu tu¬

tanaklar delil niteliğini taşımaz ve geçerü değildk. Bu durumda

mahkemenin -eğer mahkeme bağımsız ve adil ise- av. Mümtaz
Kotan 'ı ve av. Ruşen Aslan'ı cezalandırması söz konusu olamaz,
işin garibi bu ikisininde tutukluluk süresi iki buçuk yıla varmış

ohnasma nazaran kendUeri serbest bırakıhnadılar. Görünüme
göre, bırakılacaklarıda kuşkulu. Bu durum mahkemelerin yasala¬
ra göre değil, talimatları ve istihbarat raporlanm esas alarak,

yargılama yaptddarmı ve tamamen poütik davranış içinde olduk¬
larını açıkça gösterir.

Hazıridc soruşturmasının 353 saydı ve 1402 saydı yasadaki
hükümlere nazaran 17 ay sürmesi ve aradan bu kadar uzun süre-
U zaman geçtikten sonra bu şahısların mahkeme huzuruna çı¬

karılması da davanm poütik olarak değeriendirildiğini Ruşen
Aslan ve Mümtaz Kotan'ın niteliklerinin esas alınarak yok obua¬
ları açısmdan bir oyun tezgahlandığmı gösterir. ^
İtiraz sonrası koğuşta yanımda bulunan Şemsettin ve Cemal

ismindeki gençler (aynı davanm sanıkları), malzemenin yetki¬
sizlik karan verecekleri görüşünde idiler. Ben oynanan oyunların
farkında olduğum, daha evelce bu davanın savunucusu olarak
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dosyayı tetkikim sırasmda, Ruşen Aslan ve Mümtaz Kotan hakkın¬

da verilen raporlarm içeriğini bUdiğim için, bu görüşe katılmı¬

yordum. Mahkemenin, yetki ittirazmı, kesinlikle red edeceğini

büiyordum. Çünkü, dava, daha soruşturma suasmdâ iken, savcı

Ue bu konuyu konuşmuştuk ve savcı Turgay Çağlar bu davanm

Diyarbakır Sıkıyönetim mahkemesinde yürütülmesinin mümkün

ohnadığını ve bu nedenle yetkisizlUc karan ile dosyayı Ankaraya

göndereceğini söylemişti. Biz sandclar vekiü olarak aynı görüşte

idde. Yetkisizlik kararı verileceğini beküyorduk. Savcının bu konu¬

daki beUrlemesinde bir hafta sonra, kendisiyle görüştüğümüzde

bu görüşünden caydığını öğrendUc. Gerekçesini savcıdan sorduğun¬

da ve üzerinde ısrarla durduğumda, sinkü bk tavırla "herşey

bizim elimizde değU, komutanhk böyle istiyor" diye sorumuzu

yanıtlamıştı.

Av. Ruşen Aslan ve Mümtaz Kotanın, hakkındaki tutukluluk

kararmm kaldırıhnası yolunda yargıçla görüştüğümde hakhhğunı-

zı vurgulamıştı. Ancak, bu vurgulamayı yaparken "bazı durumlar

var, bizi aşar" diyerek, bunların tahliyesine karar vermeme nede¬

nini de, imalı olarak belirlemişti.

Benim içeri alınışımın başlıca nedenlerinden biri de, bu iki avu¬

kat arkadaşın savunucusu olarak haklarında açılan soruşturmaya

müdahalem idi. Ki, bu arkadaşlarm durumlarmı ve bunlar üzerine

oynanan oyunları ve yapılan usulsüzlüklerin kamuya teşhirine

ve mahkemede tartışıhnasma kesinkes "karşı idi. Soruşturmada
vermiş olduğumuz dUekçeler, böyle bk teşhir yapacağımızı açık¬

ça göstermekte idi. Zaten teşhir ediyorduk. Savcı Turgay Çağ¬

larda, bundan dolayı rnUü savunma bakânlığma yazdığımız şi¬

kayet dilekçesindeki belirlemeler karşısında vitesten atmış ve

kızgmhk içerisinde av. Cimşit BUeke' "ben avukat Şerafettin Ka¬

ya'ya gösteririm" şekUnde tehditte bulunmuştu.

Yetki itirazımız red edUmişti. Savcı Turgay Çağlar yetki itira¬

zının reddinden sonra savaş meydanında gaUp çıkmış bir ku¬

mandan edası ile iddianameyi okumaya başladı. İddianame Savcı

tarafmdan hızlı bir biçimde okunuyordu. Ancak Mümtaz Kotan

ve avukat Ruşen Aslan ile Ugiü belirlemeleri okuduğımda, sesini

yükseltiyor ve bizleri kinayeli bakışlarla süzüyordu. Hele benim¬

le Ugiü kısmı okurken gülmeyi de ihmal etmemişti. Onun bu gü-
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lüşüne, yanmda bulunan ikinci savcı Oktay Yüksel ile yargıçta

katdmışlardı. Ki bu gülmeleri, yapılan yakıştumanm manasız¬

lığından kaynaklanmaktaydı. Onlar, oynanan oyunlan biUyor-

lardı ve tezgahlanan oyunun içindeydiler. Bu nedenle gülüyor¬

lardı ama bu gülünç durumdanda utanmıyorlardı.

İddianamenin okunması bitti. Tabi bizde bittik. İki gün üst üste

altışar saat hiç tuvalete çıkmadan, su içmeden, aç, tek düzeyde

oturarak, kıpırdamadan, ayak uzatmadan, akan teri silmeden, ka¬

şınmadan, başı sağa sola çevirmeden, okunan bu manasız ve çe-

Uşkilerle kolu, sinir bozucu iddianameyi dinlemek gerçekten

ölümdü, işkenceydi. Ama katlandık. Deürmeden, patlamadan, so¬

nuna dek ditdedik. Tabi sağımızda solumuzda yan yana sıralanan

inzibat erlerinin, gardiyanlarm tekmelerinin, yumruklanmn

ve coplarmm acısmı ayağımızda, sırtımızda, ve yüzümüzde duya¬

rak dinledik. Hem de, savcının, yargıcın, bizlere vurulan darbe¬

lerden duydukları mutluluğu, gülen yüzlerinde görerek.

Sorguya ilk olarak Avukat Ruşen Aslan çağrddı. Sorgulama ye¬

rine giderken gördüm arkadaşımı. Yakışıkh avukatım cezaevin¬

deki ağır koşullarm , yapılan işkencelerin etkisiyle zayıflamış

ve iyice süzülmüştü. Kendisinden emin soğuk kanlı ve hiç bir şe¬

yi umursamaz bir tavırla geldi sorgulama yerine.

İfadesinde iddianameyi eleştirerek başladı. İddianameyi eleş¬
tirirken, savcınm iddianameyi hazırlarken ne derece duygusal

davrandığmı geçmiş bir kaç olayı anlatarak vurgulamayı da ih¬

mal etmedi. Savcnm siyasal konularda ve yasal konulardaki bilgi¬

sizliğini iddianamedeki belirlemelere dayanarak anlatırken savcı
Turgay Çağlar "kdımboz" gibi kızanyordu.

Yargıç, Ruşen Aslan'ın bu bdirlemelrinden iyice rahatsız oluyor¬

du. Bu nedenle birkaç kez, avukat Ruşen Aslanm sözünü kesti.

Ruşen Aslan yargıcın bu tavrına karşı "BEN EN AĞIR KOŞUL¬

LAR ALTINDA İKÎ YILDIR CEZAEVİNDE SABREDİYORUM.

BARİ SİZDE -KARARINIZ ÖNEMLİ DEĞİL- HİÇ OLMAZSA
BENİ DİNLEMEK İÇİN BİR SAAT SABIR GÖSTERİN" diyerek
beürlemede bulununca, yargıç bk daha Ruşen Aslan'ın konuş^

masına utanmış olacak ki müdahale etmedi.

Yargıçlar kararlarını vermişlerdi zaten. Sabır göstermeüydder.

Ama bu mantdch ve doğru beürlemeler karşısında müdahalede bu-
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lunmalan da kendi açılarmdan doğaldı. Çünkü, kahsızldclarm ve

yanhşlıklarm vurgulanmasmdan hoşlanmadıktan gibi, siyasi teş¬

hirden de fazlasıyla ürküyorlardı. Bu nedenle Ruşen Aslan'ın

söylediklerini tamamıyla ve olduğu gibi yargıç tutanağa geçir-

miyordu.

Av. Ruşen Aslan iddianameyi siyasal ve hukuksal açıdan irdele-

dücten sonra hakkındaki yakıştırmaları cevaplandu-dı. İfadesinde,

Rızgari dergisinin sahibi olduğunu, derginin sosyaüst bir yaym

organı olduğunu ve elbette ki yazılan tüm düşüncelere katıldığını

beUrtti. Rızgari'nin, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin etme

hakkmı savunduğunu, fakat bu hakkı kullanacak ve gerçekleş-

tkecek olan gücün, ulusu oluşturan ileri sımtlarm, devrimci ve di¬

namik güçlerin olabdeceğini, böyle bir durumun ulusal ve toplum¬

sal kurtuluş mücadelelerini kavramayan cahdce iddialar olduğunu

vurguladı.

Hakkmda ciddi saydabdecek herhangi bir deül ya da iddia bulun-

mamasma rağmen iki buçuk yıla yakın bk zamandır tamamen

haksız ve elbette ki poütik nedenlerle tutuklu bulunduğunu,

mesleği gereği gerek poliste ve gerekse hapisanelerde işkence ya¬

pddığmı bildiğini ve gördüğünü ve şimdi işkencenin başlıbaşı-

na bir kurum olduğunu beürtti.

Bazı gençlere işkence yaparak hakkında zabıtlar tutulduğunu,

bunlann kabul eddemeyeceğini, benim, öğretmeni ve meslek

arkadaşı olmamın, Mümtaz'm hemşehrisi ve -sıraf arkadaşı ol-

masınm aynı örgüt içinde yer almanın gerekçesi olamayacağını,

örgütün, hele de Kürdistan'da ulusal ve toplumsal kurtuluş mü¬

cadelesini omuzlayacak bk örgütün böyle komik bağlantdar

üzerine kurulamayacağını vurguladı. Marksist parti teorisini,

sosyalistlerle yurtsever arasındaki iüşki ve bağlantdan irdeledi...

Savcı Turgay Çağlar ile hukuk fakültesinde beraber okuduk¬

larını, savcının sağ, kendisinin sol mücadelede o zamandan beri

karşıkarşıya yer aldıklanm, daha sonra da serbest avukathk ya¬

parken, savcının da devlet su işleri avukatı olarak zaman zaman

karşıhkh davalarda bulunduğunu bu nedenle de kendisine karşı

savcınm özel olarak kişisel kin de taşıdığını, nitekim, savcıhk ifa¬

desinde, savcının, kendisine: avukathğunda hayatımın davasını

sana karşı yürütmüş, fakat kaybetmiştim. Şimdi de savcıhğı-
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mm en büyük davasını sana karşı yürütüyorum" biçiminde be-
Ikleme yaptığmı vurguladı.

Türkiye'de bk yandan ıduslararası yasalara bağlddc gösterileri

yapdırken, öte yandan, bu yasalara göre çıkartdan bk dergiden

ötürü bunca şamata çıkanldığım, bu yapmm, Türkiye'nin bk

özelüği olduğunu ve çift standarth bir düşünce ve uygulama için¬

de olunduğunu da beürterek, baskı ve tehditle karşılaştığını, iş¬

kence altmda tutulduğunu, ölümle tehdit edddiğini açıkladı.

Sorgu 4 saate yakm sürmesine rağmen, sadece 1, 5 daktilo say¬

fası olarak zabıtlara geçti.. Hapisanede kağıt -kalem verilmediği

için savunmasmı yazılı olarak vermesi imkansızdı. Aynca, PKK

davasmda, steno kullanıyordu. Fakat, her nedense, Rızgari dava¬

sında sanırun özelükle bazı savunma ve iddialar tutanaklara

geçmesin diye- tekrar daktUe ile zabıt tutma işine girişmişlerdi.

Avukatların sorgulama öncesi "soruşturmada emniyet görevli¬

lerince düzenlenen ifade tutanaklarının dosyadan çıkarUması" yo¬

lundaki istemleri red edildikten sonra duruşma ertelendi. Mahke¬

me, salonu terkeder etmez gardiyanlar Ruşen Aslan'm çevrdsini

alddar. Ruşen'in mahkemeye karşı tavrı ve siyasi teşhki cezaevi¬

nin işkenceci yüzbaşısını daha çok rahatsız etmişti. Kafa salla¬

ması, sert bakışı, Ruşen Aslana yapılacakları ve atdacak dayağın

şiddetini gösteriyordu. Kelepçelendik ve zincirlendik. Bu kez

Mümtazla yanyana geldik. Gizliden bir göz attım kendisine. O da

zayıflamıştı. Soğuk kanlı idi ve dinç görünmeye çahşıyordu. Yı-

kdmamıştı. Yapılan fiziki baskı yüzünden görünüyor, haUnden

anlaşılıyordu. Ancak moraU yüksekti. Diğer sanıklarda hemen he¬

men öyle idi. Bu kadar baskıya karşı bunları ayakta tutan tek şey,

açıkça görünüyordu "moral yüksekliği" idi.

Kuşen Aslan, iki üç sıra önümüzde idi, Malıkeme salonundan

çıkar çıkaı-maz dövülmeye başlandı. Vurularak, itilerek götürü¬

lüyordu. Ayrı arabaya bindirildim. Arabada cezaevine götürü-

limceye kadar dövüleceği açıktı. Cezaevi salonunda ona vurulan

yumruklar sanki bana vuruluyordu. Aynı acıyı duyuyordum.

Yakışıkü avukatımın vurulan bu yumruklar karşısmda sızlan¬

maması ve bunlan umursamaması gerçekten dikkat çekici idi.

Seksen dördüncü olarak sorgum yapıldı. Bir kaç kişinin sor-
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gusu daha yapıldıktan sonra duruşma ertelendi. Yazdı savunma

vermiş ve kısa konuşmuştum. Yazıh savunmamı da okumadım.

Olduğu gibi verdim. Ancak, konuşurken, malıkemeye de beürle¬

miştim. Avukatüktan gelen ahşkanlık eUerimi hafif oynatrraştım.

İfade veı;irken verdeQ talimata göre, herkes hazırol vaziyetinde

duracak ve asla elle koda harekette bulunmayacak. Jest mimik¬

te yasak.

Duruşmanın ertelenmesi sonrası arabaya bindik. Bu kez bizi

kariyere bindirdder. Benimle birlikte Mümtaz, Ergül, Yılmaz ve

isimlerini hatu-lamadığmı bk kaç kişi de kariyere bindirildi. On

iki kişi idik kariyerde. Kariyerin üstünde silaJdı bir asker vardı.
Üç askerde ellerinde cop kariyere bindiler. Kariyer hareket et¬

meden, arabaya binen aslcerin birisi, sen niye eüni salladın, neden

yazıh savunma verdin diyerek başıma, yüzüme, boynuma copla

vurmaya başladı. Arabanın hareketinden sonra. Askerin biri sağ

tarafa, diğeri de sol tarafa bakacak şekilde öndeki kürsülerin

üzerine oturdular. Birisi sağdakileri, diğeride soldakileri yumruk¬

lamaya ve tokatlamaya başladı. Herkes dayaklandıktan soraa, iki

asker bana vurmaya başladılar. Bağırmak zorunda kaldım. Bu

bağırtım nedeni ile vurmayı bıraktılar. Ancak ana caddeden

cezaevi sokağma saptığımız zaman tekrar vurmaya başladılar. Ara¬

ba duruncaya kadar beni dayakladılar. Dayağı yalnız ben ye¬

medim. Diğerleri de yedi. BUhassa Mümtaz Kotan acımasızca dö¬

vüldü. Ama bu aıkadaş, vurulan yumruklar, atdan coplar karşısın¬

da ah bde demedi. Diğer gençlerde Mümtaz Kotan'm bu davranı¬

şından esinlenerek aynı biçimde bu barbarca davranış karşısın¬

da eğdmedder.

Bu davranışlar karşısında bir taraftan hınçlamrken diğer taraf¬

tan bende rnoral kazanıyordum.

Fakat insanoğlu gariptir. Bunca acının, zulmün arasmda bir

kaç saniyeük bir zaman dUimi içinde de olsa, Mümtaz'm tutuk¬

lanması ve o günlerde cereyan eden olaylar şimşek hızıyla geçti

kafamdan. Rızgari dergisi kapatUmış, Komal yayınevi üzerinde

yoğun bir baskı kampanyası sürdürülüyordu. Burjuva basınında,

özeUikife de Yankı dergisinde Rızgari için sürekU ve yoğun bk

ihbar ve kışkırtma sürdürülüyordu. Poüs, bütün gayretine rağmen

Rızgari operasyonlarmdan bİr türlü sonuç alamıyor. Her ope-

181



rasyon ya bir Komal dağıtıcısının, ya da bir Rızgari okuyucusu¬

nun tutuklanması ile son buluyordu. Oysa istenen, kamuoyuna

neredeyse ihtilal yapacak iUegal bk örgütün sunulmasıydı. Bu

olmuyordu.

Sanıyorum 16 nisan 1980 gecesi idi,,çeşitü evlere baskın yapan

polis 6 kişiyi yakalamıştı; aynı gece Mümtaz'da, poüş'in baskm

yaptığı evlerden birinde bulunuyordu. Yakalandı. Ertesi gün po¬

lis Türkiye Elektrik Kurumunda çahşan Yaşar Gündoğü'yu da

işyerinden gözaltma almıştı.

Durum, gerçekten büyük bk protesto ile karşılandı. MUlet-

vekUleri, gazeteciler, bazı avukatlar Emniyet örgütüne baskı

yapmaya başladdar. Dönem işkencenin sınırsızlaşmaya doğru

boyutlandığı bir dönemdi ve Mümtaz arkadaş da gerek Ankara

Çağdaş Hukukçular demeği üyesi olması ve gerekse poüs tarafın¬

dan çok eskilerden beri 1962'lerden beri— siyasal çalışmaların¬

dan ötürü mimlendiğinden ötürü hayatmm tehdit altmda olduğun¬

dan emindik. Ayrıca, 1971 duruşmalarmda, Diyarbaku- Sıkıyöne¬

tim Mahkemelerinde yaptığı siyasi savunmalarından ötürü de -ki

aynı davada ben de savunma avukatı olarak bulunmuştum- polis

için kıymetU bir avdı.

Fakat 17 nisan'da olsa gerek işkence sonucu Yaşar Gündoğ-

du komaya girmişti. Dev-Yol sempatizanı bir doktorun haber

vermesiyle durum ortaya çıktı. Yaşar, koma haünde kaldırıl¬

dığı hastanede öldürülmüştü. Durum basında büyük manşetler¬

le verddi. Meclise getkildi. İşte o kargaşa içinde, emniyetteki

Uerici poüsler Mümtaz'm alelacele götürülmek istendiğini bil-

dirdüer. Son anda yetişebildim. Bana, yetkUiler Mamak Cezaevine

götürüleceğini söylediler. Resmi bir arabada bir yığın yetkiünin

arasında Mümtaz ile bir kaç dakika konuşabilmiştim. Bana, içer¬

deki arkadaşların, durumlarının oldukça kötü olduğunu söyleye-

bUdi. Yaşar'ın en son çimento üzerinde kanlar içinde yatarken

gördüğünü iletti. Demek ki durumu henüz bilmiyordu.
Daha sonra öğrendik ki Mümtaz'ı Mamak 'a değil, Etimesgut

Askeri Hava Alanına ve oradan da özel bir askeri uçakla Diyar-

bekir'e göndermişler.

Aradan bunca zaman geçtikten sonra şimdi bir aradaydık. Ay¬

nı arabada içleri vahşetle doldurulmuş askerlerin copları dip-
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çikleri altmda...

Cezaevi salonunda yoklama ve koğuşlara dağıtdma için sıraya

girdiğimizde, yanıma gelen tecrit çavuşu, sırf eğlenmek için

olsa gerek, şiddetü iki yumruk suratıma indkdi.

Mahkemeden duruşmadan vareste tutulmamı istemiştim. Mah¬

keme cezaevi idaresine bildkerek gdmeyebilksiniz demişti. Ben

ikinci günü bu durumu beürieyerek gitmek istemedim. İdareden,

mahkeme bunu sana eğlenmek için söyledi. Sen istesen, istemesen,

biz seni mahkemeye götüreceğiz dediler, devamlı mahkemeye

gittim geldim ve her gidişimde de dayaklandım ve dayaklamaları

izledim. Bağımsız yargı organmm, yazı turadan ibaret olan ve

bağımlı kararlarını dinledim. Soruşturmadaki keyfiliği ve man¬

tığı ile soruna çözüm arayan yargıcın yanmda, meseleye duygu¬

sal çözüm getiren ve katı görüş ye düşünce içinde hareket eden

yargıa gördüm. Çocuğumsu, çocuk coşkusu ile meselelerin

üzerine eğilen, çocuksu bir rekabet içinde kalarak talepte bulunan

savcıyı gördüm.

Bir hafta, iki hafta aralarla duruşmalar sürdürüldü sorgulann biti¬

minden sonra. Ben üçüncü celse tahüye edddim. IO/eylül/ 1 981

tarihinde. Mahkeme oy bküği ile tahüyemi kararlaştırdı. Ayrıca

otuz kişinin daha tahüyesine karar verdi. Cezaevi yüzbaşısı da

ordaydı ara kararı mahkemece okunduğunda. Sabahleyin mah¬

kemeye götürülürken yüzbaşı, "Avukat sakın talıUye ohnuyasm.

Tahüye olursan vay hailne" demişti. Bir gün evvelde, hazırlık

hücre gardiyanı, gardiyanlann en gaddar onbaşı, "sen tahüye

olduğun gün, senin iki dişini kıı-madan seni bırakmıyacağun"

demişti. Yalan söylemiyoriardı. Yapariardı. Bu nedenle tahliye¬

me karar verildUcten sonra, başıma gdecekleri düşünmeye baş-

ladun.

Tüm tahUye olanlara yapıldığı gibi, bana da arabada bolca cop

vuruldu. Cezaevine geüşimde salonda^ esas vaziyetine neden dik¬

kat etmiyorsun diye yumruklandım. Bunlar, benim kötü bir haf¬

ta geçireceğimi ve hayatımın tehlikede olduğunu gösteren işa¬

retlerdi. Usul edmihnişti. Tahliye olanlar, en aşağı on gün bekle-

tildflcten sonra serbest bırakılıyordu. Komutan isterse, bunu uza-

tabiMyordu. Doksan gün kalan, dört ay kalanlar vardı. Kendi ya-

salarmda bk saat bekletmenin suç olduğu yazılı. Anayasada da
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bu hususta kural var. Tahüye olan en seri şekilde bırakılır. TahU-

. yeme karar verilen gün cuma idi. Cumartesi günü öğle saatinde çağ-

nldım. Benimle birükte Ahmet Türk, Celal Paydaş ve Nurettin

, Ydmaz'da çağrUdı. Koğuştan çıkanlddc. Siz hizmet mahgası-

smız dedUer ve bizi alarak erlerin yemek salonuna götürdüler, (her

ay bir iki hizmete götürülüyordum. Tahta taşıma, kum taşıma,

taş taşıma, tuğla taşıma işlemini yapmıştım. Bir kaç kez de

salon temizliği yapmıştım. Bu işleri koğuşa getirildiğim sıralar

yapmıştım.) Bize buraları temizleyeceksiniz dediler.

Biz temizlik işlerini yaparken, kapınm önünden yüzbaşı geçti.

Arkadaşlar masayı siüyordu, bende ekmek kınntdanm toplamış

bidona boşaltıyordum. Yüzbaşı bizi getiren çalıştıran gardiyan¬

lara, "çahşfarıyorsunuz bulaşılclan yıkattıktan sonra kendUerine

çay içirin, misafirperverlik yapın" dedi ve gözüylede işaret etti.

Askerler güldüler.

Yemek masalarını temizledik. Yemek salonunu süpürdük. Yemek

tabaklannı, karavanaları, kaşık ve çatallan alarak bulaşık yıkama

yerine getirdik. Evela karavanaları yıkaddc. Karavanaların yıkan¬

ması bittikten sonra tabak ve kaşıkların yıkanmasına başladık.

Tabak ve kaşıkları Ahmet Türk, üstündeki kaba yiyecek madde¬

lerini aldıktan sonra bana veriyordu. Ben bunlan iyice sıcak

suda deterjanda yıkaddctan sonra Celal Paydaş'a veriyordum;

Celal Paydaş sudan geçirip duruladıktan sonra, kurulanması için

Nurettin Yılmaz'a uzatıyordu.

Yüzbaşmm, bunlara çay içilmeyi ihmal etmeyin, sözünün ne ma¬

naya geldiğini anlamıştım. Yanımızda askerler bulunduğu için,

arkadaşlara açıkça söyleyemiyordum. Onlarda yüzbaşmm böyle

söylediğini duymuşlardır kanısındaydım. Bu nedenle. Celal Pay¬

daş'a, "tabakları tek suyla değil iki suyla kurula" diyordum. Is^

rar ediyordum, ancak arkadaş, "boşver bir durulama yeter" deyip

geçiştiriyordu. Ne yaptımsa dediğimi yapmadı.

Ben tabakların yıkanması biter bitmez, askerlerin bir şey söy¬

lemelerine fırsat vermeden, bulaşıklan yıkadığım suyu, hemen

tuvalete döktüm ve hemen ikinci su dökerek karavanayı durula-

dım. Yüzbaşı çay içirin demişti. Olsa olsa bize bubıdaşık suyunu

içirecekler. Hiç olmazsa fazla deterjanlı olan su ortada kalsm diye

bu kadar acele etmiştim. Celal Paydaş, durulamayı bitirir bitir-
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mez, bu karavanayı da yıkamak için aldım. Ancak, asker bırak

yere dedi ve eümden aldı. Kurulama işi de bitmişti. Asker, masa-

nm üzerinde duran bardağı alarak bulaşık suyunun içine daldır¬

dı. Dolan bardağı Ahmet Türk'e uzattı, "Al çay iç" dedi. Hepi¬

mize zorla birer bardak bulaşık suyunu çay niyetine içirdiler.

Ayni günün akşamı, ikinci günün sabahı, öğlesi ve akşamı ayni

işleri bize yaptırdUar. Alayh bakışlar, küfürler altmda bu işleri

ister istemez yaptık Tabi çay içerek. Hizmet Mangası hazır ol

deniyordu ve hizmete alıp götürülüyorduk.

Tahüye kararmm verildiği tarihten sonraki ilk pazartesi günü.

13/10/1981 günü. Sabahleyin kantin malzemesi taşımak için gö¬

türüldük. Öğleden sonra saat ikide, tekrar almdık. Bizimle bir¬

likte bir kaç genç arkadaşta almdı. Tabi gericilerden künse alın¬

madı. Bu kez, sökülen demir kapdan dördüncü kata taşıdık.

Kapılar ağır ohnasma rağmen, ikişer ikişer taşınacak dendi. İki¬

şer tane alarak taşımaya başladık. Zorunlu olarak zorlanarak

taşıyordum. Nurettin Yılmaz ciddi biçimde kriz geçirdi. Ahmet

Türk yıkddı ve ayağını sakatladı. Bu iş bittikten sonra tahta san-

ddcları taşıdık. Akabinde kantine gelen malzemeleri bize taşıt¬

tılar. Taşıma işi bittikten sonra koğuşa alındık. Bu taşıma iş¬

lerimiz saym cezaevi müdürünün, yüzbaşmm, diğer yetkiüU-

lerinin, doktorunun önünde oluyordu. Onlar biz bu eşyalan

taşırken bizi izliyorlardı ve zorlanmalarımıza, yıkdmalanmıza

da gülüyorlardı. ^

Ciddi biçimde yorulmuştuk. Hareket edecek halim yoktu. Bu

kadar kapıyı nasd taşıdım ve bu kadar yükü nasd kaldırdım. Ger¬

çekten şaşıyordum. İradi bir olaydı, moraUe çok yakından ilgiü
idi. Beni öldürmek istediklerini biüyordum. Bunun için ellerinden

geleni yapıyorlardı. Bir kalp kırizi geçirmem, bir iç organ travma¬

sı ile karşı karşıya kalmam, zatüriye olmam, midemin, barsaklan-

mın beni öldürebilecek bir hastalık kapması amaçlarıydı. Böyle

öldürmek istiyorlardı. Eceü ile öldü diyebilmek için. Sakat bırak¬

mayı da amaçlamışlardı. Görünür bk sakathk değU görünmez bir

sakatlık. Bir kaç arkadaş ayni duruma sokulmuştu.

Bu yorgunluğumuza rağmen, koğuşla birlikte eğitime çıkarU¬

dık. Eğitim andm okunmasından sonta başladı. Marş söyleyerek

yürüyorduk. Binbaşı, yüzbaşı pencereden bakıyorlardı. Bir ara
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ortada hiç bir sebep yokken, yürüyüş yaptıran gardiyan beni sı-

radarı çıkardı. Niye ayaklarını yürürken dizlerine çekmiyoreun
diyereK eUıfti açmamı istedi. Ashnda böyle bk durum yok. Diğer¬
leri gibi normal yürüyordum. Sadece bahane idi. Adamlar beni
tahrik etmek istiyoriar. GdmemeUydim. Eümi açtım eündeki
özel yapdmış sopa ile vurmaya başladı. BUahare kalçalanma vur¬

du. Tekrar su-ama geçtim. Bu arada eğitim yerine gelen hücre on¬
başısı, tecrit çavuşu, gaddar olduklan çok iyi biUnen (gerçi bü¬

tün gardiyanlar gaddardı ancak bunlann vuruş biçimi değişikti)

iki gardiyan beni su-adan çıkarddar. Çıkarddclarmda pencereye
baktdc, yüzbaşı ve binbaşı yeıterindeydiler ve izliyoriardı. Beni
alabildiğine dövdüler. Üzerime su döktüler ve yine dövdüler.
Onbaşının boşluğuma vurduğu iki yumrukla nefesim kesildi
ve yere ydcddım. Üzerime bidonlarla su boşalttdar.

Ben yerde iken Celal Paydaş'ı çıkardılar. Onu da ayni biçimde
vurmaya başladdar. Oda benim gibi ıslandı, vuruldu, oda yere

ydcdmcaya kadar dövüldü. Biz dövülürken, diğer arkadaşlara

marş söyletiüyordu. Yüıüyüş devam ediyordu.

Yukarı almdığumzda gerçekten perişandık. Sabaha kadar uyu¬

yamadım. Uyuma olanağı yoktu. Arkadaşlar, dayanmanu, tahrik

ohnamamı bana öneriyorlardı. Rüşvetten hakkmda soruşturma
yapdan ve idarenin adamı olan poUste, ayni şekilde nasihatte

bulunuyordu. İdarenin adamı olmasına rağmen, bana karşı say¬

gdı idi ve o gün benim dayaklarimamı engellemek için gerekeni

yapmaya da çalıştı. "Arkadaş, bunlar sana takmışlar, komutan¬

lığın emri imiş, seni çok tehlikeü buluyorlar, bunlar senin çıkar

çıkmaz tekrar siyasi davalara girmeden ve herşeyi deşifre etmen¬

den kesinükle kuşkulanıyorlar. Bu nedenle seni sağ çıkaracaklar,

ama sakatlayarak çıkaracaklar, yahut seni tahrik edip küçük bk

olayla seni tekrar içerde tutmanın hesabını yapıyorlar, bilesin"

diye bir açıklamada getkmişti. "Bunları dayaklandığım gece söy¬

lemişti. Gece nöbetçi idi. Beni uyandırdı. Koğuştan bir Uci kişi¬

nin ismini verdi. Bunlar senden, çdcınca avukatlık yapıp yapmı-

yacağını çeşitü biçimlerden senden sorarlar. Bunların böyle bk

sorusu üe karşı karşıya kalırsan, Diyarbakır'da kalmıyacağıra

ima ettir ve yalandan olsada inandu-maya çahş" dedi bana. Ger¬
çekten dediği oldu.
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çekten dediği oldu. Ayni adamlar, geçmiş olsun bahanesi Ue

yatağıma geüp oturdular. Sohbet suasmda, bu biçim sorular

sordular. Bizde taktiksel davrandık. Ancak, menfi veya müspet

hiç bir beürlemede bulunmaddc. Ancak bdckınhğumzı "Hukuka

saygımın kalmadığmı, Türkiyede bu durumda avukatidc yapmanın

gereksizüğini" ifade ederek belirledirh.

Sah günü Celal Paydaş ve Ahmet Türk mahkemeye ahnddar.

O gün ziyaret günüj'dü. Eğitime çıkanhnadık. Ancak öğleden son¬

ra saat 16 sıralannda ziyaret bitti. Bizi hizmet mangası olarak

götürdüler ve salonu temizledik baştan başa.

Temizüği bitkdücten sonra, sıralandık. Süpürgelerimizi omuz-

lanmızda silah gibi tutmamız emredildi. Uygun adım koğuşa

doğru yürürken, teğmenin emri ile durdurulduk. Salonun iyi te¬

mizlenmediğini söyledi teğmen. Tekrar yeniden temizlemeye

başladdc. Ashnda temizlüc iyi biçimde yapılmıştı. Bu arada temiz-

Uk yerine gelen askerlerden birisi benim, birisi, Nurettin Yılmaz'm,

diğer birisi de sakat Şükrünün sırtına bindi. Ben sırtıma binen ki¬

şinin ısrarlarına rağmen yürümedim. Duvara yaslanarak bekledim.

Nurettin Yılmaz iki tur attıktan soraa yıkıldı. Benim sırtuna binen

adam yürümemi temin için elindeki copla başıma vurmaya baş¬

ladı. Ancak yürüyecek durumum yoktu. Bilahare yıkdır gibi

olduğumu görünce sırtımdan indi.

Koğuşa geldiğimde midem bulanıyordu. Sağlık memuru Hıdır'ın

verdiği hapı yuttum. Fayda etmiyordu. Kustum, kustuktan sonra

bkaz açıldım.

Celal Paydaş ve Ahmet Türk akşam yedide geldder. Celal Pay¬

daş' in tahüyesine karar vennişler. Ahmet Türk bu davadan

daha evvelki celselerde tahliye eddmişti. Başka bir tutuklama¬

sı vardı, o nedenle içerde idi.

Çarşamba günü sadece hizmet mangası olarak görev yaptım.

Bilinmeyen bir nedenden ötürü o gün havalandırmaya eğitime

çıkarılmadı koğuş. 36. mcı ve 39. uncu koğuş havaİandu-maya
ahndı. Eğitime çıkmadık, ancak eğitimde işkence yapılan insan¬

ların ızdırabını aynen yaşadık manen.

Perşembe günü koğuş eğitime çıkarıldı. Öğleden sonraki bir

saatte çıkanlddc. Yürüyemiyecek durumda idim. Ayni durumda

olanlar da vardı. Onlar eğitime ahnmadı, ama ben ısrarla çıkanl-
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dun. Yürüyüşe başlayışımızdan on dakUca soma. Celal Paydaş

sıradan çıkarddı. Eğitim alanına gelen 39. koğuşun gardiyara,

diğer yarduncı gardiyanla bkUkte Celal Paydaş'a vurmaya baş¬

laddar. O vurulurken biz marş söyleyerek yürüyorduk. Döğül-

me surasmda, tecrit hücresinin infaz mangasmm başı olan çavuş

ve onbaşı da geldUer. Kendilerinin yemek odasından uzattdclan

su hortumu ile bir taraftan Celal Paydaş'ı döverken bk taraftan¬

da ıslatıyoriardı. Celal Paydaş yıkddı. Artdc kalkamıyordu. Buna

rağmen yerde iken de vuruyorlardı. Onun yıkdışı ile suamn

bana geldiğini anladım. Beni, düşündüğüm gibi sıradan çıkar¬

ddar. Ayni biçimde copla ve sopayla vurmaya başladdar. Bu arada ^

39. koğuşun gardiyara göğsüme iki yumruk indkdi. Nefesim ke¬

sildi ve büküldüm. Bükülmemle bkükte su-tıma çok şiddetü bir

ayak darbesi geldi. Sol sut kaburga kemiklerime isabet etti. Ol¬

duğu gibi ydcddım ve kendimden geçtim. Bir ara gözümü açtım,

asker "ha gözlerinin rengi yerine geüyor" söyledi. Birisi burnu¬

ma yanan çaput tutmuştu. Kendime koğuşa almdığımda geldim.

Yatağa uzanrmştım. Sutım çok acıyordu. Sağlık memuru Hıdır

İğkcik basımdaydı. ^Kemdclerimi kontrol ediyordu. Bir kmk
yok, ancak hafif çatlama olabUir. Yerinde kıpırdama dedi bana.

Tahüyem gelmişti beUci. Gönderilmiyordum. Düşüncemde yok¬

tu çıkacağım hakkında. Kalkamıyordum. Yürüyemiyordum.

Üç gün yerimde kaldım, kalkmadun. Somaki günler yavaş ya¬
vaş kalktım. Enver'in koluna girerek kısa süreyle koğuşta gezi¬

niyordum. Araya cumartesi pazar girmişti. Pazartesi de durumumu

iyi görmedikleri için eğitime çıkarmadılar. Koğuş eğitime çıktı.

Ancak eğitim bk saat kadar sürdü.

22/9/ 1981 günü öğleden sonra hazırlanmam emredildi. Ar¬

kadaşlarla görüşmeme imkan vermediler. Genel bir selam vere¬

rek ayrddık. Eşyalarımın hiçbirisini almadım. Gardiyan gereken

aramayı yaptı. İdare bölümüne getirildim. Getirildiğimde saat

15 ti. Diğer tahüye olanlarda getirildi. Küçücük bk salonda tutulu¬

yorduk (görüşme hücrelerinin açıldığı salon). Burada boş tut-

maddar. Uğurlar olsun diyorlardı. Marş ve eğitünîn dışında her¬

kese son giderken kısmeti olan dayak hakkmıda verdiler. Tam dört

saat ayakta tutulduk. 1930'da işlemlerimiz yapıldı. Bu ara ya¬

nıma gelen yüzbaşı. "Aldığım bdgilere göre Avukatlık yapmı-
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yacaksm Diyarbakır'da, istersen yap, geleceğin yer yine burası¬

dır" diye tehditte savurdu. Bilselerdi, Muş Asliye ceza mahke¬

mesinden hakkımda verilen malıkumiyet kararmm kesinleştiği¬

ni ve yasal olarak avukathk yapmamın imkan dahiUnde olma¬

dığmı, kanunca bunlan söylemezlerdi. Mademki benmı Avukat-

hğmıdan korkuyorlar, gerçeği öğreninceye kadar korksunlar

diye bkşeyde söylemedim.

Saat 20.30 da nizamiyeden çıktdc. Bir gurup, halsiz, yıkıhnış

insan. Öylesine herkes durgun ve korkulu, arkasına bakamaz du¬

rumda hepsi. Ya, bk daha alırlarsa endişesi egemen herkeste.

Cezaevini, o işkence haneyi, o insanhğın yüz karası kasapha¬

neyi geride bıraktık.

Koşar adunlarla yürüyordu gençler. Sırtımızın ağrısından ayak

uyduramıy ordum gençlere. Doksanyedi kilodan 60 kdoya düş¬

müş, vurulan coplann, zincirlerin tekmelerin aasmı halen sır¬

tında duyan iki büklüm olmuş, tesümiyetin ve içerde kalan genç¬

lerin ızdırabmı yüreğinde duyan dü yaşındaki bk insanın kendi¬

lerine ayak uyduramıyacağmı anhyan gençler adımlarını ağır-

laştu-ddar.

İki yüz metre kadar yürümüştük. Durdum ve geriye döndüm, ka¬

ranlıklara gömülen, yıUarca yüreğimize bk kabus gibi çökecek

bu işkencehaneye bir daha baktım. Acaba, bu binanm dört du¬

varı arasında sermayenin hesabına. Şovenizm uğruna işlenen

bu cinayetlerin, bu hunharlığın ve barbarlığın hesabını tarihe

kim verecektir. Cuntası, sıkıyönetim komutanı, cezaevi binba¬

şısı ve yüzbaşısı içine girdilcleri şovenizm girdabında yapdan

itibarıyla bu yapılanlardan vicdan azabı çekmiyebiürler. Ama,

köyünde terle toprakla yoğrulmuş bu köylü çocuğu, demir çark¬

lar arasmda emeğini öğüten ve döktüğü terin karşılığmı ahmyan

bu işçi, kapitaUzmin tekelleşmesi sonucu yan aç yarı tok bu

küçük burjuva çocukları askerler, kanlarmı emmeye çahşan

ve kendilerini iüklerine kadar sömürmeye uğraşan ve bunun

kavgasmı veren güçlerin çıkarları doğrultusunda bu cinayetlere

katddıklarmı ve onun kavgasmı veren insanları hunharca ezdik¬

lerini bk gün anlamıyacaklar mı?, bu yaptıklanndan öğünebi-

leceklermi ?. ,..
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Ya, Adaletten aynlmıyacağma, hukukun üstünlüğü Ukesine
sadık kalacağma, insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağına
yemin eden ve yarm bu hakkm savunuculuğu görevim"de yük¬
lenecek olan savcılar yargıçlara ne demeü. Acaba bu işkence-
cUere ortakhklanndan ve yapdan insanide dışı bu uygulamalara
Hakkı ve hakkaniyeti bk kenara iterek onay vermelerinden utan-
mıyacaklar mı ?. Çocuklarmm bk gün babam insanlarmm kanı¬
nı emen, sermaye uğruna, şovenizm adma binlerce kişinm ya-

şarnını yok eden hunharlann yasal koruyucusuydu" diyecekle¬
rini hiçmi hesaba katmıyoriar. Acaba, vicdanen dahi olsa bu dav-
ranışlarmm hesabmı vermiyeceklermi ?...

Martta iUc bahann hafif serin ve nendi sabahında gkdiğmı esk
kampından, işkencehaneden eylül ayınm yine serin ancak kuru
gecesinde aynlıyorum. Karanhkları delerek insanlara, beni an¬
layacak, benimle beraber olacak insanlara, kısanlara.	

-SON-
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