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ÖNSÖZ
Ülkemiz topraklar› üzerinde iﬂkence, Osmanl›’n›n son dönemlerinden baﬂlayarak günümüze kadar hep tart›ﬂma konusu olmuﬂtur.
Ama iﬂkence de bu tart›ﬂmalarla beraber sürmüﬂtür. Kimi zaman görece az, kimi zaman
daha fazla olarak iﬂkence bu ülkede hep olmuﬂtur.
Kuﬂkusuz bu durum üzerinde yaﬂad›¤›m›z
topraklarda egemenli¤ini sürdüren devletten
ba¤›ms›z de¤ildir. Devlet, sömürü ve zulüm
üzerine kuruldu¤u için, bu sömürü ve zulmü
kabul etmeyenler, karﬂ› ç›kanlar ve hakk›n›
arayanlar da sürekli olmuﬂtur. ‹ﬂte devlet, kendine muhalif olan, eme¤ine ve hakk›na sahip
ç›kan kesimleri bask› ve zorla sindirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu bask› ve zorun baﬂ›nda da kuﬂkusuz iﬂkence gelmektedir.
‹ﬂkenceden en büyük pay› da, halk muhalefetinin en önünde bulunan, halka önderlik
eden devrimciler alm›ﬂt›r. Her dönem yap›lan
iﬂkencelerle devrimcileri düﬂüncelerinden
vazgeçirmek, teslim almak ve böylece halk
muhalefetini öndersiz b›rakmak istemiﬂlerdir.
Ama bu devrimcilerin d›ﬂ›ndaki kesimlere iﬂ-
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kence yap›lmad›¤› anlam›na da gelmiyor. Sistemli iﬂkenceler büyük ço¤unlukla devrimcilere yap›lsa da, halktan insanlar da iﬂkencenin
ma¤duru olmuﬂtur. Kimi zaman devrimcilere
yard›m ettikleri için, kimi zaman devletin gücünü gösterip, sindirmek için halka da hep iﬂkence yap›lm›ﬂt›r. Yani iﬂkencenin as›l hedefi
devrimciler olmakla birlikte halk› da ses ç›karamaz hale getirip sömürü ve zulüm düzeninin rahatça sürmesini sa¤lamakt›r.
Bu durum görülmezse, iﬂkencenin neden bu
kadar yayg›n oldu¤u da anlaﬂ›lamaz. Yoksa,
devlet büyüklerinin hep söyledikleri gibi iﬂkence, “bir kaç kendini bilmez polisin yapt›¤›”,
“münferit” bir olay olarak görülecektir. Ve iﬂkencenin “mazereti” olarak da “polisin e¤itimsizli¤i” gibi yalanlara inan›lacakt›r. Oysa iﬂkence ne “bir kaç polisin iﬂi”, ne “münferit” bir
olay, ne de “polisin e¤itimi” -zira, polisler zaten iﬂkencenin nas›l yap›lmas› gerekti¤i konusunda e¤itilmektedir- ile çözülebilecek bir olgudur. ‹ﬂkence bir devlet politikas›d›r. Ve bu
sömürü ve zulüm düzeni sürdükçe iﬂkence de
varolacakt›r.
Bu tespit edilmeden iﬂkenceye karﬂ› mücadele de do¤ru bir rotaya oturtulamaz. ‹ﬂkence
düzenin politikas› oldu¤una göre, iﬂkenceye
karﬂ› mücadele de düzene karﬂ› bir mücadeleyi içermelidir.
Elinizdeki kitap, hep varolan ve hep tart›ﬂ›lan iﬂkence olgusunu, bu bak›ﬂ aç›s›yla ele al›yor.
Kitap esas olarak iki ana bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci bölümde Osmanl›’dan günümüze
iﬂkencenin nas›l uyguland›¤› anlat›l›rken, ikin-
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ci bölümde ise sözü iﬂkenceyi bizzat yaﬂayanlara b›rakt›k.
Anlat›mlar için de do¤rudan devrimci tutuklulara baﬂvurduk. Bilindi¤i üzere devrimciler
hapishaneye konulmadan önce istisnas›z iﬂkence tezgahlar›ndan geçirilmektedir. Böylece
iﬂkenceyi en sistemli ve yo¤un olarak görenlerin yaﬂad›klar›n› aktarmak istedik.
Yüzlerce tutuklunun iﬂkence anlat›mlar›ndan bir k›sm›n› derledik ve yaﬂan›lan bu iﬂkencelerin herkes taraf›ndan bilinmesi gerekti¤ini düﬂündü¤ümüz için kitap haline getirdik.
‹ﬂkencenin, katliamlar›n, kay›plar›n, bask›
ve zulmün olmad›¤› bir ülkede yaﬂamak dile¤iyle...
***
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Yay›nevinden
Bu kitab›n ilk bölümünde Osmanl›’dan baﬂlay›p bugüne uzanan bir tarihçe var: ‹ﬂkencenin tarihçesi.
Osmanl›’da yap›lan iﬂkencenin bugün için ne
önemi var demeyin. Bugün hala devam eden
iﬂkence politikas›n›n nas›l bir “devlet gelene¤i” oldu¤unun anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan bu tarih
önemli.
‹kincisi, iﬂkencenin “s›n›fsal” bir özelli¤i oldu¤unu görmek aç›s›ndan da önemli. ‹ﬂkenceye, belli bir “sömürü” düzenini sürdürmek için
baﬂvuruluyor. Bu nedenle adlar› ister Padiﬂah,
Sadrazam, Kola¤as› olsun, isterse Baﬂbakan,
‹çiﬂleri, Adalet Bakan›, ya da Emniyet Müdürü,
Jandarma Komutan› olsun, bu politika de¤iﬂmiyor.
*
ikinci ve üçüncü bölümlerinde okuyaca¤›n›z
1980’den bugüne yaﬂanan iﬂkencelerden örnekler içeren anlat›mlar, 2000 y›l› içinde derlendi. Bu nedenle anlat›mlar› olan tutuklular›n
kald›klar› hapishaneler bugün F tipleri...
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TAYAD’l› Ailelerin katk›lar›yla bir araya getirilen bu bölümlerde, iﬂkenceyi yaﬂayanlar anlatt›.
Böylelikle okurun gözlerinin önüne, iﬂkencenin yaln›zca tahlilini ve tarihini de¤il, bugünkü canl› tan›klar›n› da getirmiﬂ oluyorduk.
Ne var ki...
Bu canl› tan›klar›n bir k›sm› bugün art›k
“canl›” de¤il.
*
Anlat›mlar›n büyük bölümü hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerden derlenmiﬂti.
Böyle olmas› da do¤ald›: Çünkü, hapishanedeki herkes, ister siyasi tutuklu olsun, ister
adli tutuklu, mutlaka o iﬂkence tezgahlar›ndan
geçmiﬂti.
Ama bu ülkede, emniyet müdürlüklerinden,
jandarma karakollar›ndan M‹T binalar›ndan ç›k›nca iﬂkence geride kalm›ﬂ olmuyordu. Hapishaneler de iﬂkencenin de¤iﬂik biçimlerde
devam ettirildi¤i bir yerdi.
‹ﬂkence konusunda tan›kl›klar›na baﬂvurduklar›m›z, iﬂkencenin bu boyutunu da yaﬂ›yorlard›. Ve üstelik 2000 y›l›n›n baﬂlar›nda iﬂkencenin çok daha sistemleﬂmiﬂ bir biçimiyle
karﬂ› karﬂ›yayd›lar. Hapishanelerde gündeme
gelen bu “sistemleﬂmiﬂ iﬂkence”nin ad› F Tipleri’ydi.
F Tipleri, “izolasyon iﬂkencesini” yani tutuklular› tek kiﬂilik hücrelerde tecrit ederek zulmetmeyi kurumlaﬂt›ran hapishane tipinin
ad›yd›. Daha önce bu uygulaman›n yap›ld›¤›
yerlerde bu iﬂkence “beyaz iﬂkence” olarak
adland›r›lm›ﬂt›.
Ama ülkemizde tabii F tipleri, yaln›z bu “be-
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yaz iﬂkence” ile yani, yaln›z tecritle s›n›rl› kalmad›. Copla tecavüzden falakaya kadar iﬂkencenin di¤er türlerinden de vazgeçilmedi.
*
Tutuklular, daha baﬂ›ndan itibaren iﬂkencenin bu biçimine de direndiler.
‹ktidar, bu direniﬂi bast›rmak için, 19 Aral›k’ta onlarca hapishaneye sald›rarak büyük
bir katliam yapt›.
Ard›ndan F Tiplerinde tecrit iﬂkencesi ve di¤er iﬂkence biçimleri dizginsizce sürdürüldü.
F tiplerine götürülen tutuklular, buradaki iﬂkenceyi “aynen ﬂubedeki gibi”, “aynen 12
Eylül dönemindeki gibi...” diye anlat›yorlard›.
Bu anlamda, bu kitapta okudu¤unuz iﬂkence
anlat›mlar›, ayn› zamanda F tiplerini gözlerinizin önünde canland›rman›z› da sa¤layacakt›r.
*
Hangi biçimde olursa olsun direniﬂi k›rma
politikas›, yeni bir iﬂkence türünü daha gündeme getirdi: “Zorla t›bbi müdahale”!
Tarihçede ve anlat›mlarda okuyacaks›n›z;
ülkemizde iﬂkencenin en önemli saç ayaklar›ndan biri “Adli t›p”lard›r. ‹ﬂkenceden her yan› morarm›ﬂ, k›r›lm›ﬂ bedenler karﬂ›s›nda
“sa¤lamd›r” raporu veren doktorlar, iﬂkencenin t›bbi aya¤›n› oluﬂturuyordu.
“T›p” ve “iﬂkence”, direniﬂi k›rmak için uygulanan “zorla müdahale”de fiilen yanyana
geldi.
T›bb›n kendisi, bir iﬂkenceye dönüﬂtü.
Doktorlar, do¤rudan iﬂkenceyi yürüten görevliler haline geldi.

14

Cop, falaka, manyeto yoktu bu iﬂkencede.
Tutuklular› ellerinden ayaklar›ndan yataklara
ba¤layan zincirler ve damarlar›na giren serum i¤neleri, bu iﬂkence türünün temel araçlar›yd›.
*
ﬁubelerde, karakollarda iﬂkencelerden geçen
bu kitab›n yaz›c›lar›, hapishanelerde de iﬂte
bu iﬂkencelerden geçtiler.
Bu kitapta anlat›mlar›n› okuyaca¤›n›z R›za
Poyraz art›k yaﬂam›yor. 19 Aral›k’ta onlarca
hapishaneye birden yap›lan sald›r› sonucunda
yaﬂam›n› yitirdi.
Bu kitapta anlat›mlar›n› okuyaca¤›n›z Mehmet Zincir, Erdal Göko¤lu ve Eylem Yeﬂilbaﬂ da art›k yaﬂam›yor say›l›rlar. Baﬂka bir deyiﬂle, onlar art›k yaﬂayan bir ölü.
“Zorla t›bbi müdahale” iﬂkencesi, onlar› mezars›z ölülere çevirdi. ‹ﬂkence bu defa onlar›n
haf›zalar›n› yoketti.
*
Art›k burada anlatt›klar› hiç bir ﬂeyi hat›rlam›yorlar. Art›k kendilerine iﬂkence yap›ld›¤›n›
bile hat›rlam›yorlar belki. Onlar iﬂkencenin ülkemizdeki en yeni kurbanlar›.
Ama son de¤iller.
Çünkü bu ülkenin hapishanelerinde, bu ülkenin polis ve jandarma karakollar›nda, M‹T
binalar›nda ‹ﬁKENCE SÜRÜYOR!..
*
‹ﬂkence konusunda son bir söz:
Osmanl› onca iﬂkenceye ra¤men ayakta kalamad›.
Türkiye Cumhuriyeti, onca iﬂkenceye ra¤men, halk›n haklar ve özgürlükler mücadelesi-
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ni bast›ramad›. Falakalar, coplar, iﬂkencehanelerden geçirilen, onbinlerce insan› düﬂüncelerinden vazgeçiremedi.
‹ﬂkencenin oldu¤u her yerde direniﬂ de oldu.
Ve son sözü de hep direniﬂ söyledi.
*
‹ﬂkenceyle yüzyüze kald›¤›m›zda direnmek,
Bizim d›ﬂ›m›zda baﬂkalar›na yap›lan iﬂkenceye karﬂ› da sessiz kalmay›p mücadele etmek,
Onurlu, namuslu, dürüst bir insan olman›n
gere¤idir.
Çünkü iﬂkence, hep söylendi¤i gibi, insanl›k
suçudur.
Bu kitab› okurken, yaln›z yap›lan iﬂkenceleri de¤il, adlar› an›lm›ﬂ olsun ya da olmas›n,
suçlular› da göreceksiniz.
***

1. BÖLÜM
Osmanl›’dan bugüne
iﬂkencenin tarihçesi
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UMUTSUZLUK YASAK

Kavruldu en yaman› çiçeklerin
Kalbim, katlan bunlara
Çünkü k›ﬂt›r yaﬂan›lan.
Amans›z ve limans›z bir k›ﬂ!
Ve sar›lm›ﬂ›z dört bir yandan
Ama düﬂün kalbin,
Düﬂün kavgayla kazan›lan bahar›
Direnen, adressiz yaﬂayan dostlar›
F›ﬂk›racak ekinleri
‹lk yazda karlar alt›nda
Ve dolu dizgin geçerek
Her ac›y› bir sevinçle
Yol yok kalbim
Sa¤ ç›kaca¤›z bu ac›lardan
Çünkü umutsuzluk yasak
Y›lg›n türküler söylemek de
Çünkü yürüyor umudun ordusu.
Umutsuzlu¤u kurﬂuna dizerek.
Metin Demirtaﬂ
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A- OSMANLI’DA ‹ﬁKENCE
ﬁiddet ve iﬂkence Osmanl› ile özdeﬂtir. Osmanl›’n›n
600 y›ll›k tarihi ﬂiddetin, iﬂkencenin, öldürme ve katliamlar›n egemen oldu¤u kanl› bir tarihtir.
Bu kanl› tarihin her döneminde çok de¤iﬂik iﬂkence
türlerini görebiliriz. Kald› ki, iﬂkence Osmanl›’da serbesttir. Örne¤in yasalarda h›rs›zlara ya da h›rs›zl›k zann› nedeniyle gözalt›na al›nanlara iﬂkence yapmak serbesttir.
Buna dayan›larak h›rs›z diye yakalananlara günlerce
iﬂkence yap›l›rd›. ‹ﬂkence zoruyla insanlar, iﬂlemedi¤i
suçlar› kabul etmek zorunda kal›rd›.
Halk›n iﬂkencelerle yüzyüze gelmelerinin nedenlerinin biri de vergi konusuydu. Belki de Anadolu halk›n›n
Osmanl› devletinden çekti¤i zulüm ve iﬂkencenin en
önde gelen gerekçesi vergi konusuydu.
A¤›r vergiler halk› can›ndan bezdirirdi. Halk, elindeavucunda olan her ﬂeyi vermesine ra¤men vergilerin
tümünü ödeyemezdi.
Osmanl›, ç›kard›¤› kanunnamelerle, vergisini ödemeyen herkese iﬂkence yap›lmas›n› hükme ba¤lam›ﬂt›.
Vergisini ödeyecek paras›, mal› olmayan binlerce köylü
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a¤›r iﬂkencelerden geçirildi. Köylülere uygulanan iﬂkenceler öyle bir noktaya geldi ki, Osmanl›’n›n son dönemlerinde vergi toplamaya giden vergi memurlar›
köylülere bizzat iﬂkence yapar oldular.
Vergisini veremeyen köylü, vergi memuru taraf›ndan
herkesin içinde yat›r›l›p k›rbaçlan›yordu. Yine meydan
daya¤›, falaka ve bazen de de¤iﬂik iﬂkence türleriyle
köylüler cezaland›r›l›yordu.
“Borcunu ödeyemeyenlere de haysiyet k›r›c› hakarette bulunulurdu. Borçlu kiﬂi eﬂe¤e s›rtüstü yat›r›l›r boynuna ba¤›rsaklar as›ld›ktan sonra eline eﬂe¤in kuyru¤u
verilir, bütün pozisyon ald›r›ld›ktan sonra s›ra üzerine
bok atmaya gelir. Bir bok bulunarak borçlunun üzerine
at›l›r. Bu ﬂekilde ﬂehrin sokaklar›nda dolaﬂt›r›l›r. Sonra
da k›rbaçlanarak cezas›n› çekmiﬂ olurdu.” (Osmanl›n›n
Kanl› Tarihi, ‹smail Metin, Ant Yay›nc›l›k, s. 86)
Osmanl› uygulad›¤› iﬂkence ve katliamlarla halklar›
korkutup sindirmeyi amaçlam›ﬂt›r. Yarataca¤› korku ile
düzenine itaat› amaçlam›ﬂt›r. Halka karﬂ› uygulanan iﬂkence ve de¤iﬂik cezalar›n temelinde bu vard›r.
“Osmanl›’da oyun çoktur” deyiﬂi, bu devletin halka
olan düﬂmanl›¤›n›, iﬂkence ve katliamlarla ayakta kald›¤›n› gösteren bir deyiﬂtir.
Osmanl›’n›n oyunlar› içinde iﬂkencenin ayr› bir yeri
vard›r. ‹ﬂkence ile köhnemiﬂ düzenini ayakta tutmaya
çal›ﬂm›ﬂt›r. Yeri gelmiﬂ korkutmak ve sindirmek için iﬂkence yapm›ﬂ, yeri gelmiﬂ, iﬂkence, ayaklanma önderlerine karﬂ› bir öç alma biçimine dönüﬂmüﬂtür.
Nitekim ﬁeyh Bedrettin ayaklanmas› kanla bast›r›l›p
binlerce müridi k›l›çtan geçirilirken, ayaklanma önderlerine de katledilmeden önce halk›n gözü önünde en
a¤›r iﬂkenceleri yap›lm›ﬂ ve onlardan davalar›na ihanet
etmeleri istenmiﬂtir.
“... Tezden s›çrad› Beyaz›t... ‘Tez davran›n’ dedi...
Cellatlar hemen bir çarm›h haz›rlad›lar. Ve dahi, otuz-
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dan fazla yaral› Dede Sultan›m›z› soyup üstüne yat›rd›lar. Beyaz›t uzaktan gözlemekte... Sa¤ elini, çarm›h›n
ucuna getirip avucunun ortas›na çivi çakt›lar. (...) Ellerinden, ayaklar›ndan çivilediler çarm›ha...” (Azap Ortaklar›, Erol Toy, Cilt 3, s. 383)
Dede Sultan otuz yerinden yaral› olmas›na ra¤men
en a¤›r iﬂkenceleri görür. Sonra da pala, nacak ve baltalarla vücudu parçalanarak katledilir. Bu ayn› zamanda
Osmanl›’n›n öç alma hareketidir.
Di¤er yandan ise bu türden cezalarla Anadolu halk›na bir daha ayaklanmas›n diye gözda¤› verilir.
“ATA YAD‹GARI” MEYDAN DAYA⁄I VE FALAKA
OSMANLI’DA EN YAYGIN ‹ﬁKENCE B‹Ç‹M‹D‹R
Osmanl›’da belki de en yayg›n iﬂkence biçimi meydan daya¤› ve falakad›r.
Dayak atmalar farkl› ﬂekillerde olabilmektedir. S›rt›n
k›rbaçlanmas›, s›rt›n sopayla dövülmesi, ayaklar›n sopayla dövülmesi, kaba dayak at›lmas› gibi çok çeﬂitleri
vard›r.
‹stanbul’a yapt›¤› seyahatte gördüklerini “‹stanbul
ve Anadolu’da Seyahat Günlü¤ü” isimli kitab›nda toplayan Hans Dernscwam ﬂöyle yaz›yordu:
“... dayak atma ﬂöyle yap›l›yor. Ben bunu bizzat gördüm. Dayak yiyecek kiﬂinin ayaklar› birbirine iyice yak›nlaﬂt›r›l›p ba¤lan›r ve ayaklar› aras›na uzun sopaya
benzeyen bir ﬂey konur. Bundan sonra iki kiﬂi O’nu baﬂ› yere ayaklar› havaya gelecek ﬂekilde kald›r›rlar. Bunlardan biri ç›plak ayaklar›n›n tabanlar›na bir sopa ile
vurmaya baﬂlar. 100 veya 300 sopa. Ne kadar dayanabilirse. Suçu a¤›rsa böyle yap›l›r. ﬁayet de¤ilse mavar
usulü dayak at›l›r ki bu neresine rastgelirse birkaç sopadan ibarettir. Bu ﬂekilde sopalarda, sopa dayak yiyenin fena bir yerine rastlarsa ömür boyunca sakat kala-
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bilir. Türkiye’de dayak günlük ekmek gibi bir ﬂey. Kim
bir suç iﬂlerse 100, 150, 300 sopa yer. Bundan dolay›d›r
ki, Türkler’de korku ve itaat vard›r...”
Osmanl›, egemenli¤i alt›nda yaﬂayan herkesi kul olarak görüyordu. Bak›ﬂ böyle olunca, bu kullar›n insanca
yaﬂam hakk› da yoktur. Ad› üstünde, “kul”dur.
Kullar› düzene uydurmak için ac›mas›z ceza ve yapt›r›mlar vard›. Kul, insan olarak görülmedi¤i için onur k›r›c› davran›ﬂlarla s›kça karﬂ›laﬂ›rd›. Küfürler, hakaretler,
ahlaks›zl›klar Osmanl› topraklar›nda yaﬂayan tüm kullar›n karﬂ›laﬂt›klar› baﬂl›ca davran›ﬂ biçimleridir.
‹nsanlar›n hiçbir gerekçe yokken öldürülebildi¤i, padiﬂah›n ve onun adamlar›n›n “hikmetinden sual olunmad›¤›” böylesi bir devlette elbette iﬂkence de günlük,
s›radan olaylardan biri olacakt›.
Dükkanlar›n önünde suçlu diye insanlar as›l›rken,
eﬂeklere bindirilip hakaret edilip sokak sokak dolaﬂt›r›l›rken, günlük yaﬂam›n her yerinde falaka ile karﬂ›laﬂmak ﬂaﬂ›rt›c› olmamaktad›r.
Falaka, en yayg›n ve hemen hemen imparatorlu¤un
her yerinde uygulanan bir iﬂkence yöntemidir. Falaka
sokakta ve herkesin gözü önünde uygulan›rd›.
Yine gezginlerden birinin halk›n sokak ortas›nda falakaya yat›r›lmas›n› anlatan ﬂu sat›rlar› da iﬂkencenin boyutunu ortaya koymaktad›r.
“Bugün ilk defa olarak Serasker kap›s›nda de¤nek
cezas› uyguland›¤›n› gördüm. Beﬂ Rum her biri 500
toplam 2500 sopa yeme¤e mahkum edilmiﬂti. Bir kavas
yani polis zabiti mahkumun gö¤sü üzerine diz çöküyor
ve O’nun ellerinden tutuyor. ‹ki kavas mahkumun ayaklar›n›n ba¤l› oldu¤u bir s›r›¤› omuzlar›na alm›ﬂlard›. ‹ki
tanesi de de¤neklerle vuruyordu. Bana karﬂ› hususi bir
iltifat eseri olarak Paﬂa 200 de¤ne¤i affetti.”
Bu manzaralar› imparatorluk s›n›rlar› içinde her zaman ve her yerde görmek mümkündü.
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Kuyucu Paﬂa’lar, Bekira¤a Bölü¤ü
ve ‹ﬂkencenin Envai Çeﬂidi
OSMANLI’DA ‹ﬁKENCEN‹N KURUMLAﬁMASI
Osmanl›’da iﬂkence elbette ki bugünkü modern araçlarla, iz b›rakmayan yöntemlerle yap›lm›yordu. ‹ﬂkence
kaba ve aç›ktan yap›l›yordu. Ço¤u, vücutta iz b›rakan,
sakat b›rakan, ölüme yol açan iﬂkence türleridir bunlar.
Kald› ki, iﬂkencecilerin “ölür”, “sakat kal›r” diye kayg›lar› da yoktur. Çünkü iﬂkencede adam öldürmenin bir
cezas› da yoktur.
Bugünün ünlü iﬂkencehanelerinden olan ‹stanbul’daki Vatan, Ankara’daki DAL gibi kontrgerilla merkezleri
yayg›n de¤ildir Osmanl›’da. Buna ihtiyaç da duymam›ﬂlard›r. Çünkü her yer; meydanlar, sokaklar, evler...
ihtiyaç duyuldu¤unda her an bir iﬂkencehane olarak
kullan›labilir.
Özel iﬂkence merkezlerinin oluﬂturulmas›na Osmanl›’n›n son y›llar›nda baﬂlanm›ﬂt›r. Örne¤in Abdülhamit
döneminde, ‹ttihat ve Terakki’nin iktidar›nda böyle iﬂkence merkezleri oluﬂturulmuﬂtur.
Bugün, nas›l ünlü iﬂkenceciler varsa Osmanl›’n›n da
iﬂkencecili¤iyle tarihe geçmiﬂ ünlüleri vard›r. Bunlar
öylesine ünlüdürler ki, bu iﬂkenceciler paﬂalara bile her
ﬂey yapabilecek, yapt›rabilecek güce sahiptirler. Öyle
ki, bunlardan birisi, sekiz yaﬂ›ndaki bir çocu¤u elleriyle
bo¤acak kadar iﬂkenceyle bütünleﬂmiﬂtir. Yine bir baﬂkas› açt›rd›¤› kuyulara insanlar› doldurup öldürdü¤ü
için ad› Kuyucu’ya ç›km›ﬂt›r.
Osmanl›’n›n köhne düzeni onlarca iﬂkence yönteminin ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Belki de hiç kimsenin
akl›na gelmeyecek, duyuldu¤unda insanlar›n tüylerini
diken diken edecek onlarca iﬂkence yöntemine sahiptir
Osmanl›.
‹ﬂkence türlerine gelince; bunlar falakadan baﬂlay›p,
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sakal boyamaktan erkeklik organ›n› kesmeye, kol da¤lamadan el kesmeye, kola b›çak sokup gezdirmeden aln›n da¤lanmas›na, deri yüzmeye kadar uzan›r.
“Genç Osmanl›lar ak›m›n›n elemanlar› Sultan Abdülhamid’i devirmek için Ç›ra¤an Saray›’n› bast›. Bu bask›n›n
ard›ndan yo¤un bir tutuklama kampanyas› baﬂlat›ld›. Yakalananlar Y›ld›z Saray›’na götürülerek, öncelikle Saray’da iﬂkenceye tabi tutuldular. ‹ﬂte bu iﬂkencelerden birisinde Ç›ra¤an bask›n› san›¤› olarak tutuklanan san›klardan birisine a¤›r iﬂkenceler yap›ld›. Gözüne mum sokarak
kör ederler.” (Osmanl›’n›n Kanl› Tarihi, ‹smail Metin, s. 80)
Yine gözlere mil çekilmesi, gözlere demir sürme çekilmesi, gözlere sirke at›lmas›, burnu delmek, çarm›ha
germek, el ve ayak t›rnaklar›n› sökmek, usturayla diri
diri yüzmek, saçlar› kesilmiﬂ baﬂa ateﬂte k›z›llaﬂt›r›lm›ﬂ
taç giydirmek, vücudu k›zg›n demirle da¤lamak, vücudu oyup mum dikerek yakmak, c›mb›zla sinirleri çekmek, bir uzvun içine burgu sokmak, kaynar ve so¤uk
suya sokup ç›karmak, çekiçle kol, bacak, el ve ayak kemiklerini k›rmak, çeﬂitli organlar› kesmek, ba¤›rsaklar›
boﬂaltmak da di¤er iﬂkence yöntemlerindendir.
Tüm bunlar Osmanl›’n›n vahﬂet ve iﬂkence konusundaki “yarat›c›l›¤›n›” gösterecek iﬂkence türleridir. Bugün, kontrgerilla merkezlerinde kullan›lan iﬂkence türlerinin bir ço¤u Osmanl›’dan miras kalm›ﬂt›r. Osmanl›,
günümüz zulüm düzenine bu konuda da örnek olmaya
devam ediyor.
Osmanl› iﬂkenceyi o kadar benimsemiﬂtir ki, taht
kavgalar›nda bile padiﬂahlara, vezirlere ve devlet bürokrasisi içerisinde yer alan kesimlere kadar herkese
uygulanm›ﬂt›r.
Osmanl›’n›n iﬂkence bask› ve ﬂiddet üzerine kurulu
olan bu düzeni yüzy›llarca sürmüﬂtür. Bilinen gerçek
ﬂudur ki, Osmanl›’da iﬂkence her zaman varolmuﬂtur.
Özellikle hapishane olarak kullan›lan ve ‹stanbul’da bulunan “Bekira¤a Bölü¤ü”nde el ve ayak t›rnaklar›n›n
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çekilmesinden tutal›m da falakaya kadar bir çok iﬂkence yöntemi uygulanm›ﬂt›r.
Osmanl›’da iﬂkence meselesi, imparatorlu¤un son
y›llar›nda tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. ‹ﬂkence önce 1838
Tanzimat Ferman› ve sonra 1858 ceza kanunu ile yasaklanm›ﬂt›r. Yani o günden bugüne kadar aradan geçen
150 y›lda ka¤›t üzerinde iﬂkence yasakt›r. Ama yaﬂamda bunun tam tersi uygulanmaktad›r.
Osmanl›’da iﬂkence konusunda çifte standart bile
vard›r. Örne¤in neft dökerek öldürme cezas›n›n uyguland›¤› kiﬂiler hep halktan insanlard›r. Ayr›cal›kl› s›n›flara mensup kiﬂilere ya da hanedan ailesine böyle bir
ceza uygulanmazd›.
Bu iﬂkence biçimi daha çok Osmanl›’n›n zulmüne
ayaklananlara karﬂ› uygulanm›ﬂt›r.
OSMANLI’YA TERS DÜﬁEN HERKES
‹ﬁKENCEDEN NAS‹B‹N‹ ALMIﬁTIR
Osmanl›’da iﬂkencenin yayg›nl›¤›ndan ve süreklili¤inden hareketle “iﬂkence do¤u kültürüne özgüdür”,
“do¤u kültüründe ﬂiddet vard›r” diyenler de vard›r.
Hatta daha da ileriye gidip, “iﬂkence Türk kültürünün
bir parças›d›r” diyenler de ç›km›ﬂt›r.
‹ﬂkenceye böyle bir yaklaﬂ›m hem yanl›ﬂ, hem de Osmanl›’daki iﬂkence gerçe¤ini aç›klamaktan uzakt›r. ‹ﬂkenceyi “Do¤u toplumu olman›n sonucu” veya “Türk
kültürü” ile aç›klamak iﬂkencenin s›n›f politikas› oldu¤u
gerçe¤ini görmemektir.
‹ﬂkence, s›n›fl› toplumlar tarihi boyunca egemenler
taraf›ndan sürekli kullan›lm›ﬂt›r. Sömürünün devam›n›n sa¤lanmas›, iktidarlar›n korunmas› için, adalet isteyenlere, eﬂitlik, özgürlük isteyenlere, halk kurtuluﬂ hareketlerine karﬂ› iﬂkence biçimsel de¤iﬂikliklere u¤rasa
da her zaman uygulanm›ﬂt›r.
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Elbette Osmanl› gibi devletler tüm ilerici hareketleri
hep kanla bast›r›lm›ﬂt›r. Ayd›nl›ktan, bilimsel geliﬂmelerden korkan bir devlettir Osmanl›. Bilim adamlar› egemen düﬂünceye karﬂ› ç›kt›¤›nda iﬂkence tezgahlar›na,
hapishanelere gönderilmiﬂ ve birço¤u katledilmiﬂtir.
Bu tür iﬂkence ve katliamlara u¤rayan ilk kesimlerden biri Hurifiler’dir. Hurifilerin önderleri iﬂkence görmüﬂ, birço¤u vahﬂice katledilmiﬂtir. Hatta diri diri ateﬂe
at›l›p yak›lanlar bile vard›r.
Osmanl›’n›n bu politikalar›n›n hedefleri aras›nda her
zaman çeﬂitli milliyetler ve dinsel az›nl›klar olmuﬂtur.
Türkmen köylüleri, alevilerin yan› s›ra Kürtler ve Ermeniler de iﬂkenceye, bask› ve katliamlara u¤ram›ﬂlard›r.
Ad› bask›yla özdeﬂleﬂmiﬂ bir sultan: Abdülhamid...
Abdülhamid’in tahtta oldu¤u y›llarda sadece ‹stanbul’da 4000 kiﬂilik bir “hafiye ordusu” vard›. Osmanl›,
Abdülhamid zaman›nda, bugünün deyimleriyle söylersek, tam bir “polis devleti” haline getirilmiﬂ, tüm rejim
muhalifleri takibe al›narak gözalt›nda tutulmuﬂtur.
Abdülhamid dönemi ayd›nlara yönelik en yo¤un iﬂkencelerin yap›ld›¤› dönem olmuﬂtur. Almanlar’›n gözetiminde oluﬂturulan polis örgütü, açt›¤› iﬂkence mekanlar›yla halka ve düzen muhaliflerine sald›rm›ﬂt›r.
O dönem yap›lan iﬂkencelere iliﬂkin Nam›k Kemal
ﬂunlar› söylemektedir:
“Bu ... içine yanyana iki kiﬂi s›¤mayacak kadar dar
olan bir nevi dolapt›r ki, yaln›z tepesinde ufak bir deli¤i
vard›r. ‹stintakta (sorguda) bulunan biçareyi güya do¤ru söylemesine medar olmak için onun içine tutarlar,
kap›s›n› kaparlar. Ekmek ve sudan baﬂka bir ﬂey vermezler. ‹çinde iskemle gibi bir ﬂey olmad›¤›ndan herif
oturamaz. Yatmak hiç mümkün de¤ildir. Yaln›z çarm›ha
çekilmiﬂ gibi ayakta durur.” (Ortado¤u’da Yeni Dünya
Düzeni, Suat Parlar, s. 192)
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“Tabutluk” iﬂkencesi sonraki y›llarda da geliﬂtirilerek
sürdürülmüﬂtür. Özellikle cumhuriyet döneminde Kemalistlerce bu iﬂkence türü yayg›n olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Ayd›nlara yap›lan iﬂkencelerle, düﬂüncelerine ihanet
eden, Abdülhamid’in düzeninin yaltakç›s› olan uﬂaklar
yarat›lmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
‹TT‹HAT TERAKK‹ DÖNEM‹ ‹ﬁKENCELER‹
Abdülhamid’in tahttan indirilip meﬂrutiyetin ilan›n›
sa¤layan ‹ttihat ve Terakki’nin iktidar›nda da iﬂkence
sürmüﬂtür. Üstelik bu dönemde özel iﬂkencehaneler
aç›lm›ﬂt›r.
“Art›k iﬂkence sadece geleneksel yerlerde, polis karakollar›, hapishanelerde de¤il, özel amaçl› binalarda yap›l›yordu. (...) O devrin bir tane de gizli, ismi yok, cismi
mevcut bir zindan daha do¤rusu bir iﬂkencehane -iﬂkence yurdu diyemeyiz ya- vard› ki, kendi kabahatini örtercesine sakl› tutulmuﬂ, gazetelerde ve kitaplarda bunun
bahsi geçmemiﬂtir, s›r kalm›ﬂt›r. Nerede, hangi semtteydi o yer? Zaman›n ‹stanbul Muhaf›zl›¤› lokaline yak›n
bulunmas› için Ca¤alo¤lu seçilmiﬂ, sokak içinde ve evler
aras›nda ahﬂap bir binayd›. Sadece on saat süren k›sa
bir misafirli¤im dolay›s›yla ben de oras›n› görmüﬂtüm...
‹ﬂkenceye u¤ram›ﬂlar›n veya seyircisi olmuﬂlar›n bizzat bana anlatt›klar›na göre gizli zindandaki iﬂkence usulleri Bekira¤a Bölü¤ü’nde (Osmanl›’n›n ünlü cezaevi) yap›lanlara benzemezdi. Benzemeyenler -t›rnaklar› mengeneyle çekmek gibi- iz b›rakmazd›. ﬁeytan›n akl›na gelmez
ﬂeyler bile icat etmiﬂlerdi. Bahsedilen iﬂkencehanenin
bahçesinde a¤aca ba¤layarak, üste so¤uk su dökerek
günlerce bekletmek, özellikle uzun sakall› ve sar›kl›lara
uygulanan sakal ve sar›klar› ile tuvaletleri temizlemek
say›labilir...” (Refik Halit Karay, Bir Ömür Boyu, aktaran
Suat Parlar, Osmanl›’dan Günümüze Gizli Devlet, s. 52)
Aradan 90 y›l geçmiﬂ ama iﬂkence yöntemleri, iﬂken-
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ce gerçe¤i de¤iﬂmemiﬂtir. Dün gözalt›na ald›klar›n›
a¤açlara ba¤layanlar bugün ise ormanl›k arazilere götürerek orada infaz provalar› yapmaktad›rlar.
‹ttihatç›lar özelikle iﬂkence konusunda yeni bir ç›¤›r
açm›ﬂlard›r.
“‹ttihatç›lar›n özel iﬂkence yeri olarak kulland›klar›
ikinci yer Bekira¤a Bölü¤ü olarak bilinen, bugün ‹stanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak kullan›lan
binad›r. Bu binaya Abdülhamid ve ‹ttihat Terakki döneminde hemen her muhalefet mensubu bir kez u¤ram›ﬂt›r. Bu yerin iﬂkencehane olarak kullan›lmas›na Abdülhamid döneminde baﬂlanm›ﬂsa da buran›n gerçek anlamda ‘iﬂkence teknolojisiyle’ donat›lmas› ‹ttihatç›lar’›n iktidarlar›nda olmuﬂtur...” (Kurtuluﬂ, Bir Devlet Gelene¤i,
Vahﬂet, ‹ﬂkence ve Katliam, Nisan-May›s 2000, s. 51)
‹ttihat ve Terakki döneminde iﬂkence ayyuka ç›k›nca
bugünkü gibi o y›llarda da Meclis-i Mebusan’da iﬂkence meselesi tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Mecliste iﬂkence üzerine yap›lan konuﬂmalardan birinde ‹ttihat ve Terakki’nin Dersim mebusu ﬂunlar› anlatm›ﬂt›r:
“Bu iﬂkenceler neden ibaretti? Onu da anlat›y›m: ‹ﬂkencenin çeﬂitli türlerini uygulam›ﬂlar. Önce klasik olarak
falaka. Bu falaka gayet kal›n meﬂe sopas›ndan üretilmiﬂ.
Gerekli k›z›lc›k de¤neklerini M›s›r Çarﬂ›s›’ndan al›rlarm›ﬂ... ve bunlar suda ›slat›larak güya gerçe¤i söyletmek
için çaresizleri falakaya yat›r›p, en az elli sopa... San›¤›n
dayan›kl›l›¤›na göre bu say› artarm›ﬂ (...) ﬁu gördü¤ünüz
kanl› sopan›n da orada çaresizler üzerinde k›r›lm›ﬂ sopalardan oldu¤u anlaﬂ›lacak. (Bir kamç› göstererek) bunun
ile san›klar›n size ispat ederim ki, dövüldü¤ü meydana ç›kacak...” (Ali Nejat Ölçen, Osmanl› Meclis-i Mebusan’›nda Kuvvetler Ayr›m› ve Siyasal ‹ﬂkenceler, s. 105-106)
ﬁimdi Filistin ask›s› bulan Sema Piﬂkinsüt’ler oldu¤u
gibi o y›llarda da k›r›k falaka sopalar›n› ortaya ç›karanlar vard›.
Bu tart›ﬂmalar s›ras›nda Mebus R›za Tevik ise;
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“... Bu koﬂullarda zulüm yeni de¤ildir. Bu çok eskidir.
Fakat siz unutuyorsunuz galiba. ‹mam-› Azam’› da dayaktan öldürdünüz. ‹mam Hambeli falakadan öldü.”
(age, s. 112)
Falaka, t›rnak sökme, çarm›ha germe, kaba dayak...
Ve daha onlarca iﬂkence türü... Korku, y›lg›nl›k yaratarak itaat ettirmeyi amaçlayan iﬂkence Osmanl›’n›n y›k›l›ﬂ›na kadar varl›¤›n› korumuﬂtur.
Osmanl› y›k›ld›ktan sonra bu kez onun iﬂkence konusundaki miras›n› Kemalistler devralm›ﬂt›r.
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B- KEMAL‹ST ‹KT‹DAR DÖNEM‹ VE ‹ﬁKENCE
Kemalistler, iktidar› ele geçirdikten sonra, onu koruman›n yolunu demokraside, halk›n deste¤inde de¤il,
her zaman muhaliflerini tasfiye etmekte gördüler. Cumhuriyetin kurulmas›ndan itibaren hep bu yolu izlediler.
Kemalistler muhaliflerini tasfiye ederken komplolara, düzmece davalara, iﬂkenceli sorgulara ve tutuklamalara s›kça baﬂvurdular. Düzmece senaryolarla veya
iﬂkence alt›ndaki ifadelere dayanarak aç›lm›ﬂ onlarca
dava vard›r. ‹ﬂkence alt›nda al›nan ifadeler sonucu çok
say›da insan y›llarca hapiste tutulmuﬂtur.
KEMAL‹ST DÖNEMDE DE ‹ﬁKENCE
B‹R DEVLET POL‹T‹KASIDIR
Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ› verilmiﬂ, ba¤›ms›zl›k kazan›lm›ﬂt›r. Peﬂpeﬂe yap›lan reformlar da vard›r. Ancak Kemalistler halk›n ekonomik-demokratik taleplerini görmezden geldiler, yok sayd›lar.
Toprak reformunun ad›ndan sözedilmesine karﬂ›n
milyonlarca köylünün toprak sorunu görmezden gelindi. Köylüler okulsuz, yolsuz, ›ﬂ›ks›z, topraks›zd›. Köylü-
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leri toprak a¤alar› ve jandarman›n zulmüne terk ettiler.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› s›ras›nda Kürt halk›n› tan›yan, Kürt
ve Türk halk›n›n birli¤inden sözeden Kemalistler, cumhuriyetin ilan› ile birlikte Kürt halk›n› yok sayd›lar. Kürt
halk›n›n tüm taleplerini zorla bast›rd›lar.
Düﬂünce, söz ve örgütlenme özgürlü¤ü konusunda
ad›m atmad›lar. Dernek, sendika, yay›n konusunda hep
yasaklay›c›, bask›c› politikalar izlediler.
Kendileri gibi düﬂünmeyenlere karﬂ› bask›y›, iﬂkenceyi ve tutuklamalar› eksik etmediler. Düzenlerini tehlikede
gördüklerinde katliam yapmaktan geri durmad›lar. Bu
yan›yla iktidarlar›n›n gelece¤i için katliamlar, bask› ve iﬂkence Kemalistlerin temel politikas› aras›nda yer ald›.
Her ﬂey iktidarlar›n› korumak üstüne kurulmuﬂtu. ‹ktidarlar›na yönelik en küçük muhalefete bile izin vermek istemediler. Bu yan›yla Kemalist iktidar tüm halka
karﬂ› yo¤un bir bask›, iﬂkence uygulam›ﬂt›r.
Kemalist dönemin iﬂkencelerinin sembolü Sansaryan Han ve Harbiye Askeri Hapishanesi’dir.
Kemalistler bir yandan Osmanl›’n›n di¤er yandan ‹ttihat ve Terakki’nin iﬂkence yöntemlerini ald›lar. Ayr›ca
1940’l› y›llar›n baﬂ›nda, faﬂist Almanya ile iliﬂkilerin geliﬂtirildi¤i dönemde, egemen s›n›flar Gestapo’nun iﬂkence yöntemlerinden yararlanarak bu konuda “devleti geliﬂtirdiler”!
Faﬂist Almanya’ya gidip yeni iﬂkence yöntemlerini
ö¤renip gelen emniyetçiler vard›. Bunlar Gestapo’nun
iﬂkence yöntemlerini ö¤rendikten sonra siyasi ﬂubelerdeki “K Masas›”nda görevlendirildiler; “K Masas›”, hemen tahmin edilebilece¤i gibi “Komünizmle Mücadele” demekti.
Cumhuriyet anayasas›, kanunlar› iﬂkenceyi yasaklamas›na ra¤men Kemalist dönemde de iﬂkence politikas› süreklidir. Özellikle toplumsal muhalefetin hareketlendi¤i dönemlerde iﬂkence daha yo¤un olarak kullan›l-
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m›ﬂt›r. Aç›lan tüm siyasi davalardaki iddianameler iﬂkenceli sorgular sonucu al›nan ifadelerden oluﬂmuﬂtur.
Kemalist dönemde uygulanan iﬂkence de devlet politikas›d›r. Devletin resmi görevlileri, resmi kurumlar›nda iﬂkence yapmaktad›r. ‹ﬂkence yapmas›n›n karﬂ›l›¤›nda ise devletten maaﬂ almaktad›rlar.
Polis sorgular›, falaka, kaba dayak onur k›r›c› davran›ﬂlar, aﬂa¤›lama, küfür ve ölüm tehditleri yan› s›ra tabutluk iﬂkencesi eﬂli¤inde yap›lmaktad›r.
Sorguda kullan›lan yöntemlerden biri de, belli baﬂl›
iﬂkence merkezlerinde bulunan tecrit hücreleri’dir.
“San›klar”, darac›k, havas›z, gün ›ﬂ›¤› görmeyen bu
hücrelerde aylarca tutularak, her an iﬂkence görme psikolojisi içine sokularak, itirafç›laﬂt›rmaya ve teslim al›nmaya çal›ﬂ›l›r.
1944 y›l› sonlar›nda gözalt›na al›nan Hasan Basri Alp,
iki gün iki gece sürekli iﬂkence görmüﬂ, üçüncü gün
Sansaryan Han’›n en üst kat›ndan aﬂa¤› atlayarak intihar etmiﬂtir.
Yine o dönemin ünlü iﬂkencecileri de vard›r...
“Siyasi ﬂubeye, emniyetin en bilgili kesimi gözüyle
bak›l›rd›. O ﬂubenin baﬂ› ise, Talimname icab› ﬂubenin
en bilgilisi say›l›rd›. ‹ﬂte bu ﬂubenin amiri yani baﬂ›
Naml›zade Arif idi. Nam› di¤er, “Alt›parmak Arif” idi.
Taﬂ› konuﬂturup, ölüyü yürüttü¤ü söylenirdi.
Alt›parmak Arif, bir gün Gülhane’nin karﬂ›s›ndaki
morga gitmiﬂ. ‹ncelemeye haz›r ölüler, havuzun içinde
tepe taklak yüzerlerken o:
‘Ulan içinizde sesi büyük Süccaddin Sertkaya diye biri var m›?’ demiﬂ. Ölülerden ikisi birden parmak kald›rm›ﬂ: ‘Az önce buradayd›, sizi görünce havuzun dibine
dald›’ O da ‘iyi benim acelem yok beklerim, nas›l olsa
soluklar› tükenip ç›kacaklar’ demiﬂ.” (Umut Çiçe¤i, Hasan K›yafet, s. 39)
Naml›zade Arif ve Komünist Masas› Emniyet Amiri
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Hamdi Özdemir (Nam› di¤er Parmaks›z Hamdi) neredeyse o y›llardaki iﬂkenceli sorgular›n tümünün içindedirler.
Gencecik ö¤renciler, tütün, tramvay ve maden iﬂçileri, gazeteciler, yazarlar, ayd›nlar iﬂkencelerden geçirilmiﬂ ve günlerce hücrelerde tutulmuﬂtur. Yine kasabalarda, köylerde iﬂkence jandarma zulmü ile sürmüﬂtür.
Kemalist iktidar jandarmay› köylülerin baﬂ›ndan eksik
etmemiﬂtir. Köylüler jandarma korkusuyla yaﬂam›ﬂt›r.
Özellikle vergisini ödeyemeyen köylüler jandarma
taraf›ndan köy meydan›nda falakaya çekilmiﬂ, onur k›r›c› davran›ﬂlara maruz kalm›ﬂt›r. “Vergi vermemek”
Kemalist iktidar döneminde de büyük bir suçtur. Ve cezas› da iﬂkencedir.
B‹R ‹ﬁKENCE MERKEZ‹: SANSARYAN HAN
“Önce ﬂunu bil! dedi. Öyle bir yerdesin ki, burada, ne
insanl›k var, ne yasa var, ne devlet var, ne allah var!
Dinliyorsun de¤il mi?”
Sansaryan Han’a getirilenlere iﬂkencecilerin ilk söyledikleri sözlerdir bunlar. Sansaryan Han ‹stanbul’dad›r. Kemalist dönemin zulüm ve iﬂkence merkezidir. Alt›parmak Arifler, Parmaks›z Hamdiler burada “icra-i sanat” ederlerdi.
Evinde bir kitap bulundurdu diye ya da yazd›¤› bir ﬂiir nedeniyle, iﬂyerinde sendika hakk›n› savundu¤u için
iﬂkence gören çok say›da insan vard›r. Ö¤renciler, iﬂçiler, ev kad›nlar›, ayd›nlar k›saca düzene muhalif olan
tüm kesimleri Sansaryan Han’›n misafirleri olmuﬂlard›r.
Bir tütün iﬂçisi olan Zehra Kosova, 1951 y›l›ndaki TKP
Tevkifat› s›ras›nda gözalt›na al›n›r ve Sansaryan Han’a
götürülür.
“Sansaryan Han’›n merdivenlerini ç›k›p ﬂubenin kap›s›ndan girdikten sonra beni koridorda bir sandalyenin üzerine oturttular, saatlerce yerimden kalkamad›m.
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(...) derken koridorda gezinen polislerin beni sürekli
gözlediklerini fark ettim. Asl›nda amaçlar› beni uyutmamakt›, art›k bunu anlam›ﬂt›m...” (Ben ‹ﬂçiyim, Zehra
Kosova, s. 149)
Uykusuz b›rakmak, günlerce aç ve susuz tutmak, falakaya yat›rmak, tabutluk iﬂkencesi uygulamak, hücrede tecrit etmek, so¤ukta ve s›cakta bekletmek kullan›lan baﬂl›ca iﬂkence yöntemleridir.
Yine Sansaryan Han’a al›n›p iﬂkence gören herkes art›k polisin gözünde “tehlikeli”dir. Ve izlenmelidir. “Zanl›” art›k, y›llarca polis takibi alt›nda yaﬂamak zorunda
kalacakt›r. Ve keyfi bir ﬂekilde s›k s›k gözalt›na al›n›p
Sansaryan Han’a götürülecek ve iﬂkence görecektir.
Zehra Kosova da, 1957’yi 58’e ba¤layan gece tekrar
gözalt›na al›n›p Sansaryan Han’a götürülür.
“(...) Gece yar›s›na do¤ru dayak odas›na götürdüler.
Hemen korkunç bir iﬂkenceye baﬂlad›lar. Bu arada sa¤
aya¤›m›n taban kemi¤i k›r›ld›, taban›m cerahat ba¤lad›.
Rahmi denilen adam› orada yine gördüm. Bu kez de iﬂkenceyi idare ediyordu. Süleyman denilen polis de bana bir yandan vuruyor, bir yandan da ‘bu komünistlik
denilen ﬂeyin nesini be¤eniyorsun’ diyordu. (...) Süleyman denilen iﬂkenceci kaburgalar›ma vurdu, bir ara nefes alamaz oldum, yeniden yere y›¤›ld›m. Sonra bir polis beni kolumdan kald›rarak zorla yürüttü ve her taraf›mdan akan kanlar içinde hücreye kadar getirerek kap›y› üstüme kapatt›.” (age, s. 158-159)
Sansaryan Han’da sadece fiziki iﬂkence yoktur. Hücrelerde kalmak ayr› bir iﬂkencedir.
“Beni birinci ﬂubenin bulundu¤u üst kattaki hücreden al›p bodrum kattaki 34 numaral› hücreye koydular.
Sansaryan Han’›n la¤›m küpleri tepemdeydi. Bunlardan s›zan pis sular yerlerde birikiyordu. Havadaki nemden kibrit çöplerinin baﬂ› bir iki dakikada hamurlaﬂ›yordu. Aﬂ›r› nemden hoﬂlanmad›klar›ndan tahta kurular›
bile hücreye u¤ram›yorlard›. Ama pirelerin baﬂkentiydi
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oras›. Baﬂucumda hücreye bitiﬂik hela t›kanm›ﬂ, a¤z›na
kadar dolmuﬂtu.” (Mihri Belli’nin An›lar›-1, s. 284)
Sansaryan Han’da haftalarca iﬂkence alt›nda tutulan,
birbirinden tecrit edilmiﬂ ilerici, yurtsever ve devrimcilerden inançlar›na ihanet etmeleri istenirdi. Halka ihanet ettirilmeye, çeﬂitli vaatlerle iﬂbirlikçi olmaya zorlan›rd› gözalt›ndakiler.
Özellikle anti-faﬂist kesimlere gözda¤› vermek amac›yla yap›lan operasyonlarda polis, karﬂ›s›ndakini sindirmek için her türlü yola ve yönteme baﬂvururdu. Bu
tür operasyonlarda iﬂkence zoru ile itirafç›laﬂt›r›lanlar
kamuoyu önüne ç›kar›larak konuﬂturulurdu.
Aç›lan davalarda öne sürülen itirafç›lar mücadeleye
karﬂ› koz olarak kullan›l›rd›. Siyasi ﬂubelerdeki “K masas›” taraf›ndan yürütülen anti-komünist kampanyan›n
birer piyonuydu bu itirafç›lar.
“Asker” sorgunun da, yarg›n›n da bir parças›yd›.
1951-53 TKP Tevkifat›’nda hükümet açt›¤› davalardan
sonuç alabilmek için askerleri devreye sokmuﬂtur. Askeri savc›lar soruﬂturmay› devralm›ﬂ, 1. ﬁubenin hücrelerini TKP’liler ve TKP’lilerle uzaktan yak›ndan ilgisi
olabilece¤i düﬂünülen kiﬂilerle doldurmuﬂ ve aylarca
iﬂkence yapm›ﬂlard›r. Aylarca süren iﬂkenceli sorgulardan geçirilen insanlar›n büyük bir bölümü sa¤l›¤›n› yitirmiﬂ ve sakat kalm›ﬂt›r.
Yarg›lamalar askeri mahkemelerde yap›l›rd›. Mahkemede “yapt›klar›mdan dolay› piﬂman›m” demek yeterliydi. Bunu diyen herkes serbest b›rak›l›rd›. Böylece
mahkemeler piﬂmanl›¤›, ihanet etmeyi meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rd›.
Sansaryan Han’da iﬂkence çark› h›zla dönerken polis
iﬂkencede direnilemeyece¤ini, Sansaryan Han’da direnen kimse olmad›¤›n›, herkesin teslim oldu¤unu yaymakla meﬂguldü.
“D›ﬂar›da da polisin biz içerdekiler hakk›nda korkunç
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söylentiler yayd›¤› günlerdi. Sol çevreleri terörize etme,
moral bozma, bir panik havas› yaratma amac›n› güdüyordu yay›lan söylentiler. ‹ﬂkencede ç›ld›ranlar›n, intihara sürüklenenlerin say›s› abart›l›yordu...” (Age, s. 380)
Yap›lan iﬂkenceler, ölüm tehditleri, a¤›r tecrit koﬂullar›yla polis insanlar› çaresizli¤e zorlayarak teslim almaya
çal›ﬂ›yordu. ‹ﬂkence ve a¤›r koﬂullar nedeniyle direnmeyi sürdüremeyip intihar› seçenler de oluyordu. Elbette
bunun sorumlusu iﬂkenceyi yapan ve yapt›ranlard›.
“Baﬂlang›çta ﬁevki Akﬂit yan›mdaki hücredeydi. Kendini as›p intihar etme giriﬂiminde bulundu. Memurlar
engellediler. Memurlar›n telaﬂ içinde yan›ndaki hücreye girip ç›kt›klar›n› ve alçak seslerle ‘kendini ast›’ diye
konuﬂtuklar›n› duyunca...
ﬁevki’yi d›ﬂa penceresi olan bir hücreye naklettiler.
Bu kez hücre duvar›na baﬂ›n› vura vura kendini öldürmeye çal›ﬂ›yordu. Sabahlara kadar ‘güm güm’ duvara
çarpan sesi duyuyordum.” (age, s. 382)
Sansaryan Han’›n kal›n taﬂ duvarlar› dile gelse de konuﬂsa... O taﬂ duvarlar nelere tan›k olmad› ki... ‹kinci
Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda Alman faﬂistlerin yenilmesini istedi¤i için; faﬂizme karﬂ› ç›kan yaz›lar, ﬂiirler yazd›¤› için
iﬂkence görenler mi, hepsine tan›k oldu.
DÖNEM‹N B‹R D‹⁄ER ‹ﬁKENCE MERKEZ‹:
HARB‹YE HÜCRELER‹
1945’te Askeri Hapishane Tophane’den Harbiye’ye
taﬂ›nd›. Harbiye’nin hücreleri k›sa sürede ünlenecekti!
Sansaryan Han’daki iﬂkenceli gözalt›lardan geçenler tutukland›ktan sonra buraya konmaya baﬂland›.
Osmanl›lar döneminde yap›lan Harbiye binas›n›n arkas›nda, Harbiyeli ö¤rencilerin k›ﬂ e¤itimleri için kulland›klar› üstü kapal› büyük bir hangar vard›r. Hangar›n
içine 1.5 metre uzunlukta ve 2 metre geniﬂli¤inde me-
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zar biçiminde k›rk hücre yap›l›r.
Siyasi polisin belirledi¤i isimler Harbiye’de tek baﬂ›na rutubetli ve havas›z “taﬂ odalarda” tutulurdu. Önder, yönetici durumunda olan ilerici, yurtsever ve devrimciler burada di¤er tutuklulardan ayr› tutularak tecrit
ediliyordu.
“(...) ‹zmir’de tutuklamalar baﬂlam›ﬂt›. Birinci ﬁube
hücrelerinde onlara yer açmak gerekiyordu. Harbiye’nin ‘taﬂ odalar’ denen hücrelerine konulduk. Cezaevinde disiplini bozanlar›n at›ld›¤› yerdi bu hücreler.
Alt› ay bu hücrelerde kald›k. ‹zmirliler’in iﬂi bitince, sorgunun son aﬂamas›nda, elalt›nda bulunal›m diye, gerisin geriye, Sansaryan Han’a götürüldük.” (age, s. 8)
Siyasi polis Harbiye’den istedi¤i tutukluyu al›p Sansaryan Han’da iﬂkenceli sorgulardan geçirip geri gönderebiliyordu. TKP’nin önder kadrolar›ndan bir çok kiﬂi
buradan yeniden iﬂkence için al›n›p götürülmüﬂtür.
“(...) TKP Merkez Komitesi Üyesi ve Parti Genel Sekreteri ﬁefik Hüsnü De¤mer, Reﬂat Fuat Baraner ve Zeki
Baﬂt›mar taﬂ odalarda tek baﬂ›na kal›yor, arada bir Birinci ﬁube’ye götürülüp, yeniden sorguya çekiliyor, iﬂkenceden geçiriliyorlard›. Bir kere de bizim Melahat’›
ﬁube’ye götürdüler. Ancak biz arkadaﬂ›m›z›n dayak yemeden gelmesi için bir açl›k grevi yapt›k.” (Ben ‹ﬂçiyim,
Zehra Kosova, s. 151)
Harbiye hücreleri hiç boﬂ kalmad›. TKP operasyonlar› ve ard›s›ra aralar›nda büyük bölümü Kürt yurtseverlerinden olan “K›rkdokuzlar” operasyonu baﬂlat›ld›. ‹çlerinden k›rk› tutukland›.
“Gebermezsiniz, gebermezsiniz”
17 Aral›k 1959’da tutuklanan “K›rklar” hücrelerde aylarca tutuldular.
“Hücre, tek baﬂ›na oturulan küçük bir oda demektir.
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Ama, asl›nda, benim bütün arkadaﬂlar›m›n hücrelerine
‘mezar’ demek gerekir. Hem bu mezarlar Zincirlikuyu
Mezarl›¤›’ndaki zenginlerin mermer mezarlar›na benzemiyordu. Olsa olsa sahipsiz olarak hastanelerde ölen fakir fukaralar›n belediyelerce haz›rlanan çukur mezarlar›
misali idi. Hücrenin mefruﬂat› ﬂöyle idi: Bir tahta kerevet
üstünde döﬂek diye bir çuval›n içine konmuﬂ beﬂ-alt› eski asker ceketi; alt›-yedi tane ezik kasket, sekiz-on tane soluk inzibat koltu¤u ve kafi miktarda linyit kömürü. Yast›k
yok. Üstünüzü örtmek için levaz›m›n ‘HEK’ dedi¤i cinsten; yani H- hurda, E- enkaz, K- köhne cinsinden çürük ve
delik iki battaniye...” (Hat›ralar›m, Musa Anter, s. 152)
Hücrelerde bitlenmek her tutuklunun kaderidir. Y›kanmak yasakt›r burada. Tutuklulara verilen cezalar
aras›nda, banyo yapt›rmama da vard›r.
K›ﬂ›n hücrede soba ve benzeri ›s›t›c› bir ﬂey olmad›¤›ndan tutuklular dondurucu so¤u¤un içinde yaﬂamak
zorunda kalm›ﬂlard›r. Hücreler kar ve ya¤mur sular›n›n
istilas›na da u¤rarlard›. K›ﬂ›n so¤u¤u, yaz›n s›ca¤› oldu¤u gibi hissedilebilirdi hücrelerde.
Hücrelerde de¤il güneﬂi, gün ›ﬂ›¤›n› görmek, elektrikler kesildi¤inde etraf› bile görmek mümkün de¤ildir.
Karanl›k ve sa¤l›ks›zd›r hücreler. Havas›zl›ktan dolay›
tutuklular›n t›rnaklar› bile simsiyah olurdu.
Verilen yemekleri, b›rakal›m insanlar›n yemesini köpeklere versen yemeyecek cinstendi. Kalays›z, ço¤u delik birer bak›r kapla birlikte bulgur pilav› ve p›rasay› kar›ﬂt›rarak verirlerdi. Tutuklular›n içme suyu sorunlar›
vard›. ‹çme suyu ö¤len ve akﬂam yemeklerinde tabakla
verilirdi. Sigara içenlere onbeﬂ günde sadece beﬂ adet
asker sigaras› verilirdi.
Hücreler aras› konuﬂmak, al›ﬂ veriﬂ yapmak yasakt›r.
Gülmek, yüksek sesle konuﬂmak, türkü söylemek k›saca insani olan herﬂey yasakt›r. ‹ﬂte elli y›l önceki hücreler ve hücre politikas› bugün iktidara yeniden model
olabilmiﬂtir.
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Yaﬂam›n› yitiren, sakat kalan tutuklular...
“Hücre yaﬂant›m›z aﬂa¤› yukar› bu iken, oradaki Kürt
bir askerden Emin’in öldü¤ünü ve ölmeden evvel ›srarla Merkez Komutan› General Binatl›’y› ça¤›rd›¤› ve kendisine, ‘Paﬂa ölüyorum, beni doktora götürün’ demesine ra¤men, Binatl›’n›n, ‘gebermezsiniz, gebermezsiniz’
dedi¤ini ve yan›ndaki askere kap›y› kapatmas›n› söyledikten sonra çekip gitti¤ini ö¤rendik. Emin’in yar› ölü
bir ﬂekilde Haydarpaﬂa Askeri Hastanesi’ne kald›r›ld›¤›n› O’nu götüren askerlerin dönüﬂte, kendilerinin oraya
var›r varmaz Emin’in canverdi¤ini söylediklerini de ö¤renmiﬂtik...” (Age, S. 156)
“K›rklar” 195 gün ölüm hücrelerinde tutuldular. Bir
kiﬂi hapishane idaresinin ihmali sonucu yaﬂam›n› yitirirken kalanlar›n yar›s›ndan fazlas› da hasta ve sakat
kald›. Kimi verem, kimi ülser olman›n yan› s›ra büyük
bir bölümü a¤›r derecede romatizma ve siyatik oldu.
Bir bölümü de kalp ve böbrek hastal›¤›na yakaland›.
Nitekim tutukluluk dönemi bittikten iki-üç y›l sonra
çeﬂitli aral›klarla 24 kiﬂi genç yaﬂta yaﬂam›n› yitirdi. Sa¤
kalanlar ise hücre yaﬂam›n›n izlerini ömür boyu taﬂ›d›.
1950’lerden sonra yeni bir dönem baﬂlam›ﬂt›. Ülkeyi
emperyalistlere peﬂkeﬂ çeken Menderes Hükümeti’nin
ve Demokrat Parti’nin halk üzerindeki sald›r›lar› artmaya baﬂlad›. Emperyalistlerle girilen iliﬂkiler sonras› ordu ve polisin yap›s›nda da de¤iﬂiklikler oldu.
Art›k, iﬂkence daha sistemli bir biçime bürünecekti...
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C- 12 MART VE ‹ﬁKENCE
12 Mart dönemiyle birlikte halka yönelik ﬂiddet t›rmand›r›l›r. ‹ﬂkence, halk›n tüm kesimlerini içine alabilecek ﬂekilde kitleselleﬂtirilir. Yayg›n ve sistematik iﬂkence ile kitlelerin pasifikasyonuna yönelinmiﬂ, depolitizasyon hedeflenmiﬂtir.
12 Mart faﬂist iktidar›n›n iﬂkenceleri, aradan geçen
29 y›la ra¤men henüz belleklerden silinmemiﬂtir.
12 Mart öncesi, mücadelenin yayg›nlaﬂmas› sözkonusudur. ‹ﬂçilerin, köylülerin, gençli¤in, memurlar›n
mücadelesinin kitleselleﬂti¤i, anti-emperyalist mücadelenin boyutland›¤› bir dönemdir.
Faﬂist cuntan›n generallerinden Memduh Ta¤maç’›n
dedi¤i gibi “Sosyal uyan›ﬂ ekonomik geliﬂmenin önüne geçmiﬂ”tir. Generallerin “sosyal uyan›ﬂ” dedikleri
halk kitlelerinin örgütlü mücadelesinin boyutlanmas›
ve düzeni tehdit edecek biçime gelmiﬂ olmas›d›r.
Emperyalistlerin onay›yla da generaller sosyal uyan›ﬂ› bast›rman›n yolu olarak da 12 Mart cuntas›n› tezgahlad›lar. Art›k iﬂkence ile, katliam ile sosyal uyan›ﬂ›
bast›rabilirlerdi. Manyetolar bunun için çal›ﬂt›. Falaka
sopalar› bunun için inip-kalkt›. Bunun için ilaçl› iﬂkencelerle insanlarda kal›c› hastal›klar yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›.
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Bunun için, Ziverbey Köﬂkleri, Harbiye K›ﬂlalar›, Diyarbak›r ve Ankara iﬂkencehaneleri t›ka basa dolduruldu. ‹ﬂkenceciler fazla mesai yapmak durumunda kald›lar.
Bunun için, koca ‹stanbul’u evlere hapsedip yüzlerce
insan› evlerinden gözalt›na ald›lar. Bu operasyonun
ad›na da “Balyoz Harekat›” denildi.
Kürtlerin yaﬂad›¤› bölgelerde komando bask›nlar› ile
en ücra köyler bas›ld›, köy meydanlar› iﬂkence yap›lan
yerler haline getirildi.
Ülkeye “huzur ve güven” getirmek dendi bunun ad›na.
12 Mart faﬂizminin Ankara S›k›yönetim Savc›s› olan
ve Deniz Gezmiﬂler’in idam›n› histerik kahkahalarla
seyreden, y›llar sonra da DYP milletvekili olan Baki
Tu¤, “Türkiye’de her zaman iﬂkence olmuﬂtur”, “Ama
polisimiz yakalanan eﬂkiyay›, soyguncuyu nas›l konuﬂturacak? Devlet, düﬂmanlar› karﬂ›s›nda eli-kolu ba¤l›
kalamaz...” diyerek iﬂkenceyi savunmuﬂtur.
Nitekim devletin eli kolu ba¤l› kalmam›ﬂ, “terörist”,
“anarﬂist” ilan etti¤i hakk›n› arayan binlerce ö¤renciyi,
iﬂçiyi, memuru, esnaf› ve onlar›n öncüsü olan devrimcileri iﬂkenceden geçirmiﬂtir.
Kontrgerilla ve Sistematik ‹ﬂkence
Aral›k 1971- May›s 1973 aras›nda Ankara, ‹stanbul,
Adana, Diyarbak›r, ‹zmir Askeri Hapishaneleri, ayaklar›n›n tabanlar› falakada patlam›ﬂ, bedenleri elektrik ak›m›yla kavrulmuﬂ, tecavüze u¤ram›ﬂ yüzlerce erkek ve
kad›nla doldu taﬂt›.
Bu insanlar›n her biri iﬂkencelerden geçirilerek hapishanelere konulmuﬂtu. ‹ﬂkenceyi yapanlar ise kendilerine kontrgerilla ad›n› veren iﬂkencecilerdir.
“... ‹ﬂkenceciler kendi deyiﬂleriyle ‘Genelkurmay’a
ba¤l› kontrgerilla merkezlerinde’ inan›lmaz iﬂkencelere u¤rayanlar yarg›lanma s›ras›nda da iﬂkencecilerin
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adlar›n› mahkeme tutanaklar›na geçirmeyi becermiﬂtir. Bunlardan zaman›n Merkez Komutanl›¤› ‹stihbarat
ﬁube Müdürü Tank Albay Yaﬂar Savaﬂ, Ankara Merkez Komutan› Tümgeneral Tevfik Türüng, ‹stanbul S›k›yönetim Komutanl›¤› ‹stihbarat Daire Baﬂkan› Tümgeneral Memduh Ünlütürk, iﬂkence gören devrimcilerin ‘Fevzi bey’ diye tan›d›klar› ve kendini M‹T Ankara
Bölge Baﬂkan› olarak tan›tan Hiram Abas ile Mehmet
Eymür’dür...” (Mehmet Eymür, Ziverbey’den Susurluk’a Bir M‹T’çinin Portresi, Talat Turhan, Orhan Gökdemir, S. 15)
12 Mart’ta iﬂkence, polis merkezlerinde, askeri birliklerde, Özel Harp Dairesi’ne ba¤l› ve M‹T’le ortaklaﬂa
kullan›lan kontrgerilla merkezlerinde yap›ld›. Ülke bir
uçtan bir uca iﬂkence merkezleriyle dolduruldu.
Buralarda yap›lan iﬂkence yöntemlerine gelince;
El, ayak ve cinsel organa elektrik ﬂoku, baﬂa kablo sararak elektrik verilmesi, düz ask›, ters ask›, makata cop
sokma, cinsel taciz, falaka, kaba dayak, tecavüz, ilaç verip uyuﬂturmak, zincirle sürekli ba¤l› tutmak, uykusuz
ve aç b›rakmak, yak›nlar›n› getirip gözleri önünde iﬂkence yapmak...
‹ﬂkence öylesine yo¤undur ki, ‹stanbul’dan Fatsa’ya,
Diyarbak›r’dan Silvan’a kadar Anadolu’nun en ücra kasabalar›na kadar yay›lm›ﬂt›r.
“(...) 27 Mart 1972 tarihinde Fatsa’da gözalt›na al›nd›m. Ayn› gün Ünye’ye götürüldüm... Ayn› gece Mahir
Çayan ve arkadaﬂlar›n›n nerede olduklar› sorusuna cevap vermedi¤im için bir kurﬂuna dizme senaryosu düzenlendi. Samsun Bölge Jandarma Komutan› olan Albay ile Tümgeneral Tevfik Türüng taraf›ndan bizzat iﬂkence yap›ld›. 100 bin Türk liras› dahi teklif edildi... Ünye’de korkunç terör estiriliyordu. Ünye Jandarma Karakolu’nda yüzlerce kiﬂiye iﬂkence yap›ld›. Bana bütün san›klar›n önünde iﬂkence yap›yorlar, bir avukata böyle
yaparsak sizlere neler yapar›z, var›n hesap edin diyerek
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bütün K›z›ldere san›klar›na gösteriliyordu. Her türlü iﬂkencenin uyguland›¤› bu bir hafta zarf›nda her iki aya¤›mda ikiﬂer olmak üzere dört t›rna¤›m söküldü. ‹ki kaburga kemi¤im k›r›ld›. Anüsüme soba demiri sokulmak
suretiyle iki ay süreli bir kanamaya sebep olundu.”
Avukat ﬁener ﬁadi o dönem kendisine yap›lan iﬂkenceyi böyle anlat›yordu. Özellikle devrimci mücadelenin
geliﬂmiﬂ oldu¤u bölgelerde toplu gözalt›lar yap›l›yor,
insanlar› sindirmek için a¤›r ve sistematik iﬂkence uygulan›yordu.
Silahl› mücadelenin geliﬂmesi, THKP-C’nin eylemlerinin halkta yaratt›¤› sempati oligarﬂiyi korkutmuﬂ ve
telaﬂland›rm›ﬂt›. Devlet çareyi halka iﬂkence ve terör
uygulamakta bulmuﬂtu.
“Teknik Sorgu Ekipleri” ad› alt›nda M‹T’de, Özel
Harp Dairesi’nde yer alan bu iﬂkenceciler CIA taraf›ndan yetiﬂtirildiler. 1965 y›l›ndan sonra baz› M‹T görevlileri CIA’da e¤itim görmüﬂlerdi. Örne¤in Hiram Abas
D›ﬂiﬂleri Siyasi Memur kimli¤iyle bir çok kez yurtd›ﬂ›nda görevlendirildi, e¤itime yolland›. Abas’›n CIA’n›n
okullar›nda iﬂkence e¤itimi gördü¤ü bilinmektedir.
Sorgulama, sabotaj, provokasyon ve iﬂkence konusunda e¤itilen bu iﬂkenceciler kontrgerilla merkezlerinde istihdam edildiler.
12 Mart’ta birçok iﬂkence yönteminin yan› s›ra ilaçlar da denendi. “Mescalin” isimli ilaç ›hlamur ya da çay
ile birlikte kar›ﬂt›r›larak veriliyordu. Uyuﬂturucu özelli¤i
olan bu ilac› alan kiﬂi bir süre sonra halüsilasyonlar
görmekte ve ilaç ak›l hastal›¤›na kadar varan kal›c› ve
derin etkiler b›rakabiliyordu.
Ziverbey’de iﬂkence gören bir doktor kendisine verilen “Mescalin”in etkilerini ﬂöyle anlatmaktad›r:
“Psikiyatrik aç›dan önemli oldu¤u için buradaki uygulamada yaﬂad›¤›m bir olay› anlatmadan geçemeyece¤im. Bu cehennemde kavruldu¤um ikinci gün sürek-
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li bir ﬂekilde ›hlamur getirmeye baﬂlad›lar, iki gün sonra çok yak›n tan›d›¤›m bir aile dostumu getirdiler. Anadan do¤ma soydular ve (...) Ertesi gün yine bir baﬂka
tan›d›¤›m ayn› ﬂekilde h›rpaland›. Fakat üçüncü gün
olan olay beni birden ay›ltt›. Ve akl›m› kaybetmekten
kurtard›. Bu sefer getirilen Suje Erzurum’lu Fatma han›m yani annemdi. Kendime geldi¤im zaman bunun
mümkün olmad›¤› anlad›m. Çünkü annem on y›l önce
ölmüﬂtü. Gördüklerimin halüsilasyon olduklar›n› fark
ettim. Bolca gelen ›hlamurun içinde LSD türünden
‘Mescalin’ ad›nda bir ilaç verdiklerini ve onun etkisiyle
hayal gördü¤ümü anlad›m.” (12 Mart 1971 Portreler 2,
S›rr› Öztürk, S. 130-131)
‹ﬂkence merkezlerinde insanlar üzerinde CIA taktikleri ile bir kobay gibi deneme yap›ld›. Geri b›rakt›r›lm›ﬂ
ülkelerin tümünde uygulanan iﬂkence yöntemleri CIA
taraf›ndan kontrgerillac›lara birer birer ö¤retildi.
ABD geri b›rakt›r›lm›ﬂ ülkelerdeki kontrgerilla örgütlerine iﬂkence aletlerini paras›z vermesinin yan› s›ra iﬂkence tekniklerini de ihraç etti. Panama’da ve ABD’de bulanan CIA’n›n iﬂkence uzmanl›k okullar›nda y›llard›r sorgu, halk ayaklanmalar›n›n bast›r›lmas›, yurtseverlerin
itirafç›laﬂt›r›lmas› gibi konularda dersler verilmektedir.
Özellikle 1950’lerden sonra, ülkemize CIA ve tüm emperyalist kurum ve kuruluﬂlar›n yerleﬂmesiyle birlikte
orduda, poliste, M‹T’de önemli de¤iﬂiklikler oldu. Bu
kurumlar h›zla faﬂistleﬂtirildi. Halka karﬂ› her türlü silahla donat›larak emperyalistlerin ç›karlar›n› koruyacak
güçler haline getirildiler.
ABD, 12 Mart cuntas›n› tezgahlamadan önce Vietnam Savaﬂ›’nda, Vietnam halk›na kan kusturan iﬂkence
ve katliam uzman› kasaplar›n› Türkiye’de görevlendirdi. Bütün naml› CIA ajanlar› Türkiye’de konumland›r›lm›ﬂt›. 12 Mart cuntas›n›n haz›rl›klar› o dönemde yap›ld›. CIA ve M‹T ortakl›¤›yla gözalt›na al›nacaklar›n listesi ç›kar›ld›. Silahl› devrimci hareketlere karﬂ› CIA’n›n

47

marifetiyle provokasyonlar örgütlendi. Devrimciler
“anarﬂist”, “terörist” ilan edildiler.
Kontrgerilla sald›r›lar› sadece ﬂehirlerle s›n›rl› kalmad›. Özellikle devrimci hareketi destekleyen bölgelerde
insan avlar›na ç›kt›lar. Kürt halk›na karﬂ› yo¤un sald›r›lar yap›ld›.
Kürt halk›n›n yaﬂad›¤› ilçeler, köyler komando bask›nlar›na u¤rad›. Binlerce komandonun, helikopterlerin, uçaklar›n kat›ld›¤› operasyonlarla ilçeler kuﬂat›ld›.
Köy bask›nlar› yap›ld›. Köylüler köy meydanlar›nda
toplu iﬂkencelerden geçirildiler.
Örne¤in Derik’te Rafﬂast köyü imam›n› ç›r›lç›plak soyarlar. Tenasül uzvuna bir ip ba¤layarak kar›s›n›n eline
tutuﬂtururlar. Bu halde bütün köyü dolaﬂt›r›rlar sonra
s›ra kar›s›na iﬂkence yapmaya gelir. Herkesin gözü
önünde bu kez askerlerin kahkahalar› aras›nda kad›na
iﬂkence yaparlar.
“Silvan’›n merkezinde (...) Sabah saat 3 sular›nda
üçbine yak›n jandarma, komando birlikleri, alt› helikopter ve topçu keﬂif uçaklar›n›n deste¤i ile etraf› kuﬂatt›lar. Görenler sanki bir düﬂman kalesi muasara alt›na al›nm›ﬂ da düﬂürülecekmiﬂ san›rd›. Gürültüden
uyan›p evinden ç›kan herkesi istisnas›z belli bir toplanma yerine götürüyorlar. Toplanma yerleri TEKEL iﬂletmesi meydan› Çale Korta ﬁador’un yukar› k›sm› idi.
Olup bitenleri ö¤renmek için baﬂ›n› d›ﬂar› ç›karan herkes dipçiklenerek bu toplanma yerlerine getirildi. Toplanma yerlerinde halka sürün, yat, kalk, yuvarlan emirleriyle toplu halde iﬂkence edildi. Ve halk› s›rtüstü, yüzükoyun yere yat›rarak üzerlerinde tepiniyorlar, gülüﬂüyorlard›...” (Hüseyin Cevahir Silvan’da, Cevahir’den
Kalan, S. 65)
12 Mart döneminde iﬂkence yayg›n ve sistematik bir
biçimde kullan›ld›. ‹ﬂkenceyi ülkede yaﬂananlardan, ülkenin sosyal koﬂullar›ndan ayr› düﬂünemeyiz. 77 y›ll›k cumhuriyet tarihinin 26 y›l› s›k›yönetim alt›nda geçmiﬂtir.
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Z‹VERBEY KÖﬁKÜNDE ‹ﬁKENCE
“(...) Al›nd›¤›m zaman tersanede normal çal›ﬂmalar›m› yap›yordum. Önce gözlerimi ba¤lad›lar, ilkin Kad›köy’e, oradan da bir minibüsle, üzerime bir battaniye
örterek, ‘Ziverbey Köﬂkü’ olarak an›lan ve ‘Kontr-Gerillan›n’, ‘Karargah’ olarak kulland›¤› yere getirdiler.
Burada e¤itilmiﬂ köpeklerle karﬂ›laﬂt›k. Köpe¤in iki
ya da dört ayakl› olmas› önemli de¤ildi. Kimi zaman
dört ayakl›n›nkine iki ayakl›lar›nki rahmet okutuyordu.
‹kinci kata getirildim; burada bir tuvalette gözlerimi açt›lar; soyun dediler, soyunduk; s›f›r numarayla saçlar›m›z› traﬂ ettiler; foto¤raf çektiler, aﬂa¤› kata indirdiler
gözlerimiz ba¤l› olarak. Burada ‘Kontr-Gerilla’, ‘Albay’,
‘Yarbay’, Yüzbaﬂ›’ diye baﬂlayan sözlerle, hitaplarla
karﬂ›laﬂ›yorduk. (...) iﬂkence seanslar› art›k böylece baﬂlayacakt›. ‹ﬂkence yöntemleri ise falaka, kaba dayak, el
ayak ve cinsel organa elektrik ﬂoku. (...) Bana çok süratli ve de¤iﬂik yöntemlerle 24 saat durmadan iﬂkence yap›l›yordu.” (Hilmi Taﬂdemir, aktaran, 12 Mart 1971
Portreler 2, S›rr› Öztürk, S. 72)
Gözalt›na al›n›p Ziverbey Köﬂkü’nde iﬂkence gören
Hilmi Taﬂdemir, Ziverbey’i böyle anlat›yordu. O dönem
gözalt›na al›nanlar›n tümü iﬂkence ve günlerce süren
bask›lardan bahsettiler.
Ziverbey Köﬂkü ya da esas ad›yla Zihni Paﬂa Köﬂkü
Osmanl› döneminden kalan ve ‹stanbul’un Kad›köy-Ziverbey semtinde bulunan bir yerdir. Bahçe içerisinde
olan bu köﬂk, uzun y›llar kontrgerillaya iﬂkence merkezi olarak hizmet etti.
O dönemin 1. Ordu Komutan› olan Orgeneral Faik
Türün’e ba¤l› olarak çal›ﬂan kontrgerillac›lar iﬂkence,
kaç›rma ve sald›r›lardan sorumluydular.
Kaç›rd›klar› yurtsever subaylar›, iﬂçileri, sendikac›lar›, ayd›nlar›, devrimcileri burada günlerce tutup iﬂken-
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ceden geçirdiler.
Tümgeneral Memduh Ünlütürk, 12 Mart döneminde
iﬂkenceli sorgular›n yap›ld›¤› bu kontrgerilla merkezinin komutan›yd›. Burada görevli M‹T elemanlar›ndan
Eyüp Özalkuﬂ askerlikten ayr›lma olup Amerika’da
CIA’dan e¤itim alm›ﬂ biriydi. Hiram Abas, Mehmet Eymür ve daha onlarca M‹T’çi, Özel Harpçi burada iﬂkence yapt›lar.
Ziverbey’de gözalt›nda tutulanlara iﬂkenceciler “Buras› bir kontrgerilla örgütüdür”, “Biz Genelkurmay’a
ba¤l›y›z”, “Anayasalar›n ve yasalar›n geçerli olmad›¤›n› bilin”, “‹stedi¤imiz kiﬂiyi hemen öldürebiliriz”, “ﬁu
anda sizler elimizde esirsiniz ve size istedi¤imiz her ﬂeyi yapabiliriz” diyorlard›.
Kontrgerilla örgütlenmesini istedikleri gibi yönlendiren ABD’liler “Teknik yard›m ve e¤itim sa¤lama” ad›
alt›nda bu halk düﬂman› örgütlerin tümünü kontrol ediyorlard›. Halka ve devrimcilere yönelik her katliam ve
sald›r›y› dolarlar›n› saçarak da ödüllendirmeyi ihmal etmiyorlard›.
M‹T’in ﬂefleri, kontrgerillac› subaylar, CIA taraf›ndan
besleniyordu. ABD’liler iﬂkence aletlerini paras›z vermenin yan›nda iﬂkence tekniklerini de Ziverbey’e taﬂ›m›ﬂlard›. Ama bunlarla da yetinmediler...
Ziverbey’de gözalt›nda tutulanlar›n kald›klar› odalardaki yataklara var›ncaya kadar herﬂey ABD mal›yd›. Yataklar›n üstünde “New Beaut Rest, 69.5 dolar” yaz›yordu. Pencereleri siyah ka¤›t ya da ya¤l› boyayla kapat›larak d›ﬂar›dan yal›t›lm›ﬂ eski ve harap odalarda 69.5
dolar tutar›ndaki Amerikan yata¤›... Bir baﬂka odada ise
Amerikan mal› olan elektrikli bir iﬂkence aleti...
Ziverbey iﬂkencehanesine getirilenlerin ilk önce boyunun iki yan›ndan bir plaka geçirilir ve muhtelif pozisyonlarda foto¤raflar› çekilirdi. Ard›ndan saçlar› s›f›r numaraya vurularak traﬂ edilirdi. Sonra da ayaklara 17 numara, bileklere 32 numara zincirler tak›larak kalaca¤› odaya
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götürülürlerdi. Gözler kapal›yd›. Gözleri kapatmak için
siyah bir gözlük ya da koyu renkli bantlar tak›l›rd›.
Kal›nan yer oda diye geçiyorsa da, oda demek için
düﬂünmek gerekirdi. Odalar›n her taraf›n› pislik götürüyordu. Etraf sidik ve kan kokmaktayd›.
“Oda”da kalanlar›n sivil elbiseleri üzerlerinden ç›kar›l›r, onun yerine kan ve sidik kokan leﬂ gibi ›slak pijamalar giydirilirdi. Bunun d›ﬂ›nda eﬂya yasakt›. Tuvalet
için askerden izin almak gerekiyordu. Her zaman da buna izin verilmezdi.
Tuvalete zincirli ve asker gözetiminde gidilirdi. Ço¤u
zaman tuvalet de bir iﬂkence arac› olarak kullan›l›rd›.
Gözba¤› ya da siyah gözlükler sürekli takt›r›l›rd›. Gözalt›nda bulunan insana karanl›kla birlikte ölüm duygusu
ve korku yaﬂat›l›rd›.
Gözalt›ndakiler, yatak yerine, vantuz gibi demirleri
olan üzerine bir bez örtülmüﬂ olan somyalarda yatmak
zorundayd›. Elleri ve ayaklar› ranzaya zincirle ba¤l› olarak arka üstü yatmaya mecburdu herkes. Arka üstü yatmaktan dolay› s›rtta yaralar ç›kmaya, sürekli a¤r›lar olmaya baﬂlard›.
Gözalt›na al›nan herkes 24 saat elleri ve ayaklar› zincirle ba¤l›, asker gözetiminde kald›. Günlerce hareket etmeden ranzaya ba¤l› ve arka üstü yat›r›lan bu insanlar günün belli saatlerinde de iﬂkence odalar›na götürüldüler.
Ziverbey’de ortalama gözalt› süresi 30 gün olmakla
beraber iki ay› aﬂk›n gözalt›nda kalanlar da olmuﬂtur.
Gözalt›na al›nan Ziverbey Köﬂkü’nde oldu¤unu bilmezdi.
Zira oraya gözleri ba¤l› ve kapal› arabalarla getirilirlerdi.
Ziverbey Köﬂkü’nde iﬂkence görenlerden tutuklananlar Selimiye Askeri K›ﬂlas›’na götürülürlerdi. Yolda
ise Ziverbey’de yaﬂad›klar›n› anlatmamalar› için tehdit
edilirlerdi.
‹lerici, yurtsever subaylar›, ayd›nlar›, gençlik önderlerini, devrimcileri uyduruk iddialarla yarg›laman›n se-
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naryolar› Ziverbey’de üretildi. Hayali davalar iﬂkence
tezgahlar›nda oluﬂturuldu. Ve bunlara dayanarak insanlar› yarg›lad›lar.
‹ﬁKENCE, AÇILAN DAVALAR
VE MAHKEMELER‹N TAVRI
16 A¤ustos 1971 günü 1. THKP-C davas›n›n ilk duruﬂmas› yap›ld›. O gün ‹stanbul’da ola¤anüstü güvenlik önlemleri al›nm›ﬂt›. Askeri reolar, tanklar, polis araçlar› ‹stanbul’u bir baﬂtan bir baﬂa kuﬂatt›lar. Duruﬂmay› çok
say›da yerli, yabanc› gazete ve TV muhabiri izliyordu.
Salona önce Maltepe Askeri Hapishanesi’nde bulunan 24 devrimci tutuklu al›nd›. Ard›ndan salona Mahir
Çayan’›n da getirilmesinden sonra duruﬂma baﬂlad›.
S›ras›yla söz verilen devrimci tutuklular kendilerine
yap›lan iﬂkenceleri anlatarak, kontrgerillan›n iﬂkence
merkezlerini bir bir aç›klad›lar. ‹ﬂkencenin neden yap›ld›¤›n› anlatt›lar. Ayr›ca iﬂkence izleri için Adli T›p’a
sevklerini istediler. ‹ﬂkenceyi protesto etmek için kimlik
bildiriminde bulunmay› reddettiler.
Daha sonra Mahir Çayan söz ald›. Mahir Çayan davan›n geliﬂimine iliﬂkin de¤erlendirmeler yapmas›n›n yan› s›ra hücresinde sürekli demire vurulu olarak tutuldu¤unu anlatt›.
Mahir Çayan’dan sonra avukat› söz ald›. Mahir Çayan’a yap›lan iﬂkenceleri, Selimiye’de demire vuruldu¤unu belirterek bu uygulamalara son verilmesini istedi.
Ayr›ca Mahir Çayan’›n ölüm tehditleriyle karﬂ› karﬂ›ya
bulundu¤unu aç›klad›. Yine Mahir Çayan’›n annesinin
ve amcas›n›n keyfi bir biçimde gözalt›na al›nd›¤›n› ve
polisin dava üzerindeki etkilerinden söz etti.
Askeri mahkeme bir çok talebin yan›nda Mahir Çayan’›n demire vurulma uygulamas›n›n kald›r›lmas› talebini de reddetti. Adli T›p’a sevk ve iﬂkence konusun-
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da ise tarihe kara bir leke olarak geçen ﬂu karar› ald›:
“Askeri mahkemece, san›klar›n iﬂkenceye tabi tutulup tutulmad›klar› cihetinin tahkiki yoluna gidilse dahi
ve bir an için bu iddian›n gerçek oldu¤u subut bulsa dahi bu tesir ve tezkin gerçe¤i söyletmek gayesine matuf
olarak m›, yoksa ﬂu veya bu ﬂekilde ifade almak maksad›yla m› yap›ld›¤›n›n tespitinin imkan dahilinde bulunmamas› ve delillerin serbestçe... Herhangi bir etkisi olmamas› sebebiyle bu konuya iliﬂkin itirazlar›n ve taleplerin reddine oy birli¤i ile karar verilir...”
Devrimci tutuklular karar› protesto ettiler. Bu karar›n
iﬂkencenin aç›ktan savunulmas› anlam›na geldi¤ini,
mahkemelerin kontrgerilla merkezlerini bütünleyen rolünü ifade ettiler.
‹ﬂte, askeri mahkemenin aç›kl›kla karar alt›na ald›¤›
bu politikan›n ve mant›¤›n sonucunda, 12 Mart’ta
kontrgerilla merkezlerinde iﬂkenceyle al›nan ifadeler
dayanak yap›larak onlarca dava aç›ld›. ‹lericiler, yurtseverler, devrimciler, bu ifadeler gerekçe gösterilerek ony›llara varan hapis cezalar› ve idam cezalar›na mahkum
edildiler. Askeri savc›lar ve yarg›çlar, s›k›yönetim komutanlar›n›n direktifleri do¤rultusunda hareket ettiler.
Hatta askeri savc›lar bizzat kontrgerilla merkezlerine
gelerek iﬂkenceli sorgulara kat›ld›lar. Diyarbak›r’da görevli savc› Yaﬂar De¤erli devrimcilere yap›lan tüm iﬂkencelere bizzat nezaret eden savc›lardan biridir.
Nitekim TKP-ML önderi ‹brahim Kaypakkaya, Diyarbak›r iﬂkencehanelerinde katledildi¤inde iﬂkencecilerin
baﬂ›nda yine savc› Yaﬂar De¤erli vard›.
THKP-C, THKO, TKP-ML baﬂta olmak üzere devrimci
örgütlerin kadrolar›, taraftarlar› 12 Mart iﬂkencehanelerinde yo¤un iﬂkence ve sald›r›larla karﬂ› karﬂ›ya kald›.
Devrimci örgütlerin kadro ve taraftarlar›na yönelik bu
iﬂkencelerde, baz›lar› katledilirken, geriye de iﬂkencenin izlerini hayat boyu taﬂ›yacak yüzlerce sakat kald›.
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12 Mart cuntas› silahl› mücadeleyi savunan örgütlere
karﬂ› kontrgerilla taktikleriyle sald›rarak bitirmeye, halktan tecrit etmeye çal›ﬂt›. Kontrgerillac›lar›n kulland›klar› yöntemlerin baﬂ›nda da kuﬂkusuz iﬂkence geliyordu.
12 Mart’›n kontrgerilla merkezlerine, yayg›n iﬂkence,
idam ve katliam politikalar›na ra¤men devrimci mücadelenin geliﬂimi engellenemedi.
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D- 12 EYLÜL VE ‹ﬁKENCE
Oligarﬂi, 12 Mart aç›k faﬂizmiyle de mücadeleyi durduramam›ﬂt›. Devrimci mücadele ülke çap›nda ad›m
ad›m geliﬂmiﬂ ve 1980’e gelindi¤inde de egemenlerin
en büyük korkusu olmuﬂtu. Oligarﬂi çaresizlik içindeydi.
Devrimcilerin önderli¤inde yükseltilen anti-faﬂist
mücadele ile sivil faﬂist çetelere her geçen gün geri
ad›m att›r›l›yordu. Öyle ki, sivil faﬂistler birçok bölgede
MHP binalar›n› açacak, MHP’yi oluﬂturacak yönetici
kadro bulamaz duruma getirildi.
‹ﬂçi s›n›f› da, ekonomik-demokratik-siyasal taleplerle
grev ve direniﬂler örgütlemekteydi. 1980 y›l›n›n ilk aylar›nda binlerce iﬂçi grevdeydi. Tariﬂ, Antbirlik direniﬂleri iﬂçilerin mücadelesinde yeni bir s›çramayd›.
Gençlik, anti-faﬂist mücadelede sokak sokak çat›ﬂarak faﬂist iﬂgalleri k›rd›. Ö¤renci gençlik akademik-demokratik mücadelesini yükseltti.
Kürt halk› içinde ulusal bilinç giderek güçlenmiﬂ,
Kürt halk›n›n ulusal talepleri ön plana ç›km›ﬂt›r. Do¤u’da az›msanmayacak bir devrimci potansiyel oluﬂmuﬂtur. Baﬂta, Kürt köylüleri olmak üzere Kürt gençli¤i
en dinamik kesimleri oluﬂturmaktad›r.

55

O dönem faﬂist MHP destekli AP hükümetinin yükselen, yay›lan devrimci mücadele karﬂ›s›nda tek silah›
vard›; bask› ve terör... Bask› ve terörün en yayg›n uygulanan biçimlerinden biri de iﬂkence idi.
1980’e gelindi¤inde iﬂkence öyle bir seviyeye gelmiﬂti ki, art›k günlük yaﬂam›n ayr›lmaz bir parças› olmuﬂtu. Mahallede, sokakta, okulda, fabrikada, köyde iﬂkence ile heran herkes karﬂ›laﬂabilirdi.
Ve iﬂkence öylesine yayg›nl›k kazanm›ﬂt› ki, en ücra
karakollardan k›ﬂlalara, jandarma karakollar›na, seyyar
iﬂkence merkezlerine kadar her yerde halka ve devrimcilere iﬂkence yap›lmaktayd›.
‹ﬂkencenin bu kadar yayg›nlaﬂmas› üzerine devrimci
hareket iﬂkenceye karﬂ› çeﬂitli kampanyalar örgütlemiﬂtir.
Devrimci hareketin “Karakollarda ‹ﬂkence, Polisin
Sald›rgan Tavr› ve Karakol Bask›nlar›” baﬂl›kl› yaz›s›nda ﬂöyle deniyordu:
“Oligarﬂinin bask› teﬂkilatlar›ndan biri olan polis teﬂkilat› en küçük mahalleye kadar yay›lm›ﬂt›r. Emniyet
teﬂkilat›n›n en yüksek kademelerinden ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’ndan ald›klar› emirlerle halk› y›ld›r›yor, devrimcilere karakollarda iﬂkence yap›yorlar. En küçük bir
‘olay’da dahi polisler istedikleri evlere bask›n yap›yor,
emekçi halktan insanlar›, kad›n-çocuk demeden h›rpal›yor. Bunun d›ﬂ›nda baz› polis karakollar›nda gözalt›na
al›nan kad›nlar tecavüze u¤ruyor.
“Karakollar AP hükümetinin iﬂbaﬂ›na gelmesiyle beraber Pol-Bir’li MHP’li polislerin karargah› haline gelmiﬂtir. ‹lerici demokrat polisler sürülmekte, hiçbir karakolda ‘varl›k’ etkinlik gösterememektedir...
“... Polis karakollar› devrimcilere, halka zulüm ya¤d›ran iﬂkence eden bir hale getirilmiﬂlerdir. En küçük bir
olayda dahi karakola düﬂen devrimciler dövülmekte, iﬂkence görmekte ve ondan sonra Birinci ﬁube’ye teslim
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edilmektedir.”
Estirilen bu polis terörüne devrimci hareket kay›ts›z
kalmad›. Yine ayn› dönemde TAR‹ﬁ’te yap›lan iﬂkencelere, uygulanan polis ve asker zulmüne karﬂ› ve ülke
genelinde sürdürülen polis terörüne karﬂ› kampanya
yürütüldü.
Devrimci hareket, iﬂkence ve polis sald›r›lar›n› protesto etmek için çok çeﬂitli mücadele araçlar›n› kulland›. ‹ﬂkence merkezlerinin tahrip edilerek silahs›zland›r›lmas› da dahil olmak üzere çeﬂitli devrimci ﬂiddet eylemleri yap›ld›. ‹ﬂkenceciler uyar›ld›.
12 Eylül’e gelindi¤inde tablo ﬂöyleydi:
S›k›yönetimle birlikte, ﬂehirlerin birço¤u -baﬂta ‹stanbul olmak üzere- tam k›ﬂla görünümü alm›ﬂt›. Okullar askeri k›ﬂla ve karakollara dönüﬂtürülmüﬂ, sokaklar
ve caddeler askerlerle iﬂgal edilmiﬂti.
‹nsanlar sokaktan keyfi bir biçimde gözalt›na al›n›yor, ekip arabalar›nda iﬂkence görüyorlard›.
Semtler, mahalleler, emekçi halk›n yaﬂad›¤› yoksul
gecekondu bölgeleri polis ve asker kuﬂatmas›ndayd›.
Giriﬂ ve ç›k›ﬂlar s›k s›k kesilip fiili soka¤a ç›kma yasa¤›
uygulan›yordu. Geceleri evler bas›l›yor, halk iﬂkence
merkezlerine götürülüyordu.
Ev bask›nlar›nda k›r›lmad›k kap›-pencere, parçalanmad›k eﬂya kalmad›. Halk›n mal› ve namusu ayaklar alt›ndayd›. Boyutlar› ifade edilmeyecek kadar yayg›n bir
devlet terörü uygulanmaktayd›.
CUNTAYLA ARTIK ‹ﬁKENCE HER YERDE
Cunta öncesi dönemde yo¤unlaﬂan iﬂkence, cuntadan sonra art›k her yerdeydi.
12 Eylül cuntas›yla birlikte gözalt›na al›n›p iﬂkence
görenlerin say›s› 700 bin kiﬂi civar›ndayd›. Bu y›llar boyunca iﬂkencede yüzlerce kiﬂi katledildi. Binlerce kiﬂi
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sakat kald›.
Faﬂist cuntan›n ilk iﬂi halk›n örgütlü kesimlerine yönelmek olmuﬂtu. Devrimci harekete vurdu¤u darbelere, yaratt›¤› tahribata ba¤l› olarak kitleleri daha kolay
sindireceklerini bilen faﬂist generaller ona uygun yollar izlediler.
Devrimci hareketi yok etmek için hemen hemen her
yola baﬂvurdular. ‹ﬂkence ise bu sald›r› politikalar›n›n
oda¤›na oturdu. Devrimci hareket için ayr› bir polis örgütlenmesi ve iﬂkence timi bile oluﬂturdular. Yine bu
dönemde emniyet müdürlüklerinde, siyasi ﬂubelerde
ve karakollarda iﬂkence timlerinin say›lar›n› art›rarak,
poliste geceli gündüzlü çal›ﬂma sistemini getirdiler. Art›k iﬂkencehaneler 24 saat aç›kt›.
Cuntan›n ilk icraatlar›ndan biri de gözalt› süresini ilk
önce 15 günden 30 güne daha sonra ise 90 güne ç›karmak oldu. Ayr›ca ek bir 15 günle bu süre toplam 105
güne kadar ç›kar›labiliyordu. Yine, cuntan›n ald›¤› bir
kararla hapishanelerde bulunan devrimci tutuklular da
polisin istedi¤i anda yeniden iﬂkenceye al›nabilecekti.
Böylece, hapishanelerdeki çok say›daki tutuklu tekrar
sorgulanmak üzere iﬂkencehanelere taﬂ›nd›.
Özellikle devrimci mücadelenin kitleselleﬂti¤i bölgelerde iﬂkence ile halk sindirilmeye çal›ﬂ›ld›. ‹stanbul’un
gecekondu semtlerinden Ankara’n›n mahallelerine,
Bursa Gemlik iﬂçilerinden Elaz›¤’›n yoksul halk›na, Yeniçeltek maden iﬂçilerinden Maraﬂ’›n köylülerine, Hakkari’ye, Dersim’e kadar ülkenin her yan›nda, tüm halka
iﬂkence ve bask› politikas› uyguland›.
‹stanbul’da yaln›z bir gecede polis ve asker operasyonunda 5 bin kiﬂi gözalt›na al›n›rken, Yeniçeltek maden iﬂçilerine karﬂ› yürütülen ve günler süren operasyonda 15 bin kiﬂiye iﬂkence yap›ld›.
Do¤u’da, özellikle “silah toplamak” gerekçesiyle
köyler komando bask›nlar›na u¤rad›. Ve köy meydan›na getirilen köylüler silah vermedikleri gerekçesiyle
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meydanlarda, kad›n erkek ay›rmadan ç›r›lç›plak soyulup iﬂkence gördüler. Köyler asker iﬂgalleriyle aç›k hava hapishanelerine çevrildi. Soka¤a ç›kma yasaklar›,
mera, mezra yasaklar› birbirini izledi. Aﬂiretler birbirine
düﬂman edilmeye çal›ﬂ›ld›.
O dönemin yüz binlerce iﬂkencesinden birisinde ﬂunlar yaﬂand›;
“... 1981 gecesi tutukland›¤›mda alt› ayl›k hamileydim. Gözlerim yolda, araba içinde ba¤land› ve bana
‘hamile olman seni iﬂkencelerden kurtaramayacak’
dendi. Bu kal›n bir erkek sesiydi. Ayn› ses, bana mesle¤imi sordu, söyledim. Söze bir baﬂkas› girerek yalan
söyledi¤imi mesle¤imin bu olmad›¤›n›, benim o... oldu¤umu ve benimle para karﬂ›l›¤›nda yatt›¤›n› hat›rlad›¤›n› söyledi. Kafam daha ilk anda allak bullak oldu...
‹ﬂkence yerinde hemen üzerime sald›rd›lar. Tekmelemeye, yumruklamaya baﬂlad›lar. Nedenini sorunca,
‘ulan o... nedenini ö¤renirsin. Hem bize soru sorma, biz
insan de¤iliz, canavar›z’ diyerek daya¤a devam ettiler.
Ben iki büklüm olarak çocu¤umu korumaya çal›ﬂ›yordum. Fayda etmedi. Karn›ma da vuruyorlard›. Kaç kere
bay›ld›¤›m› hat›rl›yorum. Sonra yumuﬂak bir sesin bana iﬂkence yap›lmas›n› do¤ru bulmad›¤›n› söyleyen
sesleri geliyor akl›ma. Kim bu? Neden iﬂkencelerini
durdurmuyorlar? Yeniden bay›lm›ﬂ›m. Kendime geldi¤imde gözlerim aç›kt›. Bulundu¤um yer bir çal›ﬂma
odas›n› and›r›yor. Masalar, iskemleler var. Hava iyice
bo¤ucu, içerisi çok s›cak ve pis kokuyor. Masalar›n üzerinde daha önceden görmedi¤im metal borular vb. var.
Tam o s›rada eﬂimi içeri getirerek O’na iﬂkence yapmaya baﬂlad›lar. O’nu anadan do¤ma soydular ve elektrik
verdiler. Hayk›r›ﬂlar›na dayan›lacak gibi de¤ildi. Sonra
beni de soyarak elektrik vermeye baﬂlad›lar. Bu durum
günlerce sürdü. Vücudumun her yeri feci ﬂekilde yan›yordu. Hele kas›klar›m... Daha önceden iﬂkence yüzünden kad›nlar›n çocuk düﬂürdüklerini okumuﬂ ve duymuﬂtum. Akl›m ondayd›... Sonraki günler sorular›na

59

do¤ru karﬂ›l›k vermezsem önce kocam› öldüreceklerini
ve sonra da hamileli¤ime son vereceklerini tekrarlamaya baﬂlad›lar. Bu da günlerce sürdü. ‹yici bitkinleﬂmiﬂtim. Uyku uyuyam›yordum. Zaten so¤uk, karanl›k ve
darac›k bir hücrede uykudan sözedilemez... Bana bu
durumda bir de falaka uygulad›lar. Kanamam baﬂlad›...” (‹ﬂkence Olay›, Doktor Bülent Tarakç›o¤lu, S. 60)
12 Eylül adeta bir karabasan gibi çökmüﬂtü halk›n üstüne. Ö¤renciler, iﬂçiler, memurlar, esnaflar, ö¤retmenler... k›sacas› yoksul halk›n evleri geceyar›lar› bas›larak
iﬂkence merkezleri dolduruluyordu. Hiç kimseden haber al›nam›yordu ve gözalt› aylarca sürüyordu.
ﬁehirlerde caddeler, sokaklar iﬂgal alt›ndayd›. Aramalar, kimlik sorma ad›na onur k›r›c› davran›ﬂlar, soka¤a ç›kma yasaklar›, mahallelerin kuﬂat›lmas›, kapat›lan
kitle örgütleri, sansür ve iﬂkence...
Ev bask›nlar› özellikle geceleri yap›l›rd›. Bu bir Nazi
takti¤iydi. Naziler’in “Gece ve sis” takti¤i ile bir geceyar›s› evlerin kap›lar› k›r›larak insanlar yataklar›ndan
apar topar al›n›p belirsiz yerlere götürüldüler.
Gözalt›lar o kadar yayg›n, iﬂkence o kadar yo¤undu
ki, mevcut iﬂkencehaneler cuntan›n “ihtiyac›na” cevap
veremez olmuﬂtu. ﬁehirlerin orta yerinde bulunan DS‹
(Devlet Su ‹ﬂleri), YSE (Yol Su Elektrik), Et-Bal›k Kurumu gibi devlet kurumlar›n›n binalar›, iﬂkencehane olarak kullan›lmaya baﬂland›.
O dönem iﬂkence nerelerde yap›lmad› ki?
“Vedat, gözba¤›n›n yap›ﬂ yap›ﬂ etti¤i, güzel ela gözlerini ovuﬂturuyordu. Bir süre çevresini seçemedi. Zincire al›nm›ﬂ ayaklar›n›, ellerini birbirinden uzaklaﬂt›rmakta güçlük çekti. Sanki anas›ndan böyle yap›ﬂ›k do¤muﬂtu. Verilen suyu içince duruldu. Ayaklar›ndan, belinden, penisinden kaynayan s›z›lar› unuttu. Gözleri k›p›ﬂ k›p›ﬂ üzerine çevrilmiﬂ yüzleri bir daha inceledi. B›y›¤›n›n yar›s›, baﬂ›n› oras› buras› rasgele traﬂ edilmiﬂ
komik biri güleçce:
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(...) Buras› Samandra Tank Taburu alan›nda beﬂ katl› bir binan›n taban›yd›. Bas›k tavan› tepeden dar pencereleriyle oldukça sevimsiz bir yerdi. Tozlu kal›n borular›n iyice alçaltt›¤› uzun dehliz, gece gündüz yanan kör
ampullerle ayd›nlan›yordu. Kuru betonun kimi yerlerinde yal›nkat serilmiﬂ boz, y›rt›k battaniyeler, san›klar için
hem yorgan hem döﬂekti. Kap›n›n dibinde 150 kiﬂiye
verilmiﬂ bir su bidonu ile bir naylon tas duruyordu. Bidonun çevresi ›slak de¤il v›c›k v›c›k çamurdu. Su bidonunun karﬂ› köﬂesinde binbir ricayla al›nm›ﬂ sidik tenekesi vard›. Bunca adama bir gaz tenekesi tuvalet...”
(Hücrede ﬁenlik, Hasan K›yafet, S. 18-19)
CUNTANIN “‹ﬁKENCE YOK” YALANLARI
VE ÖDÜLLEND‹R‹LEN ‹ﬁKENCEC‹LER
Cunta ile birlikte iﬂkence tezgahlar› gece gündüz çal›ﬂ›rken iﬂkenceli ölümler ve sakatlanmalar da peﬂpeﬂe
sürdü. Cuntan›n tüm tehdit ve sansürüne ra¤men, bunlar iç ve d›ﬂ kamuoyuna yans›yordu. Cunta ﬂefleri, dünyadaki benzerleri gibi, “iﬂkence yok” yalan›na sar›ld›lar.
Onlara göre, “Türkiye’de iﬂkence yap›l›yor” demek
komünizm propagandas› ve komünist örgütlerin bir
takti¤i idi. Uzun y›llar bu nakarat› tekrarlad›lar. Yüzbinlerce insan iﬂkence görürken, cuntac›lar insanlar›n gözüne baka baka yalan söylediler.
12 Eylül faﬂist cuntas›n›n lideri Evren; “‹ﬂkence yap›l›yor” dendi¤inde bunlara hep “terane” cevab› veriyordu. Ancak ortada bir gerçek vard›. ‹ﬂkence dört duvar
aras›nda kalm›yor, bir biçimiyle d›ﬂar›ya yans›yordu.
Bu durumda da cunta ﬂefleri; “‹ﬂkence devlet politikas› de¤ildir” diyerek savunmaya geçtiler. “‹ﬂkence
münferittir”, “bir iki kendini bilmez polisin iﬂidir” diyerek halkla dalga geçtiler.
Göstermelik soruﬂturmalarla, resmi aç›klamalarla iﬂ-
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kencenin üstünü örteceklerini düﬂündüler. Ama aç›klamalar›na, iﬂkence ve kötü muamele konusunda aç›klad›klar› sahte rakamlara ra¤men iﬂkence gerçe¤ini kapatamad›lar. Yüzbinlerce insan›n iﬂkenceden geçirildi¤i
ve yüzlerce insan›n iﬂkenceden öldü¤ü bir ülkede cuntan›n verdi¤i rakamlar çok komikti.
12 Eylül iﬂkencelerinin baﬂ sorumlusu Evren, o dönemde televizyonda yapt›¤› bir konuﬂmada ﬂöyle diyordu:
“... iﬂkence eskiden de vard›, ﬂimdi de var, ama biz
sorumlular› yakalay›p yarg› karﬂ›s›na ç›kar›yoruz...”
O bu sözleri söylerken bile, ‹stanbul’dan Ankara’ya,
‹zmir’den Adana’ya, Ordu’dan Elaz›¤’a, Diyarbak›r’a,
Hakkari’ye kadar ülkenin her yerinde binlerce insan iﬂkence görmeye devam ediyordu.
Yine cunta döneminde, adeta halkla alay edercesine,
yaﬂanan onca iﬂkence olay›ndan sadece “947 olay hakk›nda soruﬂturma aç›ld›” ve “bunlardan 647’si hakk›nda kovuﬂturmaya yer olmad›¤› karar›” verildi. “142 dava ise mahkumiyetle sonuçland›”.
700 bin kiﬂiye iﬂkence yap›lm›ﬂ, yüzlerce insan ölmüﬂtü. Binlerce insan fiziki, psikolojik ve kal›c› sakatl›klar yaﬂad›. Aç›lan dava say›s› ise çok düﬂüktü. Aç›k ki,
iﬂkencecilerin çok küçük bir k›sm› mahkemelerde göstermelik olarak yarg›land›, daha do¤rusu yarg›lamak
zorunda kald›lar.
Cuntan›n övünerek söyledi¤i cezalarla sonuçlanan
davalarda ise verilen cezalar ço¤unlukla bir y›l hapis ya
da alt› ay memuriyetten mendi. ‹ﬂkencede bir insan› öldürüyorlar ve bundan dolay› “suçlar› sabit” olmas›na
ra¤men ald›klar› ceza bir y›l hapis ya da alt› ay memuriyetten men oluyor.
Oligarﬂinin adaleti buydu iﬂte. Duvarlara yaz› yazd›,
pankart ast› diye insanlara ony›llarca hapis cezas› verenler, iﬂkenceyi bir suç olarak görmedikleri gibi ödül-
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lendirmekten de geri durmad›lar.
Kald› ki, ceza alan iﬂkencecilerin hiçbiri bu cezalar›
çekmemiﬂ, görevden al›nmam›ﬂt›r. Tersine iﬂkence yap›p insanlar› öldüren, sakat b›rakan, tecavüz eden ve
bunlar sonucunda ünleri artan tüm iﬂkenceciler özellikle terfi ettirildi. En önemli görevlere getirildi.
Daha sonraki y›llarda polis teﬂkilat›n›n en üst kademelerine kadar yükselecek, hatta meclise bile girecek
olan Mehmet A¤ar, Ünal Erkan, Kemal Yaz›c›o¤lu, Necdet Menzir, Mete Altan, Hasan Özdemir, 12 Eylül döneminin iﬂkenceleriyle ünlenen polis ﬂeflerinden sadece
bir kaç›d›r.
Terfi ettirmelerin d›ﬂ›nda iﬂkenceciler maddi olarak
da ödüllendirilmiﬂtir. Ahmet Karlangaç ve Mustafa
Hayrullaho¤lu’nu iﬂkencede katleden ‹stanbul’daki iﬂkence timi, cunta ﬂefi Kenan Evren taraf›ndan kollar›na
alt›n saat tak›larak ödüllendirildi. Tabii, burada “saatlerin de¤eri”nden çok, ödül mant›¤› önemliydi. Evren,
“iﬂkenceye devam” diyordu iﬂkencecilerin koluna takt›¤› saatlerle.
Devlet hiçbir zaman iﬂkencenin ve iﬂkencecilerin üzerine gitmemiﬂtir. Gitmez ve gidemez de. Y›llard›r yaﬂananlar bunu kan›tlam›ﬂt›r. Çünkü iﬂkence ve bask› olmaks›z›n bu sistem ayakta duramaz. ‹ﬂkenceyi kurumlaﬂt›ran zaten devletin kendisidir. Böylesi bir organizasyonu yapan devlet, cunta y›llar›nda bu organizasyonu
daha da güçlendirmiﬂtir.
E- ‹ﬁKENCE, “DEMOKRAS‹YE GEÇ‹ﬁ”
YALANLARI ‹LE G‹ZLENMEYE ÇALIﬁILDI
Cunta, Kas›m 1982’de Anayasa Referandumu ve 6
Kas›m 1983’de göstermelik seçimlerle “Demokrasiye
Geçiﬂ Program›” ad› alt›nda aç›k faﬂizmi kurumlaﬂt›rarak demokrasicilik oyununu sürdürdü. Halk aç›s›ndan
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de¤iﬂen bir ﬂey yoktu. Her ﬂey eskisi gibiydi. Tabir yerindeyse “eski tas eski hamam”d›.
Referandumla, faﬂist 82 Anayasas›’n›n kabul ettirilmiﬂ olmas›, Evren’in MGK Baﬂkan› olmaktan ç›k›p kendini cumhurbaﬂkan› seçtirmesi, Türkiye’de hak ve özgürlüklerin gasp edilmesi gerçe¤ini de¤iﬂtirmiyordu.
Yeni anayasan›n ve bu dönemde ç›kart›lan de¤iﬂik
yasalar›n bir özelli¤i de, iﬂkenceyi daha da “yasal” bir
k›l›fa sokup iﬂkencecilere koruma sa¤lamas›yd›. Tabii
buna ba¤l› olarak da iﬂkence hem kurumlaﬂt›r›lm›ﬂ,
hem daha da yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›.
‹ﬂkence ve insan haklar› ihlalleri tüm h›z›yla sürüyordu. Ayr›ca anayasa ve çeﬂitli kanunlar ile, iﬂkencenin d›ﬂ›nda da halka yönelik yasaklar, bask›lar, keyfilikler yasal k›l›fa sokulmuﬂtu. Sonuçlanan siyasi davalarda peﬂpeﬂe idam ve a¤›r hapis cezalar› verilmeye baﬂland›.
“Demokrasiye geçiyoruz” denilen 1984 y›l›nda halka
yönelik sald›r›lar da giderek artt›. Hapishanelerde devrimci tutuklulara yönelik iﬂkence ve teslim alma programlar› h›zland›r›l›rken, iﬂkencehaneler de boﬂ durmad›.
‹ﬂkencenin ayyuka ç›kt›¤› bu dönemde cumhurbaﬂkan› s›fat›yla Evren, “‹ﬂkence iddialar› kas›tl›d›r. Bizi di¤er
medeni ülkeler önünde küçük düﬂürmek isteyen hainlerin yalan›d›r” diyerek, iﬂkenceye ve iﬂkencecilere arka
ç›k›yordu. ‹ﬂkence tart›ﬂmalar›n›n devam etmesi üzerine ise “Bu terane y›llard›r bitmez. Geçmiﬂte de yap›ld›”
diye piﬂkince aç›klamalar yap›yordu.
‹ﬂkencenin yo¤un olarak sürmesi çeﬂitli tart›ﬂmalar›
da beraberinde getirdi. Hükümette olan ANAP, bu tart›ﬂmalara kay›ts›z kalamad›. 1985 y›l›ndan baﬂlayarak
Özal ve ANAP kurmaylar› iﬂkence konusunda yalanlar›n
arkas›na gizlenmeye baﬂlad›lar.
Özal 1985 y›l› ﬂubat ay›nda, “‹ﬂkence yok, sui muamele var. Kanunlar›m›zda iﬂkence tabiri yok” diyordu.
Özal bu aç›klamalar›yla kafa kar›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yordu.
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Özal’›n “sui muamele” dedi¤i dönemde insanlar iﬂkencede öldürülüyor, sakat b›rak›l›yordu. Kad›n ve erkekler tecavüze u¤ruyor, günlerce elektrik iﬂkencesi görüyor, ask›lara al›n›yor, falaka at›l›yordu...
Özal, baltay› taﬂa vurmuﬂtu. Tepkiler üzerine çark etmekte gecikmedi. Gerçek düﬂünceleri olmamakla birlikte oluﬂan tepkiler üzerine “iﬂkenceyi lanetliyoruz” aç›klamas›n› yapt›.
Yine ayn› dönemde bu tart›ﬂmalara ANAP’l› bakanlar
da kat›lmak zorunda kald›. Zaman›n ‹çiﬂleri Bakan› Y›ld›r›m Akbulut hala “iﬂkence yoktur” diye yalan söylerken, Adalet Bakan› Nejat Erdem ise “iﬂkence sivil hapishanelerin uza¤›ndan bile geçemez” diyerek tutuklularla alay ediyordu.
“Ba¤›ms›z yarg›”dan iﬂkenceye onay!
Devlet yetkilileri, hükümet sözcüleri iﬂkence gerçe¤inin üzerinden atlarken, yarg›tay ve mahkemeler de iﬂkenceyi meﬂrulaﬂt›ran, destek veren kararlar ald›lar. Bu
konuda tarihe kara lekeler olarak geçecek say›s›z mahkeme karar› bulunmaktad›r. Örne¤in Devrimci Sol davas›nda iﬂkence ile ilgili suç duyurular›nda mahkeme
heyeti “bunlar bizi ilgilendirmiyor, yetkili merci biz de¤iliz” diyerek, iﬂkencecilerle ilgili soruﬂturma aç›lmas›
talebini reddediyordu.
24 Ocak 1984 tarihinde ise Erzincan Askeri Mahkemesi ﬂu karar› al›yordu:
“‹ﬂkence yap›lm›ﬂ oldu¤u kabul edilmiﬂ bile olsa, iﬂkence do¤ru yan›t almak için yap›lm›ﬂt›r. E¤er do¤ru olmayan yan›tlar verilseydi veya yan›tlar uyduruk olsayd› iﬂkence ço¤alt›l›rd›. Çünkü iﬂkencenin amac› do¤ru
yan›t almakt›r. Böylece san›klar bunu bildiklerinden iﬂkence edilen kiﬂinin mant›k olarak do¤ru yan›t verdi¤inin kabul...” edilmesi gerekti¤i...
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“‹tiraf›n iﬂkence veya öteki hileli yollarla sa¤lanm›ﬂ
oldu¤u kan›tlanm›ﬂ olsa bile itiraf ek kan›tlar sa¤lamakta ve maddi gerçekleri desteklemekteyse ona dayanarak karar vermeye yasal bir engel yoktur” diyordu,
1984 y›l›ndaki di¤er bir karar.
12 Nisan 1986’da Diyarbak›r 1 Numaral› Askeri Mahkemesi ise “‹krarlarda anlat›lanlar›n do¤ru olmas› halinde, s›rf yasal olmayan ﬂekilde elde edilmiﬂ ikrarlar oldu¤u gerekçesi ile kabul edilmemesi hiçbir mant›k kural›na
uygun de¤erlendirme olamaz” diyerek karar al›yordu.
Tüm bunlardan da anlaﬂ›laca¤› gibi iﬂkence, ifade alman›n do¤al bir biçimi say›lmaktad›r. Bu iﬂkence alt›nda al›nan ifadelere dayan›larak insanlara a¤›r hapis cezalar› verilmiﬂtir.
‹ﬂkencecileri cesaretlendiren bir karar da yarg›taydan
geldi. Yarg›tay Ceza Genel Kurulu, 5. 10. 1987 tarihinde
Türk Ceza Kanunu’nun iﬂkenceyi yasaklayan 243. Maddesinin yorumlan›ﬂ›na “yeni” bir ölçü getirmiﬂ ve iﬂkence sonucu oluﬂan rahats›zl›klarda, verilen raporlar›n
7 günü aﬂmamas› durumunda bunu iﬂkence saymam›ﬂt›r. 7 günün alt›nda “iﬂ göremez” raporlar› için, “onur
k›r›c› davran›ﬂa u¤ramak” diye hukukta, ceza yasas›nda
karﬂ›l›¤› olmayan bir yorum getirmiﬂtir.
Yarg›tay’›n karar›, iﬂkencecilere yönelik ﬂöyle bir mesaj içeriyordu: iﬂkence yap›n, ama fazla iz b›rakmay›n,
iﬂkence tezgahlar›n›zdan geçenlerde, 7 günü aﬂacak
düzeyde “iﬂ göremez” raporu alacak belirtiler olmas›n!
Özal “sui muamele”, yarg›tay “onur k›r›c› davran›ﬂ”
diyerek iﬂkenceyi neredeyse literatürden ç›karmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Devletin di¤er kurumlar› da iﬂkenceyi saklamak için her yola baﬂvurmuﬂlard›r.
Bu y›llarda “iﬂkence yok”, “iﬂkence varsa bile araﬂt›r›r›z”, “varsa bile münferittir” yalanlar› hep sürdü. ‹ﬂkence ile ilgili göstermelik ad›mlar atmaktan geri durmad›lar. Halk›n gözünü boyamak için her k›l›¤a girdiler.
‹ﬂkenceye karﬂ› uluslararas› sözleﬂmelere
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at›lan imzalar ya da su üstüne yaz›...
Ad› bütün dünyada “iﬂkence devlet” olarak an›lan
devlet, bu durumu aﬂmak, göz boyamak için, iﬂkenceyi
yasaklayan, cezaland›r›lmas›n› öngören uluslararas›
sözleﬂmeleri imzalamaktan da geri kalm›yordu.
16 Haziran 1987’de yürürlü¤e giren “‹ﬂkence ve baﬂka zalimce insanl›k d›ﬂ› ya da onur k›r›c› davran›ﬂ veya
cezaya karﬂ› sözleﬂme” ile taraf devletler iﬂkence ve di¤er insanl›k d›ﬂ› uygulamalara baﬂvurmayacaklar›n› taahhüt etmiﬂlerdir.
“‹ﬂkenceye Karﬂ› Komite” ad›nda bir de denetim mekanizmas› öngören bu sözleﬂme, Türkiye taraf›ndan 11
Ocak 1988’de imzalanm›ﬂ ve 26 ﬁubat 1988’de onaylanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
Ancak at›lan imzalar, verilen sözler ka¤›t üstünde kalm›ﬂt›r. ‹ﬂkencenin b›rakal›m azalmas›n› artarak sürmüﬂtür.
‹ﬂkence bu y›llarda “modern”leﬂtirilmiﬂ, iﬂkence
merkezlerine yerleﬂtirilen modern iﬂkence aletleri ile
görünürde az iz b›rakan ama vücuttaki tahribat› a¤›r
olan iﬂkence yöntemlerine geçilmiﬂtir. Getirilen yasal
düzenlemelerle de iﬂkenceciler korunmuﬂtur.
430 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ve Terörle
Mücadele Yasas›, iﬂkence yapan, yapt›¤› iﬂkence ile
ölüme yol açan devlet görevlilerinin yarg›lanmas›n› yeni esaslara ba¤lanm›ﬂt›r. Bu esaslar, bir bak›ma devlet
görevlilerini, iﬂkencede adam öldürmekten, iﬂkence sonucu oluﬂan sakatl›klardan dolay› aç›lacak davalardan
korumay› amaçlam›ﬂt›r.
1990’LI YILLAR VE 12 EYLÜL’Ü
ARATMAYAN ‹ﬁKENCELER
Bu ülkede ne zaman “demokratikleﬂme”den, “demokrasiye geçiﬂ”ten, “demokratik reformlar”dan söz
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edilse o dönemlerde, halka ve devrimcilere yönelik sald›r›lar daha da yo¤unlaﬂ›r. Ne zaman “demokratikleﬂme” deseler, ard›ndan “ama”l›, “ancak”l› yeni bask› ve
yasaklar getiren yasalar ç›kar›l›r. ‹ﬂkenceler, kay›plar,
katliamlar peﬂpeﬂe gelir.
DYP-SHP hükümetinin kurulmas›yla birlikte Demirel‹nönü ikilisi de “demokratikleﬂme” laflar›n› a¤›zlar›ndan düﬂürmediler. “Kötü muameleye”, “iﬂkenceye”,
“onur k›r›c› davran›ﬂlara” karﬂ›yd›lar. Tabii bunlar laftayd›. Gerçekte ise iﬂkence bütün h›z›yla sürüyordu.
Art›k 12 Eylül dönemindeki “ölü topra¤›” at›lm›ﬂ,
halk kitleleri seslerini yükseltmeye baﬂlam›ﬂt›. Devrimci hareketin silahl› eylemleri ve Kürt yurtseverlerinin
savaﬂ›, oligarﬂiyi çaresizleﬂtiriyordu.
Oligarﬂi, silahl› mücadeleden ve halk muhalefetinin
yükselmesinden duydu¤u korkuyu yine ﬂiddetle bast›rmaya çal›ﬂ›yordu. Sistematik iﬂkencenin yan› s›ra, katliamlar, kay›plar bütün h›z›yla sürüyordu.
DYP-SHP hükümetinin demokrasi maskesi k›sa sürede düﬂmüﬂ, halka düﬂman olan yüzü aç›¤a ç›km›ﬂt›.
Halka demokrasi, ﬂeffafl›k ve iyi yaﬂam koﬂullar› vaat
edenler bunu çabuk unutmuﬂlard›.
‹ﬂkence, en vahﬂi ve i¤renç yüzüyle yine her yerde
sürüyordu. Gözalt› süresi normalde 15 gün iken, ola¤anüstü halin uyguland›¤› illerde bir ay› aﬂ›yordu. Bu illerde iﬂkence, polis merkezlerinin yan› s›ra, askeri birimlerde de yap›lmaktayd›. Bunun için J‹TEM’in iﬂkence merkezleri ço¤alt›ld›. Ayr›c› seyyar iﬂkence timleri
oluﬂturuldu.
Özel timler ve askeri birlikler operasyona ç›kt›klar›nda yanlar›nda seyyar iﬂkence aletlerini de götürüyordu.
Yine bu dönem J‹TEM’in oluﬂturdu¤u ve itirafç›lar›n da
içinde yer ald›¤› birlikler, kaç›rd›klar› insanlar› da¤ bay›r dolaﬂt›r›p iﬂkence yapmakta ve daha sonra da kurﬂuna dizerek katletmekteydiler.
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Yine köy okullar›, sa¤l›k ocaklar›, yat›l› bölge okullar›
askerler, kontra ekipleri taraf›ndan el konulup halka yönelik iﬂkence yap›lan yerlerdendi. Bu yayg›n iﬂkence
sonucu katledilen insanlar›n say›s› hala tam olarak bilinmemektedir.
Ayn› dönemde ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana ve daha
bir çok ﬂehirde iﬂkenceler sonucu devrimciler ve halktan
insanlar öldürüldü, sakat b›rak›ld›. ‹ﬂkenceler 12 Eylül’ü
aratmayacak ﬂekilde yine bütün ülkede sürüyordu.
‹ﬁKENCE BUGÜN DE DEVAM ED‹YOR
12 Eylül’den bu yana 20 y›l geçti. Son 20 y›lda da de¤iﬂik biçimlerde de olsa iﬂkence hep sürdü. ‹ﬂkencenin
kitlesel olarak uyguland›¤›, binlerce insan›n iﬂkenceden
geçirildi¤i dönemler de az de¤ildir.
‹ﬂkencenin bir devlet politikas› oldu¤u aç›kt›r. Ama
düzenin uﬂaklar› bu konuda tam bir ikiyüzlülük örne¤i
sergilediler. Bir yandan iﬂkenceyi kurumlaﬂt›r›p,
CIA’dan yeni iﬂkence teknikleri al›rken di¤er yandan
“iﬂkence yok”tan “devletimiz iﬂkenceye karﬂ› kararl›l›kla mücadele etmektedir”e kadar uzanan yalanlara sar›ld›lar.
‹ﬂkence sürecek, iﬂkence tart›ﬂmalar› da
hiç bitmeyecek...
Son dönemde, iﬂkenceye ve özellikle de kay›p politikas›na karﬂ› oluﬂan tepkiler sonucu ve demokrasicilik
oyunu gere¤i gözalt› süresi bir haftaya indirildi. “AB’ye
girme” ad›na yeni vitrinler oluﬂturma yoluna gidildi.
Ama dün oldu¤u gibi bugün de iﬂkence sürüyor. Ka¤›t
üstünde iﬂkenceye karﬂ› yeni anlaﬂmalara imza atsalar
da, yeni taahhütlerde bulunsalar da, gözalt› süresini
uzat›p k›saltsalar da iﬂkence gerçe¤i de¤iﬂmeyecektir.
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Bu ülkede bunca açl›k, yoksulluk, bask› yaﬂan›rken,
iktidarlar halk›n hak ve özgürlük mücadelesi karﬂ›s›nda
bask›dan, yasaktan, katliamdan baﬂka bir ﬂey yapmazlarken, iﬂkencenin varl›¤›-yoklu¤u tart›ﬂmalar› gereksizdir. Meclis bünyesinde oluﬂturulan ‹ﬂkence Araﬂt›rma
Komisyonu raporlar› bile Türkiye’de iﬂkence gerçe¤ini
reddedememiﬂtir.
Öyle olmuﬂtur ki, iﬂkencenin yayg›nl›¤›, ölümler, sakat kalmalar düzenin kimi uﬂaklar›n› bile “rahats›z edecek” boyuta gelmiﬂtir.
‹ﬂkence elbette bu devletin kurumlar›, bu düzenin hükümetleri taraf›ndan ortadan kald›r›lmayacakt›r. Çünkü
iﬂkenceyi yapan bu devletin kendisidir. Sömürü ve zulüm düzeni sürdükçe iﬂkence de sürecektir.
Ama bu gerçek iﬂkence karﬂ›s›nda sessiz kal›naca¤›,
bir ﬂey yap›lmayaca¤› anlam›na da gelmez. ‹ﬂkence insanlara yap›lan en aﬂa¤›l›k bir zulüm yöntemi ve suçtur. Dolay›s›yla iﬂkenceye karﬂ› mücadele etmek de her
insan›n görevidir.
F- ‹ﬁKENCEN‹N ÜÇ AYA⁄I:
POL‹S, ADL‹ TIP VE SAVCI
Siyasi iktidarlar bugüne kadar iﬂkence gerçe¤ini gizleme yoluna gittiler. Gizleyemedikleri noktalarda ise iﬂkencenin münferit oldu¤u ve “3-5 e¤itimsiz, kendini
bilmez polisin” yapt›klar›yla s›n›rl› oldu¤u iddialar›yla
geçiﬂtirme yoluna gittiler.
Tabii ki her ﬂey bu kadar basit de¤ildi.
‹ﬂkencenin sistematik oldu¤u ve bunun bir devlet politikas› olarak uyguland›¤› hep gözlerden kaç›r›lmaya
çal›ﬂ›ld›.
Oysa iﬂkence devletin kurumlar›nda yap›l›yor, iﬂkence yapanlar özel e¤itim almalar› için yurtd›ﬂ›nda ve
Türkiye’de e¤itiliyordu. Ve bunlar için devlet onlara her
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ay düzenli maaﬂ ödüyordu.
‹ﬂkence iﬂte böylesine gerçekti.
Kuﬂkusuz yap›lan iﬂkenceler sadece karakollar›n, siyasi ﬂubelerin, emniyet müdürlüklerinin, jandarma karakollar›n›n, M‹T binalar›n›n, J‹TEM karargahlar›n›n duvarlar› aras›nda kalm›yor.
‹ﬂkence bir devlet politikas›d›r ve devletin “egemen
s›n›flar›n güvenli¤iyle” ilgili tüm kurumlar› buna göre
organize edilmiﬂ, bu politikan›n sürdürücüsü olmuﬂtur.
Bu yan›yla iﬂkence gerçe¤ine sadece yap›lan mekanlarla s›n›rl› olarak bakmak eksik olacakt›r. Manyetoyu
çeviren el kadar, “iﬂkence izine rastlanmam›ﬂt›r” diyen
bir doktor, kendi ad›na, gözalt›na al›nanlar›n iﬂkenceli
sorgulardan geçirilmesi iznini veren ve iﬂkenceli sorgularda al›nan ifadelerle iddianame haz›rlay›p ony›llara
varan cezalar isteyen savc› ve hakimler de o ölçüde sorumludur.
O halde iﬂkencenin üç aya¤›ndan söz etmek yanl›ﬂ
olmayacakt›r.
‹ﬂkencenin birinci aya¤›n›, polis ve jandarma oluﬂturmaktad›r. Karakollarda, k›ﬂlalarda, polis ve jandarma
merkezlerinde yap›lan iﬂkencelere iliﬂkin binlerce tan›kl›k vard›r.
‹ﬂkence fiziki ve psikolojik boyutlar›yla esas olarak
buralarda uygulan›r.
‹ﬂkencenin bir amac› o kiﬂiyi inançlar›ndan vazgeçirmek, korkutmak ise di¤er bir amac› da “suçlu” ilan edip
hakk›nda düzmece ifade ve kan›tlarla hapishanelere
gönderilmesini sa¤lamakt›r.
‹ﬂte burada iﬂkencenin ikinci aya¤› devreye girer.
Devletin iﬂkence politikas›n› aklamak, iﬂkenceyi gizlemek için bu kez Adli T›p ve doktorlar devreye sokulur.
“‹ﬂkence görmemiﬂtir” demek için “sa¤lamd›r” raporlar› verilir. Veya bazen bir kaç günlük “iﬂ göremez”
raporlar› verip vahﬂetin üzerini küllerler. Adli T›p için
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geçerli ölçü, t›bbi bulgular de¤il, polisin ve mahkemelerin istekleridir.
Sonra iﬂkencenin üçüncü aya¤› devreye girer. Savc›lar ve mahkemeler iﬂbaﬂ›ndad›r art›k.
‹ﬂkence görenler bu kez de tutuklan›r ve hapishaneye
gönderilir...
‹ﬂkencenin birinci aya¤› olan polis ve jandarman›n icraatlar›na ayr›nt›l› olarak daha önceki bölümlerde de¤indi¤imiz için burada iﬂkencenin di¤er iki aya¤›ndan; Adli
T›p ve savc›l›k-mahkemeler ayaklar›ndan bahsedece¤iz.
“‹ﬁKENCE ‹Z‹NE RASTLANMAMIﬁTIR”
Baz› sansasyonel olaylarda -ki daha çok da adli olaylarla ilgili olarak- gözalt›na al›nanlar önce Adli T›p’a sevk
edilir. Ve “sa¤lam” raporu al›narak gözalt› baﬂlat›l›r.
Siyasi davalarda ise gözalt› sonras› ve genellikle de
savc›l›¤a ç›kar›lmadan önce Adli T›p’a sevk yap›l›r. Adl› T›p teﬂkilat›n›n olmad›¤› birçok ﬂehirde ise gözalt›ndakiler devlet hastanelerine götürülür. Hatta polisin
devlet hastanesinden doktor al›p getirerek emniyet
müdürlüklerinde kontrol yapt›rd›¤› da olmaktad›r.
‹ﬂkence gören kiﬂiyi Adli T›p’a, kendisine iﬂkence yapanlar götürmektedir. Yani polis veya jandarma hem
iﬂkence yapacak, hem de iﬂkence yapt›¤›n›n belgelenmesine izin verecek. Bu mümkün de¤ildir.
Adli T›p’taki iﬂlemler bu iﬂkenceciler taraf›ndan yürütülmekte, takip edilmektedir. Kald› ki, polis ya da jandarma art›k ço¤unlukla iﬂkenceyi “teknik” yöntemlerle
yapmakta, görünürde belirgin izler b›rakmamaya çal›ﬂmaktad›r. Falakadan ayaklar›n›n taban› patlam›ﬂ görüntülere pek fazla rastlanmamaktad›r.
Belirgin izlerin olmas› durumunda ise gözalt› süresi
çeﬂitli biçimlerde uzat›larak, izlerin geçmesini beklemektedirler. Bunun için, izleri bir an önce yokedecek
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özellikte çeﬂitli merhem ve ilaçlar bile, gözalt›ndaki san›¤›n itiraz› bile olsa zorla kullan›lmaktad›r.
Adli T›p’a ç›kar›lan gözalt›ndaki bir insan polis gözetiminde doktorun karﬂ›s›na ç›kar›l›r. Doktorun karﬂ›s›nda özgürce konuﬂma imkan› bu biçimde ortadan kald›r›lm›ﬂ olur. Ço¤u insan bu durumda iﬂkence gördü¤ünü bile anlatamaz. Çünkü, henüz polisin elindedir. Adli
T›p’taki muayenenin ard›ndan yine emniyete götürülebilir. Polis de bu durumu de¤erlendirerek, önceden gözalt›ndaki insan› “iﬂkence yap›ld›¤›n› söylemesi durumunda” tekrar iﬂkence yapmakla tehdit ederek susturma yoluna gider.
Adli T›p’daki muayene formalitedir.
Doktor gözalt›ndaki insanla yaln›z kalmak ve tüm vücudunu kontrol etmek, tek tek iz tespiti yapmak durumundad›r.
Ama bunlar yap›lmamaktad›r. Formaliteden, polisin
yan›nda “herhangi bir ﬂeyin var m›” diye sorulur, san›¤a
ﬂöyle uzaktan bir bak›l›r ve “sa¤lamd›r” raporu verilir.
Kald› ki ço¤u zaman gözalt›ndakiler doktora belirgin
iﬂkence izlerini gösteremez. Örne¤in elektrik iﬂkencesinin vücutta tahribatlar› yo¤un olmas›na karﬂ›n belirgin,
gözle görülür bir iz b›rakmam›ﬂ olabilir. Ancak bugünkü t›p yine de bir kiﬂiye elektrik verilip verilmedi¤ini
saptayacak olanaklara sahiptir.
Adli T›p’ta bu tür teknikler kullan›lmaz. Daha do¤rusu “iﬂkence tespiti” üstüne u¤raﬂ›lmaz. Bunda Adli
T›p’daki kadrolaﬂman›n da büyük bir önemi vard›r.
Meslek ahlak›na sahip olmayan faﬂist doktorlarla doldurulmuﬂtur buralar. Aralar›nda istisna olarak bulunan,
bilim ahlak›na uygun davranan doktorlar da bask› ve
zorla susturulmaya çal›ﬂ›l›r. (Yak›n zamanlardaki Adli
T›p’ta görevli Prof. ﬁebnem Korur Fincanc› olay›n› hat›rlayal›m; iﬂkenceyi belgeledi¤i için baﬂ›na gelmedik
kalmam›ﬂt›r.) Yani bir bütün olarak Adli T›p, iﬂkenceyi
aklama iﬂlevi görmektedir.
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‹ﬂkence politikas›n›n gizlenmesinde Adli T›p’›n ve raporlar›n›n önemli bir yeri vard›r. Nitekim devlet, iﬂkence konusunda hep bu sahte raporlara bel ba¤lam›ﬂt›r.
Öyle ki, iﬂkence sonucu sakat kalan, yaﬂam›n› yitiren
çok say›da insan olmas›na ra¤men, Adli T›p hep iﬂkencecileri aklama yoluna gitmiﬂtir. ‹ﬂkence sonucu ölümlerde bile sahte raporlarla iﬂkenceleri gizlemeye, iﬂkencecileri korumaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Adli T›p’›n oynad›¤› bu rol, üstlendi¤i bu “görev”, iﬂkencenin nas›l bir devlet politikas› oldu¤unu yeterince
göstermektedir.
‹ﬁKENCEY‹ VAREDEN B‹R BAﬁKA KURUM; SAVCILIK
Adli T›p’›n formaliteden muayenesi ve al›nan “sa¤lam” raporunun ard›ndan s›ra savc›ya gelir. Bu kez savc› sorulara baﬂlar. Peﬂpeﬂe “ﬂunu yapt›n m›?”, “bunu
tan›yor musun?”... sorular›n› sorar.
Elbette savc›n›n iﬂkence yap›l›p yap›lmad›¤›n› ö¤renme ve bunun gereklerini yerine getirme diye bir sorunu yoktur. Onu ilgilendiren karﬂ›s›na ç›kar›lan insan›
nas›l kolayca tutuklataca¤›d›r.
O nedenle de iﬂkenceye iliﬂkin hiçbir ﬂey sormaz ve
ö¤renmek de istemez. Söylendi¤inde ise geçiﬂtirmeye,
dikkate almamaya çal›ﬂ›r. Hatta kimileri de “ya ne yapacaklard›... az bile yapm›ﬂlar” diye pervas›zca iﬂkenceyi savunur.
O ifadelerin iﬂkence alt›nda, zorla al›nm›ﬂ olmas›,
düzmece olmas› savc›lar› ilgilendirmez.
Savc›lar›n polis fezlekeleri ve iﬂkenceli sorgularda
al›nan ifadelerle hareket etmesi, tüm bunlar› do¤ru kabul etmesi anlam›n› taﬂ›r. Ayr›ca, iﬂkence gerçe¤inin atlan›p bu çark›n bir diﬂlisi olmalar› iﬂkencenin sürmesinin de garantisidir.
Evet bu bir çarkt›r. Bu çark diﬂlileri sayesinde varol-

74

muﬂ ve dönmüﬂtür. Savc›lar, mahkemeler bu sistemin
bir parças›d›r.
Savc›lar›n iﬂkence için yap›lan suç duyurular›n›n b›rakal›m gere¤ini yapmalar›n›, Nusret Demiral, Nuh Mete Yüksel gibi baz›lar› da bizzat iﬂkenceli sorgulara kat›lmaktad›r.
Gözalt›na al›nanlar›n sorgulanmas› görevini iﬂkencecilere havale ettikleri yetmezmiﬂ gibi iﬂkenceye nezaret
de etmektedir savc›lar. Görevleri bu sistemi korumak
olunca iﬂkence politikas›n›n gereklerini de yerine getirmektedirler.
Yine savc›lar, idam ve a¤›r hapis cezalar› istekleri de
dahil, tüm iddianamelerini polis fezlekelerine ve iﬂkenceli sorgulara dayand›rmaktad›rlar.
‹ddianamede geçen her sat›r, her suçlama manyetoyu çeviren elin, ask›ya asan iﬂkencecinin, tecavüz edenlerin elinden ç›km›ﬂt›r.
SAVCILIKTAN SONRA SIRA MAHKEMELERDED‹R
Gözalt›na al›n›p tutuklanarak mahkeme önüne ç›kar›lan tutuklular›n, iﬂkence konusundaki anlat›mlar›na,
suç duyurular›na ra¤men, bugüne kadar mahkemeler
bu konuda hiçbir ad›m atmam›ﬂt›r.
Ço¤u kez “bizi ilgilendirmez”, “ﬂikayetlerinizin muhatab› makam biz de¤iliz” denerek iﬂkence için yap›lan
suç duyurular› reddedilir.
Mahkemelerde iﬂkence konusunu dile getirmek de
bir cesaret iﬂidir. ‹ﬂkence konusundaki suç duyurular›nda ›srarl› olman›z halinde, hakim taraf›ndan konuﬂturulmamak, duruﬂma salonundan at›lmak s›kça rastlanan olaylardand›r.
‹ﬂkence laf›n› duyan hakim, hemen konuﬂman›z› kesmeye çal›ﬂ›r. ‹ﬂkenceciler için “kötü söz” söylettirmez.
Suç duyurusunda bulunulmas› kabul edilmez.

75

Üstelik, iﬂkenceciler duruﬂmaya ça¤r›larak tutuklular
aleyhine ifadeler al›nmaya çal›ﬂ›l›r. Polislerin düzmece
suçlamalar› araﬂt›r›lma gere¤i duyulmaks›z›n do¤ru kabul edilir.
Tutuklular yer, zaman belirtmelerine ve tan›kl›kta bulunmalar›na karﬂ›n, iﬂkencenin yap›ld›¤› hiçbir kurum
hakk›nda iﬂlem yapmam›ﬂt›r mahkemeler.
O iﬂkence merkezlerini ve yap›lan iﬂkenceleri pekala
tüm savc›lar, tüm yarg›çlar bilmektedir. Bilmez gibi görünmeleri ve bizi ilgilendirmez ﬂeklindeki tutumlar› ile
sistematik iﬂkence mekanizmas›n› tamamlamaktad›rlar.
Savc› ve yarg›çlar da iﬂkencenin suç orta¤›d›r.
Polis-adli t›p-mahkemeler her ne kadar iﬂkencenin
en önemli üç aya¤›n› oluﬂtursalar da, iﬂkencenin sorumlular›, suçlular› ve suç ortaklar› sadece bunlar da
de¤ildir. ‹ﬂkence suçunu iﬂleyenler, karakollardaki, emniyet müdürlüklerindeki, jandarma karargahlar›ndaki
iﬂkencecilerden baﬂlay›p devletin en tepesine kadar
uzan›r.
Çünkü, s›kça de¤indi¤imiz gibi bu iﬂkenceciler “ruh
hastas› olduklar›”, “e¤itimsiz olduklar›”, “kendilerini
bilmedikleri” için de¤il, kendilerinden böyle istendi¤i
için iﬂkence yap›yorlar, iﬂkence yapmalar› için maaﬂ al›yorlar. Maaﬂ› veren devlettir. Keza, doktorluk gibi bir
mesle¤i ayaklar alt›na düﬂüren Mengele art›klar›, Adli
T›p’ta devletin maaﬂl› elemanlar› olarak görev yapmaktad›rlar. Savc›lar ve hakimler de öyledir.
Yani bu üç önemli aya¤›n iﬂkence konusundaki görevleri, bizzat devlet taraf›ndan örgütlenmiﬂ ve aralar›nda iﬂ bölümü yap›lm›ﬂt›r. Onlar› kurumlaﬂt›ran ve bu
iﬂ bölümünü yapan devlettir.
Devlet, sadece iﬂkencenin sistemli bir ﬂekilde uygulanmas› için gerekli örgütlenmeyi yapmakla da kalm›yor. Devletin çeﬂitli kademelerinde yer alan temsilcileri
de; milletvekilinden bakan›na, emniyet müdürlerinden
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Genelkurmay’a, Baﬂbakan’›ndan Cumhurbaﬂkan›’na
kadar hepsi y›llard›r iﬂkenceyi gizlemek için her ﬂeyi
yapm›ﬂlard›r. Art›k inkar edilemeyecek boyuta geldi¤inde de “iﬂkence münferittir” yalanlar›yla iﬂkencecilere destek vermeyi sürdürmüﬂlerdir. ‹ﬂkenceciler yine
devletin bu kademeleri taraf›ndan ödüllendirilip, terfi
ettirilmektedir.
Ülkemizdeki iﬂkence gerçe¤inin yelpazesi bu kadar
geniﬂtir. ‹ﬂkence bu gerçeklik içinde ele al›nmad›¤›nda
kavran›lamaz ve do¤ru bir sonuca var›lamaz. Bunun
için, insanl›¤a karﬂ› iﬂlenen en büyük suç olan iﬂkenceye karﬂ› ç›kmak ve mücadele etmek için hedefimizi de
do¤ru belirlememiz gerekir.

2. BÖLÜM
‹ﬂkenceyi yaﬂayanlar anlat›yor
(1980/1994)
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‹ﬁKENCEDEK‹ YOLDAﬁLARA-1
-1yaralar›na a¤ular bas›lacak, bir ilk yaz gecesinde
nemli duvarlar halk›n gözyaﬂlar›n› getirecek
bu ac›lar
ac›lar›m›z
kan› dinmez yaralar›m›z
bir kez ateﬂ düﬂmüﬂ yüre¤imize
da¤lans›n bu yaralar gayr›
s›k diﬂini demiyorum sana
bizde s›k›lacak de¤il
düﬂmana geçirilecek diﬂ var
b›rak!
ac› a¤las›n, çakallar ulusun
gülümse ve geç
bunca ac›ya ra¤men gülümsemek
ne muhteﬂem iﬂtir ki
kahreder zalimi
koy yüre¤ini dudaklar›na ve gülümse
gülümse ki
a¤›z dolusu gülebilelim
surat›na düﬂman›n
ve kahkalar atabilsin halk›m›z...
-2sen ac›n›n orta yerinde direnirken
kara yürekli, umut düﬂmanlar› senden bahsediyorlar
aç›klamalar büyük
faili meçhul eylemler...
yakaland›lar!
gül k›r›m› zaman de¤il ﬂimdi
ne f›rt›na, ne boran
sevdayla, kavga zaman›d›r art›k yaﬂanan
yakaland›lar!
öyle sans›n i¤rençli¤in öte yüzü
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yakalayamazlar firari sevdam›z›
bu yürek bizdeyken
delik deﬂik olsa da
olsak da
zamana akan kan›m›z taﬂ›r umudu...
sevda güçlüdür kurﬂundan
sevda güçlüdür ac›lardan
sevda kavgad›r ugruna ölünen
umut ele geçmez zaman durmadan
boﬂ ver ﬂimdi ac›lara
iki kez girilmeyen
yani keﬂke dedirtmeyecek
nehirler taﬂ›s›n bedenini tarihe
gülüver
güller açs›n yüzünde
ac› zaman›nda gülmek yaﬂat›r seni
gülerek söyle direniﬂin türküsünü
yaln›z de¤ilsin
yaln›z de¤ilsin nemli ve loﬂ tezgahta
Kahramanlar seninle
bak Ali halaya yeni durdu
Ferit mendilin k›z›l›n› sall›yor
Elektrik, ask›, ﬂok
ve dahi cümle i¤rençlikler
ne yazar
sö¤üt dal› e¤ilir kara rüzgarlarda
e¤emez f›rt›na, k›rar da e¤emez
aln› k›z›ly›ld›zl›lar›
Bu yol neslimize arma¤an edilen yere ç›kar
yürü ﬂimdi, senden önce gidenlerin peﬂinden
kulak ver yüre¤ine
sesimiz gelecek duvarlar› aﬂarak
karanfiller açacak aln›nda
yürü ﬂimdi umuda...
yürü ﬂimdi halaya...
baﬂ›n dik olsun!

Ümit ‹lter
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“SEN‹ ÖLDÜRÜP BURAYA GÖMECE⁄‹Z.
K‹MSEN‹N HABER‹ B‹LE OLMAYACAK
BUNDAN”
Anlatan: Mehmet Do¤an
(42 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

1977 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’ne
baﬂlad›m. Faﬂistlerin, polislerle birlikte sald›rd›¤›, okullar› iﬂgal alt›nda tuttuklar› y›llard›, o y›llar. Sonra 16
Mart katliam›n› yaﬂad›m.
Yan›baﬂ›m›zdaki arkadaﬂlar›m›z bomba ve kurﬂunlarla katledildi. Birço¤u paramparçayd›. Ortal›k kan gölüne dönmüﬂtü. Bu an› hiç unutmad›m.
Faﬂizme karﬂ› büyük bir kin duydum. Okulumuzun faﬂistler taraf›ndan iﬂgal edilmemesi için anti faﬂist mücadele içinde yer ald›m. Faﬂizme karﬂ› olmam, okuldaki akademik-demokratik mücadeleye kat›lmam nedeniyle birçok kez gözalt›na al›nd›m.
Beyaz›t Karakolu’na, Gayrettepe 1. ﬁube’ye birçok
kez götürüldüm. Buralarda iﬂkence gördüm. Yine ﬁubat
1980’de keyfi bir biçimde gözalt›na al›nd›m. ﬁubede 1
hafta kald›m. ‹ﬂkenceli sorgulardan sonra ç›kar›ld›¤›m
mahkeme taraf›ndan tutukland›m. Davutpaﬂa Askeri
Hapishanesi’ne götürüldüm. 1 ay tutuklu kald›ktan sonra tahliye oldum.
12 Eylül cuntas› geldi¤inde Bursa’dayd›m. Cunta geldikten sonra daha önce birçok kez gözalt›na al›nmam
nedeniyle polis taraf›nda “ﬂüpheli ﬂah›s” olarak aranmaya baﬂlam›ﬂt›m.
Evimiz Bursa Setbaﬂ›’ndayd›. 12 Aral›k 1980 gecesi
saat 03.00’te kap›n›n k›r›l›rcas›na çal›nmas›yla uyand›m. Evde benden baﬂka, o akﬂam ‹stanbul’dan gelen
bir arkadaﬂ›m daha vard›.
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Telsiz seslerinden, gürültülerden, küfürlerden ve kap›n›n tekmelenmesinden gelenlerin polis oldu¤unu anlad›k. Gecenin bu saatinde baﬂka kim gelebilirdi ki?
Arkadaﬂ›mla birlikte yatt›¤›m›z odadan ç›karak giriﬂ
kap›s›na geldik. Kap›y› açmadan, “Kim o” diye seslendim. Kap›n›n arkas›ndan bir küfür ve tehdit salvosu geldi. Aç›p açmamakta tereddüt ettim. Kap›y› açmay›nca
polisler daha çok küfür ve tehdit etmeye baﬂlad›. So¤uk
ve kal›n bir ses “kap›ya ateﬂ edin” diye uludu. Ard›ndan silahlar›n mekanizmalar› çekildi.
Kap›y› o anda açt›m. Açmamla birlikte silah kabzalar› ve tekmelerle yere y›k›lmam bir oldu. ‹çeriye çelik yelekli, silahl› 20’nin üzerinde polis girdi. 2 polis hemen
baﬂ›ma çöktü, küfür ve yumruklarla yerde dövdü.
Evden yumruklar, tekmeler ve küfürler aras›nda ç›kar›ld›m. Aral›k ay›n›n dondurucu so¤u¤unu yaﬂ›yoruz.
Üstümü de¤iﬂtirmeme, kal›n bir ﬂeyler giymeme izin
vermediler. Evden apar topar ç›kar›ld›m.
Kollar›m› arkaya büktüler. Baﬂ›m› zorla yere do¤ru
bast›rd›lar. Baﬂ›mdan, kollar›mdan tutarak, merdivenleri düﬂe-kalka, h›zla indirdiler. Arabalar›n› arka soka¤a
park etmiﬂlerdi. Soka¤a kadar bu halde götürüldüm.
12 Aral›k 1980’den 4 Mart 1981’e kadar 82 gün süren
gözalt› hikayesi böyle baﬂlad›...
“Elimizdesin, ak›ll› ol, yoksa...”
‹terek minibüse soktular. Minibüsün arka koltu¤unun
önündeki dar boﬂlu¤a bast›rarak zorla soktular. Bir yandan ayaklar›yla tekmeliyor, di¤er yandan baﬂ›ma yumruklarla vuruyorlard›.
Araba hareket etti. Daha do¤rusu arabalar demeliyim. Kalabal›k bir polis grubu, telsiz sesleri ve 5-6 araçl›k bir konvoy oldu¤unu bir aral›k görebilmiﬂtim.
Ne kadar gittik, tam ç›karamad›m. Etraf› görmemi istemiyorlard›. Ama bir ara durduk. Koﬂturmacalar, telsiz sesleri ve komutlardan askeri bir bölgede oldu¤umuzu tahmin ettim. Niye oraya gittik tam olarak anla-
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m›ﬂ de¤ilim...
Araçlar tekrar hareket etti. Ve sonunda Bursa Emniyet Müdürlü¤ü’ne getirildim. Sürüklenircesine arabadan indirildim. Kap›dan sokuldu¤umda, ilk iﬂleri gözlerimi pis kokan bir bez parças› ile ba¤lamak oldu.
Küfürler ve tehditler aras›nda iﬂkence yap›lan 5. kata
ç›kar›ld›m. Kollar›mdan tutan iﬂkenceciler sürekli “‹ﬂin
bitti. Elimizdesin, art›k öldün” diyerek moralimi bozmaya çal›ﬂ›yorlard›. Her cümlenin aras›na da a¤za al›nmayacak küfürler yerleﬂtiriyorlard›.
Bu ﬂekilde bir odaya sokuldum. Gelen seslerden odan›n kalabal›k oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Ben içeri girince odada
sessizlik oldu. Aç›k olan telsizi kapatt›lar. Ne diyeceklerini bekliyorum. Bir yandan da ne yapacaklar›n›...
‹ﬂkenceciler ne yap›yor? Yan›mdalar m›? Arkamdalar
m›? Ama bir ﬂey kesin. Ne yapacaklar›n› düﬂünüyor olmal›lar. Yumruk vuracaklar›n›, yere düﬂürebileceklerini
ya da tekmelerle sald›rabileceklerini düﬂünerek yere
sa¤lam bas›yorum. En az›ndan hemen yere düﬂmemeliyim diyorum.
Sessizli¤i, “O¤lum dinle” diyen bir iﬂkenceci bozuyor; “Elimizdesin ve ak›ll› olmal›s›n. 12 Eylül geldi, her
ﬂey bitti art›k” diyor. “3 ay buradas›n. Bizi dinle, bize
yard›mc› ol ve buradan sa¤ ç›k. Yoksa ölün ç›kar buradan” diye devam ediyor.
“Paraﬂüt” meselesi
O ara bir baﬂkas› gülerek “Gelirken paraﬂüt getirdin
mi?” diye laf at›yor. Onun bu “paraﬂüt” laf›na odadaki
tüm iﬂkenceciler gülüyor.
“Paraﬂüt” meselesi ﬂuydu; Bursa Emniyet Müdürlü¤ü’nde bulunan 5. ve 6. katlar iﬂkenceli sorgular için
ayr›lm›ﬂt›. Daha 12 Eylül gelmeden önce polisin 5. kattan atarak katletti¤i ilerci-yurtsever insanlar oldu.
‹ﬂe o günlerde gazetenin birinde Bursa Emniyeti’nin
karikatürü ç›kt›. Gözalt›na haz›rl›k yapan birine arkadaﬂ› “Paraﬂütünü ald›n m›?” diye soruyordu. Karikatür iﬂ-
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kencecilerin hoﬂuna gitmiﬂ olmal› ki, her gözalt›na al›nana bunu soruyorlard›.
“Paraﬂüt” laflar›ndan sonra konuﬂmalar› döndürüp
“‹yi düﬂün, seni de 5. kattan atar›z”a getirdiler.
‹ﬂkenceciler durmuyor, birbirleriyle yar›ﬂ›rcas›na konuﬂuyorlar. Biri bitiriyor, biri baﬂl›yor. Ama ortak vurgu, “bu iﬂ bitti art›k” oluyor.
Bu konuﬂmalar aras›nda kal›n sesli olan› “Dediklerimizi yaparsan ve istedi¤imiz gibi davran›rsan burada
kimse k›l›na dokunmaz” diyor. Sonra, “diyalog”tan,
“karﬂ›l›kl› konuﬂmak ve anlaﬂmak”tan söz ediyor. Ve
anlatmaya devam ediyor: “Seni aylard›r ar›yoruz. Yakalamak için çok u¤raﬂt›k. Hakk›nda çok ﬂey biliyoruz.
Oturup konuﬂal›m bunlar›.”
“Tamam m›?” diyerek konuﬂmas›n› bitirdi.
- “Anlatacak bir ﬂey yok” dedim.
- “O halde bizden günah gitti” diyor k›zarak.
Odan›n havas› birden de¤iﬂiyor. Küfürler baﬂlad› önce. ‹nce sesli birisi peﬂ peﬂe küfürlerini s›ral›yor. “Konuﬂma lan orospu çocu¤u. Biz seni konuﬂturmas›n› biliriz” diyor.
Konuﬂmalar k›sa bir süre kesiliyor. ‹ﬂkence yapmak
için haz›rl›k yapt›klar›n› tahmin ediyorum. O ara ilk
yumruklar› surat›ma yiyorum. Yumruk ve tekmelerle
yere düﬂürüyorlar beni. Burnum kanamaya baﬂl›yor.
Yerdeyim. Ve bu kez tekmelerle dövüyorlar. Bir ara
güçlü iki el yakama yap›ﬂ›yor, beni yukar›ya do¤ru kald›r›yorlar. Zorla ayakta tutmaya çal›ﬂ›yorlar. Nedeni de
anlaﬂ›l›yor.
T›pk› Türk filmlerindeki gibi iﬂkenceciler ortalar›na
al›p dövüyorlar beni. Hünerlerini deneyenler de ç›k›yor.
Örne¤in yumruklar d›ﬂ›nda, kafa atan, diz vuranlar da
ç›k›yor. A¤z› leﬂ gibi içki kokan birisi duvara yaslayarak
dövmeye baﬂl›yor.
Tekrar yerdeyim. Tekmeler aras›nda üstümde olan
giysilerimi zorla ç›karmaya çal›ﬂ›yorlar. Y›rtarcas›na,
üstümde olanlar› tek tek ç›kar›yorlar. Karﬂ› koyuyorum
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ama onlara engel olam›yorum.
Vurulan her yer yan›yor adeta. Müthiﬂ bir ac› duyuyorum. Burnumdan s›zan kan b›y›¤›ma, a¤z›ma do¤ru
yol alm›ﬂ durumda.
- “Daha bunlar ne ki? Bu daha baﬂlang›ç. Ona göre
düﬂün. Konuﬂacak m›s›n lan?” diyor, o ince tiz ses...
Birisi o an gelip tam göbe¤imin üstüne oturuyor.
A¤›rl›¤› alt›nda eziliyorum. Bir baﬂkas› ayaklar›m› kald›rarak falaka sopas›n› geçiriyor ve ba¤l›yor. Falakaya yat›racaklar›n› anl›yorum.
Klasik Osmanl› Falakas›’ndan...
Modern elektrik iﬂkencesine...
Ayaklar›m› yere yatay bir biçimde tutuyorlar. Küfürler, tehditler aras›nda falaka sopas› elinde olan “ﬂimdi
konuﬂmada göreyim seni” diyor.
Falaka baﬂl›yor. ‹lk darbeler ayaklar›m›n tam ortas›na
iniyor. O vurdukça müthiﬂ bir ac› duyuyorum. Ayaklar›m yan›yor. Hareket etmeye çal›ﬂ›yorum. Ama ne
mümkün. Göbe¤ime oturan iﬂkenceci a¤z›m› kapat›yor,
bo¤az›m› s›k›yor.
Falaka sürüyor. Say›s›n› bir an ﬂaﬂ›r›yorum, saymay›
b›rak›yorum. Ayaklar›m› hissetmemeye baﬂl›yorum.
Belli bir süre sonra kald›r›p yürütmeye çal›ﬂ›yorlar.
Sonra tekrar baﬂl›yorlar. Arada kal›n sopay› ayak tabanlar›mda gezdiriyorlar. O zaman daha çok ac› duyuyorum. Sopay› tutan ses de¤iﬂmiﬂ. Bu kez sopay› bir
baﬂkas› vuruyor.
Falakadan sonra elektrik iﬂkencesine baﬂl›yorlar.
Kablonun ç›plak uçlar›ndan birini ayak baﬂparma¤›ma
di¤erini elimin serçe parma¤›na ba¤l›yorlar. Gülmeler,
küfürler aras›nda ak›m veriyorlar. Vücudumun h›zla
sars›ld›¤›n›, kas›ld›¤›n› gören iﬂkenceciler laf at›yor.
Serçe parma¤›ma takt›klar› ucun yerini her seferinde
de¤iﬂtiriyorlar. Vücudumun çeﬂitli yerlerinde gezdiriyorlar. Kablonun ucunu f›rsat buldukça ç›kar›p at›yorum. Bunun üzerine kolumu arkadan kelepçelediler. Ar-
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kadan elleri kelepçeli ve s›rt üstü yatman›n kendisini
tek baﬂ›na iﬂkence.
Elektrik iﬂkencesi s›ras›nda k›sa aral›klar verip soru
soruyorlar. Sorulara cevap alamad›klar›ndan tekrar
baﬂl›yorlar.
Elektrik iﬂkencesini b›rak›p yerden h›zla kald›r›yorlar.
Odadan sürüklenerek ç›kar›l›yorum. Koridorday›m. Nereye götürdüklerini merak ediyorum. Çok geçmeden
güzergah› ö¤reniyorum. Tuvalete götürülüyorum. Yeni
iﬂkenceler orada olacak.
Ç›r›lç›pla¤›m. Ve k›ﬂ ortas›nday›z. ﬁiddetli bir su darbesine maruz kal›yorum. Su buz gibi. Baﬂ›ma, yüzüme,
boynuma, vücudumun her yerine su tutuyorlar. Donuyorum. Bir süre sonra zang›r zang›r titriyorum. Diﬂlerim birbirine vuruyor.
Bir iﬂkenceci gülerek banyo yapt›rd›klar›n› söylüyor.
Sudan korumaya çal›ﬂmam üzerine kollar›mdan kalorifer borular›na kelepçeleniyorum. Bir süre de böyle so¤uk su tutuyorlar.
Elektrik iﬂkencesi için tekrar geri götürüldüm. Yere
yat›r›l›yorum. Islak bir haldeyim. Özellikle elektrik daha
etkili olsun diye ›slak halimle elektri¤i veriyorlar.
‹ﬂkencenin ne kadar sürdü¤ünü hat›rlam›yorum. Bir
ara fenalaﬂt›m. Onun üzerine bir süre ara verdiler iﬂkenceye. Öylece yerde yat›yorum.
Daha sonra al›p ç›kard›lar odadan. Yar›ç›plak bir halde tuvalete götürüldüm. Orada çöplerin yan›nda bulunan kalorifer borusuna kelepçelendim.
Su ve uyku yasak bana. Uyutmamak için s›k s›k nöbetçi polis gelip kontrol ediyor. Uyuyorsam, yumruklayarak uyand›r›yordu. Ayakta duracak halim kalmam›ﬂt›.
Yorgunluk, iﬂkence sonucunda uyku a¤›r bas›yordu.
Ara ara uyumaya çal›ﬂ›yordum.
Ö¤leden sonra tekrar iﬂkenceye al›nd›m. “Düﬂündün
mü?” diye sordular önce. Cevap vermedim. Onun üzerine iﬂkence tekrar baﬂlad›.
Elektrik, falaka, so¤uk su iﬂkenceleri ve kaba dayak...
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Tan›k olduklar›m bir örnek:
Sonra tekrar giydirip tuvalete kelepçelediler. Benden
sonra iﬂkenceye al›nanlar oldu. Onlar›n seslerini, hayk›r›ﬂlar›n›, iﬂkencecilerin küfürlerini duyuyorum.
Sonraki günlerde o sesleri hep duydum. Bazen, o
sesler çok derinden geliyordu. Gö¤sünü y›rtar gibi ç›k›yordu bazen. Bir gece yaﬂananlar› hiç unutamad›m.
Bursa Mustafakemalpaﬂa’dan bir baba ve iki o¤lunu
alm›ﬂlar. Aile ilerici. Faﬂistler ihbar etmiﬂ. Polis, baban›n gözü önünde iki o¤luna iﬂkence yapt›.
Bir gece yine, bu ailenin 17 yaﬂ›nda olan o¤luna bir
iﬂkenceci, sopayla döve döve akla hayale gelmeyecek
ﬂeyler yapt›rd›.
‹ﬂkencecinin sap›kl›¤›n›, sadistli¤ini de görüyorsun.
17 yaﬂ›ndaki bu çocu¤u, önce döve döve ba¤›rtt›. Sonra koﬂturmaya baﬂlad›. Ard›ndan “elma topla” diyerek,
çocukla oynamaya baﬂlad›. “Öyle elma toplanmaz” diyor ve dövüyordu.
Oysa ortada elma falan yoktu. Koﬂturuyor, dövüyordu. Küçük o¤lan ac›yla ba¤›r›yor, a¤l›yordu. Onun bu
feryatlar›n› babas› ve abisi de duyuyordu. Bir ara babas› yalvar›r gibi “yeter, ne olursunuz b›rak›n çocu¤umu”
dediyse de kar etmedi.
‹ﬂkenceci bu kez küçük o¤ula “Sen hiç eﬂekle... yapt›n m›?” diye ahlaks›zca sordu. ‹ﬂkencecilerin ahlak›,
onuru, namusu yoktu. Cevap vermedi o¤lan. Bu kez de
iﬂkence cevap vermedi diye baﬂlad›. Cevap al›ncaya kadar dövdü.
O¤lan, “yok” deyince bu kez de “yalan söylüyorsun”
diye dövmeye baﬂlad›. Yani iﬂkence yapmak için bahane bulmak kolayd›.
Dalm›ﬂt›m. ‹ﬂkencecinin biri gelip beni uyand›rd›.
Gece yar›s› olmuﬂtu. Kelepçeyi aç›p “gel” dedi. Tekrar
iﬂkence yapacaklar›n›, bunun için ça¤›rd›klar›n› düﬂünüyordum.
Bu kez odaya sokmad›lar. Ne yapacaklar diye merak
ediyordum. ‹ﬂkenceler etraf›m› çeviriyorlar. Ve birisi

88

“hadi” diyor. Kap›ya do¤ru götürülüyorum. Kollar›mda
iﬂkenceciler var. Asansöre bindirince gözümü aç›yorlar.
‹nfaz provas›
D›ﬂar›ya ç›k›yoruz. Kap› önünde duran bir arabaya
bindiriliyorum. ‹ki yan›mda polisler var. Araba hareket
ediyor. “Nereye gidiyoruz?” diye soruyorum. Ama cevap yerine küfürle karﬂ›l›k veriyorlar.
Gece yar›s› oldu¤u için sokaklar bomboﬂ. S›k›yönetimin “gece soka¤a ç›kma yasa¤›” var. Gece 24.00’den
sonra soka¤a ç›kan herkesi gözalt›na al›p tutukluyorlar.
Daha sonra hapishanede bu ﬂekilde gözalt›na al›n›p tutuklanan yüzlerce insanla karﬂ›laﬂt›m.
Bursa-‹zmir yoluna sapt›k. Ve boﬂ yollardan ilerliyoruz. Tek tük araçlarla karﬂ›laﬂ›yoruz. Arkam›zda bizi takip eden bir polis arac› daha var.
Yerler karl›. Baz› yerler belirgin bir biçimde kar tutmuﬂ durumda. Karanl›k da olsa d›ﬂar›y› izlemeye çal›ﬂ›yorum. Daha önceden görmedi¤im yerlerden geçiyoruz. ‹ﬂkenceciler pek fazla konuﬂkan de¤iller.
Önde oturan, eli telsizli ve k›r saçl› olan, bir ara arkaya dönüp yan›mdaki polislere bir ﬂeyler soruyor. Sesinden, bana “dinle” diyenin o oldu¤unu anl›yorum.
Bana iﬂkence yapanlar›n bir k›sm› arabadakiler diye
düﬂünüyorum.
Sonra boﬂ bir araziye sap›yoruz. Epeyce ilerliyoruz.
Taﬂl›, tümsekli bir yerden geçiyoruz. Arabay› süremeyeceklerini anlay›nca duruyorlar. Ve beni indiriyorlar.
Kelepçemi aç›yorlar. “Koﬂ, serbestsin” diyor biri...
Onlar silahlar›na mermi vermekle meﬂguller. Gecenin sessizli¤inde, mekanizmalar›n sesinden baﬂka bir
ses yok. Onlar “koﬂ” diyor, ben yerimde duruyorum.
K›p›rdam›yorum bile...
“Niye kaçm›yorsun?” diye soruyor biri. Silah›n kabzas› ile de baﬂ›ma vuruyor. Ard›ndan silah› baﬂ›ma
do¤ru tutuyor.
Onlar›n istedi¤i gibi davranm›yorum. Bu kez yürütü-
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yorlar. Yerler çamur ve buz gibi bir hava var. Çamurlara bata ç›ka yürüyorum. Bir yandan da öldürebileceklerini düﬂünüyorum.
Durduruyorlar. Birisi arabadan al›p getirdi¤i bir küre¤i zorla elime tutuﬂturmaya çal›ﬂ›yor. Alm›yorum. Israr
ediyor, yine alm›yorum.
Almay›nca, kürekle vuruyorlar. Yumruk ve tekmelerle sald›r›yorlar. Tekrar yere düﬂürüyor ve çamurun içine yat›r›yorlar beni. Tekmelerle vuruyor, çamurlu ayaklar› ile üstüme bas›yorlar.
K›r saçl› olan iﬂkenceci silah›n› baﬂ›ma do¤ru tutup
“öleceksin” diyor. “Öldürüp ataca¤›z” diyor bir baﬂkas›. Uzun boylu, ﬂivesinden Kürt oldu¤u anlaﬂ›lan bir
baﬂka iﬂkenceci “Seni öldürüp buraya gömece¤iz. Kimsenin haberi bile olmayacak bundan” diyor.
Bir süre yerde kal›yorum. Çamurun so¤uklu¤unu
tüm vücudumda hissediyorum. Tekrar kald›r›yorlar,
“koﬂ” diye ba¤›r›yorlar. So¤uktan tirtir titriyorum. Üstüm çamur ve su içinde. Oldu¤um yerde duruyorum.
“Ne olacaksa burada olsun” diye düﬂünüyorum.
Küfürler ediyorlar. Bir ara kendi aralar›nda sessizce
konuﬂuyorlar. Sonra telsizli ve k›r saçl› olan› “hadi dönüyoruz” diyor.
Bir yandan yumruklarla vuruyorlar, bir yandan da kelepçe tak›yorlar. Arabaya bindiriliyorum. ‹ﬂkencecilerin
surat› as›k. Bu ﬂubede iﬂkencenin artaca¤› anlam›na geliyor. En az›ndan intikam alacaklard›r diye geçiriyorum
içimden.
Emniyete getiriliyorum ve tekrar tuvalete kelepçeleniyorum...
Sonraki günler koridorda bir sandalyeye oturtuluyorum ve oradan da içinde hiçbir ﬂey olmayan bir odaya
kapat›l›yorum.
Karanl›k, havas›z odada günlerim geçiyor. Ço¤u zaman tek baﬂ›ma kal›yorum. ‹ﬂkence seanslar› devam
ediyor.
‹ﬂkenceci ﬂeflerden biri, gözalt›na al›n›ﬂ›m›n 25. günü
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müjde verir gibi “Seni ‹stanbul istiyor, oraya götürece¤iz” diyor.
Gayrettepe’deyim...
Ve o gün, bana iﬂkence yapan ekip eﬂli¤inde ‹stanbul’a götürüldüm. ‹stanbul Emniyeti’nde Devrimci Sol
timinin sorumlular› olan Ayd›n Bar›ﬂ ve Fikret Iﬂ›nkaralar’›n karﬂ›s›na ç›kar›l›yorum. ‹ﬂkence bu kez Gayrettepe’de baﬂl›yor.
Gündüzleri iﬂkence yap›lan katlarda tutuluyor ve akﬂam olunca da Gayrettepe’nin zemin katlar›nda bulunan hücrelere konuyordum.
Uyumak, dinlenmek çok zordu. 2 kiﬂinin, baz›lar›nda
4 kiﬂinin ancak kalaca¤› hücrelerde en az 10 kiﬂi olurdu.
Aya¤›m›z› uzatmak bile mümkün de¤ildi.
‹ﬂkenceciler, ‹stanbul’daki baz› eylemleri kabullenmemi istiyorlard›. Bunun için burada da, elektrik, falaka, kaba dayak, so¤uk su tutma iﬂkencelerini gördüm.
10 gün sonra Bursa’ya geri götürüldüm. 40. günden
sonra da 5. kattan zemin katta bulunan hücrelere indirildim. Ondan sonra günlerce tek baﬂ›na hücrelerde
kald›m.
Gözalt›ndaki süre iki ay› aﬂt›¤›nda askeri bir birlik
içinde olan gözetimevine götürüldüm. ‹ﬂkenceden geçirilmiﬂ birçok insanla ayn› ko¤uﬂta kal›yordum.
Buradaki günlerim de çok uzun sürmedi. Bir gün subay›n odas›na götürüldüm. Odaya girdi¤imde siviller
de vard›. Subay, “Seni Bursa Emniyeti istiyor” dedi.
Yeniden Bursa...
Bu kez yeni bir ekibin elindeydim. Yeniden sorgu
baﬂlad›. Bu kez 6. kata ç›kard›lar. 6. kata götürüldü¤ümde Bursa’n›n Gemlik ilçesinde gözalt›na al›nm›ﬂ 150 civar›nda insanla karﬂ›laﬂt›m.
Gözalt›na al›nanlar aras›nda kimler yoktu ki?.. Ö¤retmenleri ile birlikte al›nan Gemlik Lisesi ö¤rencileri, iﬂçiler, memurlar, sendikac›lar, gençler, esnaflar vard›. 6.
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kat iﬂkencehanesi gece-gündüz çal›ﬂ›yordu. Orada bulunan herkese iﬂkence yapt›lar.
Sonra tekrar s›ra bana geldi. Gözalt›nda olan insanlarla ba¤›m›n oldu¤unu söylüyor, kabul etmemi istiyorlard›. Tekrar elektrik, falaka ve so¤uk sudan oluﬂan iﬂkenceye tabi tutuldum.
Üç hafta da burada kald›m. 3 hafta boyunca tek baﬂ›ma koridorda bir kalorifere kelepçelendim.
Gözalt›n›n 82. gününde ‹zmit Gölcük’teki Donanma
S›k›yönetim Komutanl›¤›’nda bulunan S›k›yönetim Askeri Mahkemesi’ne ç›kar›ld›m ve tutukland›m.
Bana yap›lan iﬂkencelerle ilgili bir çok kez suç duyurusunda bulunmama ra¤men herhangi bir iﬂlem yap›lmad›.
***
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“ANLADIM K‹, B‹R MEVS‹M BOYUNCA
‹ﬁKENCEL‹ SORGULARDA KALMIﬁTIM”
Anlatan: Osman Osmana¤ao¤lu
(44 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

1981 ﬁubat’›n›n son günüydü. ‹ki arkadaﬂ›mla birlikte,
kald›¤›m›z evden sabah›n erken saatlerinde ç›kt›k. Cunta dönemi oldu¤u için geceleri soka¤a ç›kma yasa¤› vard›. Ve yasa¤›n kalkmas›n›n hemen ard›ndan ç›km›ﬂt›k.
Üsküdar’da bulunan Zeynep Kamil Hastanesi’nin yan›na geldi¤imizde, devriye gezen bir polis otosuyla karﬂ›laﬂt›k. Arabadan inen polisler üzerlerimize silah do¤rulttular ve kimliklerimizi istediler. Bir an tan›d›k bir
yüzle karﬂ›laﬂt›m. Mahallemizde oturan ve kendisinin
MHP’li oldu¤u herkes taraf›ndan bilinen polis karﬂ›mda
duruyordu. O da benim devrimci oldu¤umu biliyordu.
Art›k kurtuluﬂumuzun olmad›¤›n›, gözalt›na al›naca¤›m›z› anlam›ﬂt›m.
Ve tahminimde yan›lmad›m. Bizi gözalt›na al›p en
yak›n karakola götürdüler. Buras› ayn› zamanda ekip
otolar›n›n devriye ç›kmadan önce topland›klar› yerlerden biriydi.
Karakolda kimlik kontrolü s›ras›nda “anarﬂist” oldu¤umuz, hangi eylemlere kat›ld›¤›m›z yönünde sözlü sataﬂmalar oluyordu. Hakaret dolu sözlerle tehdit ediyorlard›. Bir süre sonra da fiziki sald›r›lar baﬂlad›. Birkaç
polis birden sald›r›yor, kaba dayak at›yorlard›.
Ard›ndan alt kata indirdiler. Buras› hücrelerin bulundu¤u bir yerdi. Ve karakolun arka taraf›nda bulunan Karacaahmet Mezarl›¤›’na bak›yordu. Bir süre burada tutulduk. Sonra tekrar yukar›ya ç›kard›lar. Bizi baﬂka bir
yere götüreceklerini söylediler. Neresi oldu¤unu tah-
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min etmek zor de¤ildi. 1. ﬁube’ye ya da di¤er ad›yla ‹stanbul’un iﬂkence merkezi Gayrettepe’ye götürecekler
diye düﬂündüm. Gözlerimizi ba¤lad›lar, ekip otosuna
biner binmez de kaba daya¤a baﬂlad›lar.
Buralarda büyümüﬂtüm. Mahallemiz say›l›rd›. Minibüsün hareket etmesiyle birlikte yönümüzü ç›karmaya
çal›ﬂ›yordum. Iﬂ›klardan sonra minibüs sola döndü¤ü
için Gayrettepe’ye de¤il de, Üsküdar Emniyet Amirli¤i’ne götürüldü¤ümüzü anlad›m.
Daha önce de al›nm›ﬂt›m. Ama ço¤unlukla ekipten
b›rak›lm›ﬂ, karakola götürüldü¤ümde de bir-iki gün süren gözalt›lar yaﬂam›ﬂt›m. Ama bu kez öyle olaca¤a
benzemiyordu. Minibüs durdu¤unda her üçümüzü de
sürüklercesine binaya soktular ve h›zl› bir ﬂekilde 3. kata ç›kard›lar.
Bizi koridorda, birbirimizden ayr› tutuyorlard›. Bu
arada gelip geçen polisler tekme ve yumruk eﬂli¤inde
“ad›n ne?”, “hangi örgüttensin?”, “seni nereden getirdiler?” gibi sorular soruyorlard›. Bir süre sonra bayan
arkadaﬂla beni aﬂa¤›ya indirdiler.
Buras› nezarethane olsa gerek diye düﬂündüm. Yanyana 7 hücrenin bulundu¤u dar bir koridora girdik.
Hücrenin kap›s›n› açt›lar. Arkaya dönmemi söyleyerek
gözba¤›n› açt›lar ve hücrenin kap›s›n› kapatt›lar. Bir anda karanl›kta kalm›ﬂt›m.
Hücrede herhangi bir ayd›nlatma arac› yoktu. Hücre
mazgal› da kapal›yd›. Tan›mak için duvarlar› yoklad›¤›mda parmaklar›mda ve avuçlar›mda ›slakl›k hissettim. Aya¤›mla zemini yoklad›m. Zemin tahtayd›. Onun
da duvardan pek fark› kalmam›ﬂt›, hatta daha ›slak say›l›rd›. Hücrenin eni iki ad›m, boyu da 5 ad›m kadard›.
Tavan› ise yüksek say›labilirdi.
Hücreyi inceleme s›ras›nda benden baﬂka kimsenin
olmad›¤›n› da anlad›m. Kap›ya yaklaﬂ›p di¤er arkadaﬂ›n
hangi hücreye konuldu¤unu ö¤renmek için alçak sesle
“Sibel” diye seslendim. Cevap gelmedi. Duymam›ﬂ
olabilir düﬂüncesiyle bu kez daha yüksek bir sesle ses-
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lendim. Cevap geldi. Di¤er arkadaﬂ›n nerede oldu¤unu
sordu¤umda bilmedi¤ini söyledi. Bu durumda beklemekten baﬂka yapacak bir ﬂey yoktu.
Zaman ilerliyordu. Hem beklemenin verdi¤i bir merak vard›, hem de nemin etkisini yo¤un olarak hissetmeye baﬂlam›ﬂt›m. Koridordan gelen konuﬂma sesine
dikkat kesildim. Bayan arkadaﬂla konuﬂuyorlard›. Çok
geçmeden kald›¤›m hücrenin kap›s› aç›ld› ve “Hadi bakal›m gidiyoruz” dediler.
‹ki polisle birlikte ilk geldi¤imizde bekletildi¤imiz koridorun bulundu¤u kata ç›kt›k. Nefes al›ﬂ veriﬂlerinden
ç›kan seslerden yan›mda baﬂkalar›n›n da bulundu¤unu
anl›yorum. “Getirin ﬂunu” sesiyle birlikte beni ald›lar,
bir odaya götürdüler.
“Konuﬂ, bildiklerini anlat” dedi birisi. Ama cevap
vermemi beklemeden kendisi konuﬂmay› sürdürdü. Ailemden, akrabalar›mdan, ö¤rencilik y›llar›mdan, birimdeki örgütsel faaliyetlerden, kod isimlerden, silahlardan ve patlay›c›lardan söz ediyordu. Yeni “biz her ﬂeyi
biliyoruz” demeye getiriyordu.
“Yat›r›n ﬂunu...”
Sessiz kalarak anlamaya, ortam›n nas›l olabilece¤ini
tahmin etmeye ve zaman kazanmaya çal›ﬂ›yordum. Cevap vermeyince ayn› ses “Peki sen bilirsin. Yat›r›n ﬂunu” dedi. Beni, beton zeminin üzerine s›rt üstü yat›rd›lar. Yerdeyken biri sol kolumun dirse¤inden, di¤eri sa¤
kolumun bilek k›sm›ndan güçlü bir ﬂekilde ayaklar›yla
bast›rd›lar. Ayn› anda di¤er iﬂkenceciler de biri ipi
ayaklar›ma dolayarak uzunca bir sopaya ba¤lad›lar.
Olabildi¤ince hareketsiz tutmak amac›ndayd›lar. Bu pozisyondan nas›l kurtulaca¤›m› düﬂünürken ayak tabanlar›mda hissetti¤im ac›yla irkildim.
Falaka baﬂlam›ﬂt›. Her vurduklar›nda sayarak ve h›zla artan bir tempoyla vuruyorlard›. Hiç ara vermeden
yapt›klar› vurma s›ras›nda say›lar› kar›ﬂt›r›yor, tekrar
baﬂtan saymaya baﬂl›yorlard›. ‹ﬂkenceciler say›lar› ka-
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r›ﬂt›rmaktan hoﬂnuttular. Hem kendi aralar›nda ﬂakalaﬂ›yor, hem de histerik bir ﬂekilde gülüyorlard›.
Bir süre sonra durdular ve aya¤a kalkmam› istediler.
Ama kalkam›yordum. Bunun üzerine kendileri kollar›mdan tutup kald›rd›lar. Ayakta duram›yordum. ‹ﬂi uzman› olduklar›ndan ak›l vermeyi de ihmal etmiyorlard›.
“Durma, z›pla. Durursan ayaklar›n ﬂiﬂer, yürüyemezsin.” Ne kadar düﬂünceliydiler!
ﬁiﬂerse ﬂiﬂsin. Hem ﬂiﬂerse ne olacak? Bu durumda
tekrar falaka atmayacaklar m›yd›?
Koridora ç›kard›lar. Hala z›plamam› istiyorlard›.
Ayaklar›m ﬂiﬂmiﬂti. Basmakta zorluk çekiyordum.
Koridorda bekletilirken yüzleﬂtirme yapt›klar› di¤er
insanlar› içeriye almaya baﬂlad›lar. Bu durum hiç hoﬂuma gitmemiﬂti. Neyi, nereye kadar, nas›l söyleyeceklerini bilememenin tedirginli¤i vard›.
Tekrar odaya ald›lar. Benzeri sorular devam ediyordu. Sessiz kalmam sonucu falaka tekrar baﬂlad›. Ara
verdiklerinde düﬂünmem için hücreye indireceklerini
ancak tekrar yukar›ya alacaklar›n› söylediler. Hücreye
girerken gözba¤›n› aç›yorlard›.
Hücre so¤uktu. Zemin ›slak oldu¤undan dinlenmek
için bile oturam›yordum. Ayakta kalmaktan baﬂka bir
ﬂans›mda yoktu. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. ‹ﬂkenceciler tekrar geldi. Gözlerimi ba¤lay›p yukar› ç›kard›lar.
Karar›m›n ne oldu¤unu sorduklar›nda ald›klar› cevap
hoﬂlar›na gitmemiﬂ olacak ki, sald›rmaya baﬂlad›lar.
Rasgele vuruyorlard›. “Yüzbaﬂ›” diye hitap ettikleri iﬂkenceci sert bir cisimle kafama vurdu. Il›k bir s›v›n›n akt›¤›n› hissettim. ‹ﬂkencecilerden biri kafam›n yar›ld›¤›n›
söylüyordu. Akan kan› durdurmak için pamuk bast›lar.
Tekrar vurmaya baﬂlad›lar. Bu sefer özellikle yüzüme
vuruyor, 90 gün ellerinde oldu¤umu, yeterli olmazsa bir
90 gün de ek süre alabileceklerini söyleyip duruyorlard›.
Sonra beton zemine yat›rd›lar. Daha önceki gibi bir
pozisyon ald›rd›lar ama falakaya baﬂlamad›lar. Her hal-
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de yeni bir yöntem deneyecekler derken serçe parma¤›ma bir kablo ba¤lad›lar. Bu arada üzerimdeki elbiseleri de ç›karmaya çal›ﬂ›yorlard›. Ç›plak kalm›ﬂt›m. ﬁimdi de cinsel organ›ma ayn› ﬂekilde kablo ba¤lad›lar.
“Tamam baﬂl›yoruz” komutuyla bütün vücudum ac›
içinde kald›. Telefon görüﬂmesi yapt›rd›klar›n›, görüﬂmek istedi¤im biri olup olmad›¤›n› soruyor, kahkahalarla gülüyorlard›. Tekrar tekrar elektrik veriyor, sorular
soruyor, gülmeye devam ediyorlard›.
Elektrik iﬂkencesi yeterli gelmemiﬂ olacak ki, ayn› anda falakaya da baﬂlad›lar. Falakayla birlikte duydu¤um
ac› daha da artm›ﬂt›. Bu iﬂkence seans›n›n ne kadar sürdü¤ünü hat›rlam›yorum. Aﬂa¤›ya indirdiklerinde yüzüm gözüm ﬂiﬂ, kan içerisinde ve yorgundum.
Hücre ayr› bir iﬂkenceydi. Yukar›daki iﬂkence seanslar›ndan sonra nem, su, so¤uk, uykusuzluk... her biri
daha fazla etkili oluyordu.
Üzerinde yatmak için döﬂek, ranza, battaniye yoktu.
Beni iﬂkence için yukar› ç›kard›klar›nda hücreyi ›slat›yorlard›. Uyumak için her ﬂeyden önce ›slak zemine katlanmak zorundayd›m. Üzerimdeki elbiseler de ›slakt›.
Bu koﬂullarda kalmaktan dizlerimde s›z›lar baﬂlam›ﬂt›.
Gece-gündüz kavram› ortadan kalkm›ﬂt›. Hücrelerin
bulundu¤u koridorlar› ayd›nlatan ampullerin yayd›¤›
loﬂ ›ﬂ›¤›n d›ﬂ›nda her hangi bir ›ﬂ›k görme ﬂans›na sahip de¤ildim.
Gözalt›n›n 25. gününde, birlikte al›nd›¤›m iki arkadaﬂ› Gayrette’deki 1. ﬁube’ye götürdüler. Onlar›n gidiﬂiyle birlikte iﬂkenceciler bana daha fazla zaman ay›rmaya
baﬂlad›. Art›k her iﬂkence seans›nda 1. ﬁube’ye gönderilmekle tehdit ediliyordum.
Günler ilerledikçe kirden olsa gerek kaﬂ›nmaya baﬂlam›ﬂt›m. ‹ﬂkence seanslar›n›n aras› uzasa da devam
ediyordu. 45. gün 1. ﬁube’ye götürüldüm. Üsküdar Emniyeti’nde gördü¤üm iﬂkenceden dolay› önce kabul etmek istemediler. Sonra kayd›m› yaparak hücrelere indirdiler. Kald›¤›m hücrenin numaras› 72’ydi. Tuvalete
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yak›n oldu¤u için gözalt›nda olan di¤er kiﬂilerle haberleﬂme olana¤›m›z oluyordu. Bir süre yukar›ya ç›karmad›lar. Buradaki hücreler farkl›yd›. Islak ve nemli de¤ildi.
Buna karﬂ›l›k çok kalabal›kt›. Öyle ki, darac›k hücrede 78-9 kiﬂi kald›¤›m›z günler oldu.
Bulundu¤um hücreye gözalt›na al›nm›ﬂ görüntüsü
alt›nda sivil polisler de gönderildi. Bu yöntemi iki defa
denediler. Benzeri senaryoyu Üsküdar Emniyeti’nde
oynam›ﬂ ama polis çabuk deﬂifre oldu¤u için yan›m›zdan alm›ﬂlard›.
Gözalt›n›n 60. günlerinde Gayrettepe’deki iﬂkenceli
günlerim de baﬂlad›. Sahte idam töreni düzenlemek,
falaka, elektrik, Filistin ask›s›, aç ve uykusuz b›rakma,
aç›k pencerenin önünde bekletme, so¤uk su, kediyle
birlikte ayn› çuvala koyma, köpe¤e ›s›rtma gibi çeﬂitli
iﬂkence yöntemleri uyguland›. Günlerin ilerlemiﬂ olmas› nedeniyle a¤›rl›kl› olarak falaka ve elektrik yöntemleri uygulan›yordu. Silah vermemizi istiyorlard›. ‹ﬂkence
seanslar› aras›nda uzun süre koridorda tutuluyorduk.
Gözalt›na al›nd›¤›mda mevsim k›ﬂt› ve kar ya¤›yordu. ﬁimdi ise d›ﬂar›da bahar havas› vard›. Anlad›m ki,
bir mevsim boyunca gözalt›nda iﬂkenceli sorgularda
kalm›ﬂt›m.
12 Eylül döneminde adli müﬂavirlik 1. Ordu’nun merkezi olan Selimiye K›ﬂlas›’ndayd›. Savc›l›¤a ve sorgu
hakimli¤ine ç›kar›ld›m. Her ikisinde de iﬂkence timinden bir polis vard›. Gözda¤› ve tehdit unsuru olarak
odaya özellikle al›n›yorlard›.
Tutuklanm›ﬂt›m. Art›k benimle asker ilgilenecekti. Giriﬂte, avukat görüﬂ yeri olarak kullan›lan bölümde say›lar› yirmiyi bulan askerler taraf›ndan ç›r›lç›plak soyuldum ve cop, postal ve yumruk eﬂli¤inde “Selimiye’ye
hoﬂgeldin” dediler. Yap›lan bu iﬂkence nedeniyle 3-4
gün kat› yemek yiyemedim.
***
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“BA⁄IR... BA⁄IRACAKSIN KIZIM...
BA⁄IRACAKSIN...”
Anlatan: Hayriye Gündüz
(43 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

12 Eylül cuntas›ndan önce ‹stanbul Belediyesi’nde
memur olarak çal›ﬂ›yordum. O y›llarda, birçok memur
gibi ben de Tüm-Der üyesiydim. Tüm-Der içinde verilen sendikal mücadelede yer ald›m. 12 Eylül’den hemen sonra Tüm-Der üyesi memurlar›n büyük ço¤unlu¤u iﬂkenceye al›nd›, tutukland›. Veya iﬂten uzaklaﬂt›r›ld›. Tüm bunlar›n bir tek nedeni vard›; geçmiﬂte sendikal hakk›m›z için verdi¤imiz mücadele. Ben de aranmaya baﬂlad›m.
Cuntan›n ilk y›llar›nda uzun süre yakalanmad›m. Ta
ki, 1985 y›l›na kadar...
‘85 May›s’›nda, ‹stanbul d›ﬂ›nda oturan bir arkadaﬂ›m› ziyarete giderken baﬂlad› her ﬂey. Arkadaﬂ›m Necla,
Edirne’ye ba¤l› bir köyde ebe olarak çal›ﬂ›yordu. 19 May›s tatilini birlikte geçirmemizi istemiﬂti. Tatil baﬂlamadan bir-iki gün önce oraya gitmeye karar verdim.
Edirne’ye ö¤len indim. Arkadaﬂ›m, gelece¤imi bildi¤i için eﬂiyle beni bekliyordu. Otogarla ev aras› minibüsle 15-20 dakikayd›. Az sonra evdeydim.
Ö¤le yeme¤inden sonra köye gidecektik ama gitmeden önce biraz al›ﬂveriﬂ yapmak istiyorduk. Bunun için
bir süre Edirne’de dolaﬂt›k. Güneﬂli bir gündü. Al›ﬂveriﬂten sonra ellerimizde paketlerle köy minibüslerinin kalkt›¤› dura¤a geldik. Durak oldukça kalabal›kt›. Herkes birbirini tan›d›¤› için durakta baﬂlayan sohbet minibüste
de devam etti. Ta ki, önümüzü beyaz bir Renault kesene
kadar. Minibüs durunca Reno’dan f›rlayan iki kiﬂi mini-
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büse do¤ru koﬂtu. Biri ﬂoförün yan›na geldi, di¤eri arabaya bindi. Minibüsün Reno’yu takip etmesini söylediler. Yolumuz de¤iﬂmiﬂti ve herkes tedirgindi. Nereye
gitti¤imizi bilmiyorduk. Arkadaﬂ›m dayanamad› ve “Beyefendi ne oldu? Neden köye gitmiyoruz?” diye sordu.
Arabaya binen adam, sert bir cevap verdi:
- “Susun, Edirne Emniyet Müdürlü¤ü’ne gidiyoruz.
Ben polisim. Bir ihbar var. Hepinizi sorgulayaca¤›z”.
Herkes korkuyla birbirine bakt›. Ne olmuﬂtu acaba. Ön
taraftan yaﬂl› bir amca, “bizim suçumuz yok ki” dedi.
- “Kimin suçlu oldu¤unu, kimin olmad›¤›n› oraya gidince görece¤iz” diye tersledi amcay›.
Ne yapacakt›m ﬂimdi? Kendi kendime k›z›yordum.
Ne iﬂim vard› Edirne’de?.. Üstümde sahte kimlik vard›,
arand›¤›m için kendi kimli¤imi kullanam›yordum. Ama
ciddi bir ﬂeyse kendi kimli¤im kesinlikle ç›kard›. Ondan
sonra... ondan sonras› günlerce iﬂkence...
Yar›m saat sonra Edirne Emniyeti’ndeydik. Herkes s›rayla yukar›ya, sorgu odas›na al›nd›. S›ra bana geldi.
Üst kata ç›kt›k. Bir büro görünümündeydi... Hepsi sivil
giyimliydi. Masan›n arkas›nda bulunan polis ismimi
sordu. Kimlikteki ismi söyledim.
Arkas›ndan sorular peﬂpeﬂe gelmeye baﬂlad›. Kimlikte
memleketim Erzincan gözüküyordu ve Erzincan’›n ilçelerini soruyorlard›. Neden bu kadar çok soru soruyorlar?
Aradan birkaç dakika geçti. Birdenbire polislerden biri alayc› bir ﬂekilde “Evet, Hayriye anlat bakal›m” diye
konuﬂtu.
“Benim ismim Fatma” diye cevap vermemle yüzüme
beni yere savuran bir tokat indi.
Edirne’deki iﬂkenceli sorgum böylece baﬂl›yordu. Ard› arkas› gelmeyen sorular, sorular...
- “Buraya niye geldin? Necla ile ne iﬂin vard›? O da
m› örgüte üye? ‹stanbul’da nerede oturuyorsun? Kiminle randevun vard›? Randevu istiyoruz k›z›m, randevu...” Tehditler, küfürler...
Edirne’ye gezmeye geldi¤imi söylememle birlikte
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yumruklar, tekmeler inmeye baﬂlad›. Art›k odan›n içinde dolan›yordum. Birbirlerine beni tekmeyle at›yorlard›. Aya¤a kald›rd›lar:
- “Necla örgüte üye mi?”
- “Hay›r” dedim. “Necla da, ben de örgüte üye de¤iliz. Hiçbir ilgimiz yok.”
Tekrar yumruklar, tekmeler. Sorduklar› her sorudan
sonra tokatlar, tekmeler inmeye baﬂl›yordu. Gözlerim
ba¤l›yd›. ‹lk inen tokattan sonra ba¤lanm›ﬂt›. Ama dayak s›ras›nda gevﬂemiﬂti. Gözba¤›n›n alt›ndan masa
gözüme çarpt› bir ara. Masan›n üstünde çantam duruyordu. Parçalanm›ﬂt›. Birisi her ﬂeyi al›yor, inceliyordu.
Makyaj malzemeleri, tarak, mendil... herﬂey etrafa saç›lm›ﬂt›. ﬁefleri konuﬂmaya baﬂlad›:
- “Evet buraya ‹stanbul’dan geldi¤ini anlad›k. ‹stanbul’da nerede oturuyorsun?”
- “Bize randevu ver, kiminle randevun vard›? Yurtd›ﬂ›na m› kaçacakt›n?”... Sorular, sorular... Edirne’ye gelmek suç mu acaba?..
- “Bugün s›n›rdan giren herkesi sorgulay›n. Yurtd›ﬂ›ndan girip bankaya para yat›ran herkesi de al›n, sorgulay›n. Bütün hesap numaralar›n› kontrol edin. Bu k›z
buraya neden geldi, ö¤renece¤iz” diye ba¤›rd› ﬂef
oldu¤u anlaﬂ›lan biri.
- “Evet k›z›m, anlatacak m›s›n?” diye bana döndü.
- “Buraya niye geldi¤imi size söyledim. Onun d›ﬂ›nda söyleyecek bir ﬂey yok.”
- “Yani iﬂkenceye devam edin diyorsun...”
Sustum, konuﬂacak ne vard› ki? Onlar sürekli konuﬂuyorlard›. Ve sürekli vuruyorlard›. ﬁimdi de saçlar›mdan tutup çevirmeye baﬂlad›lar.
Bekliyorum. Bundan sonra ne yapacaklar acaba? Herhalde s›rada elektrik ve falaka var. Necla ne oldu acaba?
Ona bir ﬂey yapt›lar m›? Ya çocuk, çocu¤u b›rak›rlar m›?
Çocu¤u b›raksalar da ne olacak? 1.5 yaﬂ›nda. Ya ona da
iﬂkence yaparlarsa? O zaman kendimi hiç affetmem.
- “Düﬂündün mü? Bizimle sohbete baﬂlayacak m›-
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s›n?” diyor iﬂkenceci.
En iyisi hiçbir cevap vermemek, susuyorum yine.
Tehditler devam ediyor. “Seni kaybederiz, al›nd›¤›n›
kimse bilmiyor” diyor. Arkas›nda da di¤erlerini ç›kard›.
“Siz ç›k›n, ben k›z›mla yaln›z konuﬂaca¤›m” dedi ﬂefleri... Ve konuﬂmaya baﬂlad›:
- “Gençsin, önünde uzun bir hayat var. Hadi bu iﬂlere bulaﬂt›n. Madem ﬂimdi örgütle ilgin yok. Sadece benim dediklerimi yap, sordu¤um sorulara cevap ver.
Sonra gel ‘ben piﬂman›m’ de. Seni ben kendim otobüse bindirece¤im. Sadece benim dediklerimi yap yeter.
Baﬂka birﬂeye kar›ﬂma.”
Dinlemiyordum. Akl›mda hep küçük Tayfun vard›. Ne
kadar zeki, zeki oldu¤u kadar da sevimli bir çocuktu.
ﬁimdi nerede acaba? Bizi böyle görmemeli, etkilenir,
kesinlikle unutmaz. ﬁef dinlemedi¤imi fark edince aya¤a kalkt›, yan›ma geldi. ﬁimdi göz gözeydik, gözlerimin
içine bak›yordu. Birden saçlar›mdan tutup havaya kald›rd›. Kafam› duvara vuruyordu.
- “Götürün bunu. Al›n falakaya. Akl› baﬂ›na gelir
orospunun”...
Apar topar baﬂka bir odaya ald›lar. Ayn› kattayd›. Büronun yan taraf›ndayd›. Daha küçüktü. Sa¤a sola koﬂuﬂturmalar baﬂlad›. Ne zaman baﬂlayacaklar diye düﬂünürken kula¤›ma gelen seslere ﬂaﬂ›rd›m.
- “Bu eteklik giymiﬂ, hem de y›rtmaçl› etek. Ne yapaca¤›z ﬂimdi?”
- “Tövbe, tövbe! Hem de ramazan ay›nda. Bunu böyle yat›ramay›z ki. K›z›m sen ne biçim devrimcisin? Devrimciler böyle mi giyinir? T›rnaklar› da boyal›, y›rtmaçl› etek. Niye pantolon giymedin?”
“Abi içerden bir pantolon getirelim” dedi biri. Apar
topar getirdikleri pantolonu geçirdiler üstüme. Bu sorun
çözülmüﬂtü. Ama pantolon çok büyüktü. Hemen birinin
kemerini al›p takt›lar. Ve falaka baﬂlad›. ‹nip kalkan sopalar› saymaya baﬂlad›m. Say› sayarsam belki ac›y› hissetmem. Bir, iki, üç... onbeﬂ... Bir süre sonra say›lar ka-
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r›ﬂt›. Saymaktan vazgeçtim. Art›k hiçbir ﬂey hissetmiyorum, ac›m›yor. Ayaklar›m›n uyuﬂtu¤unu farkettiler, kald›rd›lar. Yürütmeye çal›ﬂ›yorlar. Yürümüyorum. ‹stesem de yürüyemem. Ayakta bile duram›yorum. ‹ki kiﬂi
kolumdan tutup yürütmeye baﬂlad›. Sonra z›platt›lar.
“Z›pla k›z›m, z›pla . Sakat kal›rs›n” diyorlar. Yürütme,
z›platma fasl› bitince ﬂeflerinin karﬂ›s›na ç›kard›lar yine.
ﬁefleri yumuﬂak bir sesle konuﬂmaya baﬂlad›:
- “Nas›ls›n, iyi de¤ilsin de¤il mi? Bak k›z›m ﬂöyle otural›m. Önce bir sigara-çay iç. Ac›km›ﬂs›nd›r, gel güzel
bir yemek yiyelim.”
- “Ben açl›k grevindeyim” diyorum. ﬁaﬂk›nl›kla bak›yorlar birbirlerine.
- “Dayanamaz, birkaç saat sonra yer” dedi birisi.
- “Götürün içeriye, devam edin” dedi ﬂefleri.
‹çeriye götürdüler yine. Yere yat›rd›lar. Yer ›slakt›.
Gömle¤imin dü¤melerini çözmeye baﬂlad›lar. 1-2 saat
önce falakada pantolon giydirecek kadar namusluydular(!) ﬁimdi soyuyorlar. Gö¤üslerimden birine kablo
ba¤lad›lar. Di¤er ucu ayak parma¤›mda kablonun. Bir
anda tüm vücudum sars›ld›. Sanki kaslar›m, iç organlar›m parçalan›yordu. Ac›dan diﬂlerimi s›kt›m.
“Ba¤›r, ba¤›racaks›n k›z›m... Ba¤›racaks›n o...” Böyle
devam ediyordu.
“Randevu, randevun neredeydi, kiminle buluﬂacakt›n?”... Tekrar eleﬂtri¤i art›rd›lar. Arada soru sormak
için kesiyorlar ya da azalt›yorlar. Ak›m bir azal›yor, bir
art›yor. Bu ﬂekilde daha çok sars›yor. Ve kurtulma ﬂans›n›n her zaman varoldu¤unu göstermek istiyorlar.
Söylersen bitirece¤iz bu iﬂi... Ne kadar zaman geçti
acaba? Vücudum lime lime oluyor. Bir türlü bitmiyor.
Pantolonu ç›kard›lar, arkas›ndan etekli¤i. Kablonun di¤er ucu tüm vücudumu dolaﬂmaya baﬂlad›. Bacaklar›mdan yukar›ya do¤ru ç›karmaya baﬂlad›lar. Ç›rp›nmaya baﬂlad›m. Baﬂ›m› sa¤a-sola savurmaya baﬂlad›¤›m›
farkettim. Kablolar›n ç›kmamas› için daha s›k› tutmaya
baﬂlad›lar. ‹ﬂkencecilerden birisi baﬂ›m› bacaklar›n›n
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aras›na ald›. Kafam sanki mengenenin içindeydi. Midem bulanmaya baﬂlad›, kusacakt›m. “B›rak›n” dedi
ﬂefleri. Apar topar tuvalete götürdüler. Ayaklar›m› sürüyerek yürüyordum, ayaklar›m ç›plakt›. Koridorda
Necla’y› gördüm. Çok k›sa bir and›. ‹yi görünüyordu.
Beni hemen tuvaletin oldu¤u bölüme soktular. Elimi
yüzümü y›kad›m. Tekrar gözlerimi ba¤lad›lar.
Bu kez baﬂka bir odaya götürülüyorum. Gözlerini
aç›n dedi birisi, açt›lar. Oda çok ayd›nl›k de¤il, loﬂ ve
sürekli lamba yan›yor. Ama ilk anda gözlerimi açam›yorum. Bir süre sonra çevreme bakabiliyorum. Bir arﬂiv
odas›. 3 duvar yerden tavana kadar dosyalarla dolu.
Yerlerde ise kitaplar, dergiler var. Hepsi sosyalist bas›na ait. “Kelepçe tak›n” dedi birisi. Kelepçenin bir ucu
masada di¤eri benim kolumda, oldukça k›sa. Aya¤a
kalkam›yorum, dönemiyorum.
Gündüz mü, gece mi? Saat kaç, ay›n kaç›, kaç gündür
buraday›m... Oturur oturmaz peﬂpeﬂe bu sorular kafama doluyor. Baﬂ›m çatlayacak gibi a¤r›yor. Necla’y› niye b›rakmad›lar bu kadar gün? Hiçbir ﬂeyi yok. Sadece
benimle ayn› arabadayd›. Onlara ne yapt›lar acaba?
“Uyan, ulan uyan, uyumak yasak”... Orta boylu,
kumral, aptal yüzlü bir polis karﬂ›mdaki. Arkas›nda ise
daha genç ve zay›f birisi duruyor. “Seni uyutmayaca¤›z” diyor. Oda kalabal›klaﬂ›yor birden. “Demek açl›k
grevinde bu” diyor birisi.
“‹yi, iyi. Birkaç kilo versin. O zaman ideal vücut ölçülerine kavuﬂur” diyerek vücudumu süzüyor. Hepsi birden
gülmeye baﬂlayarak beni süzmeye baﬂlad›lar. Sinirden
kan beynime ç›kt›. Kendimi kafeste gibi hissediyorum.
Ama cevap vermeyece¤im... Saatler geçmek bilmiyor.
Nöbetçi b›rakt›klar› polis gazete okuyor. Su istedim, vermedi. Su yasak dedi. Nedeni, açl›k grevinde olmamm›ﬂ.
Nöbetçi polis de¤iﬂti. Sabahki polislerden biri geldi. Aptal yüzlü olan›. Gazete okuyor, radyo dinliyor. Sonra bir
anda yan›ma oturdu. Sandalyesini gittikçe yaklaﬂt›rd›.
Ne yapmaya çal›ﬂ›yor acaba? Birden ellerini vücudumda
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dolaﬂt›rmaya baﬂlad›. Tekmeledim, elim kelepçeli oldu¤u için kullanam›yorum. “Çek ellerini ahlaks›z” dedim.
Pis pis s›rtt›. “Ne var bunda? Biraz da biz bakal›m” diye
karﬂ›l›k verdi. Ellerini çekmiyor. Elleri yukar› do¤ru ç›k›nca var gücümle ›s›r›yorum. Ellerim kelepçeli olmasa g›rtla¤›na yap›ﬂaca¤›m. ‹ﬂkenceci ac›yla f›rl›yor. Elini tutarak
uzaklaﬂ›yor. Kendine gelince küfre baﬂl›yor. “O... ben
senden bunun ac›s›n› öyle bir ç›kartaca¤›m ki...”
Ertesi sabah tekrar gözlerimi ba¤layarak ald›lar. Yine
büro gibi bir yerdeydik. ﬁefle karﬂ› karﬂ›yayd›k: “Bak k›z›m, ben her ﬂeyi biliyorum” diyerek baﬂlad›. Neyi biliyordu? Ne yapm›ﬂt›m? Tüm bunlar meçhuldü.
Sonra tekrar iﬂkence. Bu kez yöntem de¤iﬂik. Duvara
dayad›lar. Etraf›m› göremiyorum. Burada dur dediler.
Hemen çevreme bak›yorum. Ayn› anda tokat› yedim.
Sanki saatler geçmiyordu. Aras›ra düﬂüyorum. Tekmeleyerek kald›r›yorlar, aya¤a dikiyorlar. Bu ne kadar sürdü hat›rlam›yorum. Zaman kavram› yoktu sanki.
Sonra tekrar baﬂka bir odaya götürdüler. Bu kez üst
makamdan birisi vard›. Önce nasihat ve arkas›ndan dayak... Yine arﬂiv odas›nday›z. Bu kez hepsi baﬂ›ma toplanm›ﬂ durumda. Sürekli konuﬂuyorlar. Aﬂa¤›lamaya
çal›ﬂ›yorlar.
- “Akl›n› baﬂ›na topla, yaln›zs›n. Örgüt yok, örgüt bitti. Bak anan-baban da seni terk etmiﬂ. Kaç gündür buradas›n. Seni aray›p sordular m›? Sen bu kadar zavall›,
hiç kimsenin sevmedi¤i birisin iﬂte.”
Birden ailem akl›ma geliyor. Ailem... y›llar oldu onlar› görmeyeli. Annem burada oldu¤umu, iﬂkence gördü¤ümü ö¤renince ne yapar acaba? Acaba onlar› da ald›lar m›? Onlar yine iﬂkence yapacaklar m›? Daha önce
yapt›klar› gibi...
1981 y›l›n›n baﬂlar›yd›. Evde kalm›yordum. Ama annem beni görmek istedi¤i zaman arada bir u¤ruyordum. O gün yine k›sa bir süre kal›p ç›kmak için u¤rad›m. Kap›y› kardeﬂim açm›ﬂt›. Beni görünce ﬂaﬂ›rd›.
“Abla hemen git, içeri girme” dedi. Ne oldu¤unu sor-
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dum. “Annemi, Cemile ablam›, babam› polisler götürdüler. Gece evi bast›lar. Silahl› polisler. Çok korktuk.”
Onlar› sakinleﬂtirip hemen evden ç›kt›m. Ondan sonra
birkaç gün annemden hiç haber alamad›m. Benim yüzümden iﬂkence görmelerine çok üzülmüﬂtüm.
‹ﬂkenceden ailem de nasibini alm›ﬂt›
Az önceki polis konuﬂmaya devam ediyordu.
- “Sizin ne anan›z, ne baban›z var. Sevgisiz büyümüﬂsünüz. Kimse sizi sevmedi¤i için terörist olmuﬂsunuz.
Yaln›zs›n›z, yan›n›zda hiç kimse yok. Hani halk›n›z?”
Hay›r yaln›z de¤iliz. Biz hiçbir zaman yaln›z olmad›k
ki... Annemin dedi¤i gibi. Nas›l anlatm›ﬂt› gördü¤ü iﬂkenceleri, nas›l anlatm›ﬂt› direndi¤ini?
“Bizi Gayrettepe’ye götürdüler. Seni biz sakl›yormuﬂuz. ‘Koskoca k›z, üniversiteyi bitirmiﬂ. Gidin kendiniz
bulun’ dedim. Ondan sonra dövmeye baﬂlad›lar. Bacaklar›m mosmor oldu. Sonra ayaklar›ma bir ﬂey ba¤lay›p sopayla vurdular. Çok ac›d›. ‘Konuﬂ ulan o...’ diyorlar. ‘Ben beﬂ vakit namaz k›l›yorum’ dedim. Güldüler. Ondan sonra parmaklar›ma tel ba¤lad›lar. Elektrik
verdiler. Zang›r zang›r titredim. ‘Bu k›z ne yapt› böyle,
niye ar›yorsunuz, erkek de¤il ya’ dedim. Daha çok dövdüler. Sonra beni yine arabaya bindirip bir yere götürdüler. Bizi Hayriye’ye götüreceksin diye sokaklarda dolaﬂt›rd›lar. Florya taraflar›nda bir yere götürdüler. Orman›n içinde. Silah› ç›kar›p kafama dayad›lar. ‘Ya k›z›n›
getirirsin ya da seni öldürürüz’ dediler.” Böyle anlatm›ﬂt› annem kendisine yap›lan iﬂkenceleri.
‹ﬂkenceci konuﬂmaya baﬂl›yor yine. “Sana müzik dinletelim mi?” diyor. Ve teypten Emel Say›n’›n sesi yükseliyor. “K›z sen ‹stanbul’un neresindensin?”... Arkas›ndan iﬂkenceci baﬂl›yor ayn› sözleri söylemeye. Böyle sürüp gidiyor. Art›k Edirne’de kald›¤›m 10 gün boyunca dinleyece¤im müzik baﬂl›yor böylece. Emel Say›n’la beraber söylüyorlar bu parçay›.
‹ﬂkenceci s›ras›yla say›yor; Ortaköy, Bebek... de¤il
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mi? Peki Topkap›, Bak›rköy... Aksaray, Beyaz›t... Beyaz›t... çocuklu¤umun büyük bölümünün geçti¤i yerler...
Çocuklu¤um, annem, kardeﬂlerim. Kardeﬂim Beyaz›t’ta
ö¤renciydi iﬂkenceye al›nd›¤› günlerde. Ortaokul ö¤rencisi. Henüz 14 yaﬂ›ndayd›. Annem ne kadar korkmuﬂtu o
gün, ona tecavüz edecekler diye. Ne kendi gördü¤ü iﬂkenceler, ne de ona yapacaklar› iﬂkence. Hiçbir ﬂey o kadar etkilememiﬂti onu; “Evi bast›klar›nda önce onu ald›lar. K›z uyuyordu. Yataktayken üstüne silah çevirdiler.
K›zlar›n odas› var ya. Sen orada kal›rs›n diye önce oraya girdiler. Senin kitaplar›n› görünce hepsini yere att›lar, y›rtt›lar. ﬁubede k›za bir ﬂey yapmas›nlar diye yan›mdan ay›rmad›m. Bir ara sorgu diye ald›lar. Bir bakt›m ç›¤l›klar geliyor. Hemen koﬂtum. ‹ri yar› bir polis k›z› yere yat›rm›ﬂ, üstüne abanm›ﬂ. Tecavüz etmeye çal›ﬂ›yordu. Adam›n üstüne yürüdüm, k›z› nas›l kurtard›m
bilmiyorum. Cemile çok korkmuﬂtu. ‘Ahlaks›zlar, namussuzlar’ diye a¤z›ma geleni söyledim. Amirleri geldi,
ne oluyor diye. Sonra da ‘tamam k›z›na bir ﬂey yapmayacakt›k’ diyorlar. Ondan sonra hiç yan›mdan ay›rmad›m. Tuvalete gitsem de yan›mda götürdüm. Oradaki
k›zlara da çok kötü ﬂeyler yapm›ﬂlar. Biri de hamileymiﬂ
üstelik. Ahlaks›zlar, bunlarda hiç insanl›k yok k›z›m.”
Kardeﬂim daha 14 yaﬂ›ndayd› o zamanlar. ﬁimdi büyümüﬂtür, nas›l oldu, ﬂubenin etkisinden kurtulabildi
mi acaba? Ne kadar kötü olmuﬂtum bunlar› duyunca.
Annem beni suçlad›. Ama ben ne söyleyece¤imi bilemedim. ‹lk defa ailemin karﬂ›s›nda sessiz kal›yordum.
‹ﬂkenceci yine konuﬂuyor, konuﬂuyor. Sevgi, iﬂte
bunlar›n sevgisi, iﬂte bizim sevgimiz.
Zay›f, ufak-tefek olan iﬂkenceci geliyor bir sabah.
“Seni ‹stanbul’a gönderece¤iz. Oradakiler seni bekliyorlar. Oraya gidince bizi mumla arayacaks›n” diyor.
Demek ‹stanbul’a gidece¤im sonunda.
Birkaç gün sonra ‹stanbul’dan gelen polislerle ayr›l›yoruz Edirne’den. Edirne’de baﬂlayan iﬂkence ‹stanbul’da devam edecek art›k.
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Gayrettepe’ye gidiyoruz. ﬁubede beni Fikret Iﬂ›nkaralar karﬂ›l›yor. “Evet Hayriye, nihayet beraberiz. Seni
elimizden kaç›rd›¤›m›z günü hat›rl›yorsun de¤il mi? Bizim salaklar yüzünden kaçt›n, aptal herifler.” Bu karﬂ›laﬂman›n ard›ndan sorular ve iﬂkence baﬂl›yor. Önce
arka arkaya sorulan sorular, sonra tek bir soru:
- “Nerede kal›yorsun, bizi kald›¤›n yere götüreceksin.
Buradan adres vermeden ç›kamazs›n.”
- “‹ste¤iniz adres olsun. Annemlerin evinin adresini
vereyim. Ama gerek yok. Siz oray› iyi bilirsiniz” diyorum. Akl›ma yine annem ve k›z kardeﬂlerim geliyor. Onlar da burada iﬂkence gördüler...
“Bizimle dalga geçme o...” diyerek tokat indiriyor yüzüme. Duvara savruluyorum. Arkas›ndan tekmeler iniyor üstüme. O anda odan›n bir köﬂesinde bizi izleyen
birini görüyorum. Tak›m elbiseli, esmer bir adam. Orta
yaﬂl›. Kim bu diye düﬂünüyorum. Daha sonradan bunun Ayd›n Bar›ﬂ oldu¤unu ö¤rendim.
Ayd›n Bar›ﬂ, hiç konuﬂmuyordu. Sadece bizi izliyordu. Fikret Iﬂ›nkaralar sorulara devam ediyordu. “Evet
mi, hay›r m›?” “Hay›r” diye cevap verdim. Ç›lg›n gibiydi. Tekrar sald›rmak üzereyken Ayd›n Bar›ﬂ elindeki ka¤›d› uzatt›. ﬁöyle bir bakt›, ﬂaﬂ›rm›ﬂt›. “Açl›k grevinde
misin?” diye sordu. “Evet” diye cevap verdim. Bir ﬂey
söylemeden ç›kt›. Az sonra geri geldi. Gözlerimi ba¤lay›p hücreye indirdi. Sürükleyerek götürüyor, merdivenlerden inerken tekmeliyordu. Bir ara yuvarland›m.
Sabah tekrar yukar› ç›kard›lar. Açl›k grevine devam
edip etmedi¤imi sordu önce. Neden açl›k grevi yap›yorsun dedi. Nedenlerini anlatt›m. Bir ﬂey söylemedi.
Ayd›n Bar›ﬂ yine oradayd›. Bu kez açl›k grevini b›rakt›rmak için bask› yapmaya baﬂlad›lar. “Yiyecek bir ﬂey ald›ral›m m›?” dedi. ‹stemedi¤imi söyledim. Israr ediyorlard›. “Bak istersen sana süt, bisküvi ald›ral›m. ﬁimdi
yemek yiyemezsin, midene dokunur”...
Cevap vermiyordum. Bu kez iyice sinirlendi. “Yiyeceksin ulan” diyerek üstüme yürüdü. Rasgele vuruyor-
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du. Di¤eri müdahale etti, b›rakt›lar. Tekrar aﬂa¤› indirdiler. Birkaç saat sonra tekrar ç›kard›lar. Tekrar zorla
yemek yedirme giriﬂimleri. Akﬂama do¤ru tekrar ç›kard›lar. Fikret Iﬂ›nkaralar “ﬁimdi sana ﬂöyle sulu bir yemek verece¤iz. ‹çinde her ﬂey var. Onu yiyeceksin. Hele bir yeme” dedi. Ne oluyor, ne yapacaklar acaba diye
düﬂünürken iki polis beni gelip ald›. Az sonra bir ekip
otosuyla ﬂubeden ayr›ld›k.
Nereye gidiyorduk? Hastaneye gelince durduk. Zorla
serum takacaklard› herhalde. Ne yapmam gerekiyordu? Bunlar› düﬂünürken doktorun yan›na ç›kt›k. E¤er
doktor da zorlarsa tart›ﬂacakt›m.
Doktor muayene etti, serum tak›lmas› gerekti¤ini
söyledi. “Takt›rmayaca¤›m” dedim. Neden tak›lmas›
gerekti¤ini, açl›k grevinin zararlar›n› anlatt›. Ben de iﬂkencenin insanl›k suçu oldu¤unu, neden açl›k grevi
yapt›¤›m› anlatt›m. Doktor fazla zorlamad›. ﬁubeye geri döndük. Yine Fikret Iﬂ›nkaralar karﬂ›mdayd›. Açl›k
grevini kendi irademle yapt›¤›m›, neden yapt›¤›m› yazmam› istedi. ‹ﬂkence bir insanl›k suçuydu, ben de bunu
protesto etmek için açl›k grevi yap›yordum. Bu benim
en do¤al ve meﬂru hakk›md›. Bu yaz›y› görünce tekrar
tehditlere, küfürlere baﬂlad›.
‹stanbul’da kald›¤›m 10 gün boyunca ayn› bask›lar,
dayaklar devam etti. Fikret Iﬂ›nkaralar t›pk› bir psikopat
gibiydi. Bazen gece yar›s› aﬂa¤› iniyor, hücreye dal›yordu. Günde birkaç kez yukar› ç›kar›yordu. Sürekli tepkimi
ölçüyor, rahat olmamam, sürekli gergin bir bekleyiﬂ
içinde olmam› sa¤lamaya çal›ﬂ›yordu. Bu de¤iﬂik biçimlerde oluyordu. Bazen kaba dayak, bazen zorla yemek
yedirme giriﬂimi... Birkaç kez de aileni buraya getirece¤iz diye tehdit etti. Hiçbir tepki vermeyince vazgeçti.
1985 y›l›nda gözalt›na al›nd›¤›mda Edirne ve ‹stanbul’da 20 gün gözalt›nda kald›m. Daha sonra ç›kar›ld›¤›m mahkemede tutukland›m.
***
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“BANA KURULAN KOMPLOYU BOZMAK
‹Ç‹N DGM SAVCISINA TESL‹M OLDUM.
SAVCI ﬁUBEYE GÖNDERD‹ VE 30 GÜN
GÖZALTINDA ‹ﬁKENCE GÖRDÜM”
Anlatan: Erol Özbolat
(37 yaﬂ›nda, Çank›r› Hapishanesi’nde tutuklu)

11 ﬁubat 1991 günü, önceden haz›rlanan bir komployu boﬂa ç›karmak için, DGM’ye giderek teslim oldum. Çünkü, Ankara’da arkas› arkas›na silahl› eylemler
yapan devrimcileri yakalayamayan DGM savc›lar›, polis ve M‹T bir komplo haz›rlayarak, bas›nda beni eylemleri yapan kiﬂi olarak lanse etmeye baﬂlam›ﬂt›.
Amaçlar›; hem ne kadar becerikli olduklar›n› göstermek, hem de teﬂhirin ard›ndan beni katletmekti. Buna
izin vermemek için teslim oldum. Ayn› gerekçe ile gözalt›na al›nan Birtan Altunbaﬂ, komployu kabul etmedi¤i için iﬂkence yap›larak katledilmiﬂti. Birtan Altunbaﬂ’›n iﬂkenceyle katledildi¤i Adli T›p raporuyla ispat
edildi.
Komployu haz›rlayan DGM savc›lar›n›n, polisin,
M‹T’in komployu sürdürmek için her türlü yönteme
baﬂvuracaklar› ortaya ç›km›ﬂt›. Bu nedenle teslim olmadan önce, bas›na yapt›¤›m bir aç›klama ile komployu kamuoyuna duyurdum. Yapt›¤›m aç›klama 24 Ocak
1991 tarihli Günayd›n gazetesinde yay›nland›. Ancak
komplo sahipleri komploda ›srar ederek bas›n yolu ile
silahl› eylemlerin “faili” oldu¤uma yönelik teﬂhiri sürdürdüler. Bunun üzerine 11 ﬁubat 1991 günü avukatlar›m ile birlikte DGM savc›l›¤›na giderek teslim oldum.
Ankara DGM Savc›s› Nusret Demiral ifademi alarak beni siyasi ﬂubeye teslim etti.
DAL (Derin Araﬂt›rmalar Laboratuar›) denen iﬂkence
merkezine götürüldüm ve iﬂkence baﬂlad›. Gözlerim
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ba¤lanarak götürüldü¤üm bu iﬂkence merkezinde gözalt› süresi 15 gün olmas›na ra¤men 30 gün tutuldum
ve iﬂkence gördüm. Kaç gün oldu¤unu kestiremedi¤im
bir süre ayakta tutuldum. Kaba daya¤a maruz kald›m.
Daha sonra bir sedyeye ba¤lanarak so¤uk su iﬂkencesine tabi tutuldum. Ask›ya al›n›p ›slat›ld›ktan sonra
elektrik verildi.
Zaman kavram›n› yitirdi¤im için, bana bu iﬂkenceler
kaç›nc› günlerde yap›ld›¤›n› bilmiyorum. Bana zorla
hap biçiminde ilaç verildi. ‹radem ortadan kald›r›lmak
istendi. Her iﬂkence seans› art›k bay›lmaya yaklaﬂt›¤›m
anlarda kesildi ve sürüklenerek tekrar hücreye getirildim. Bu iﬂkenceler yap›l›rken elle cinsel tacize de maruz kald›m. En s›k tekrarlanan iﬂkence ise; geceleri d›ﬂar›ya ç›kar›larak her beﬂ-on dakika içinde, bir kova suyun baﬂ›mdan aﬂa¤› dökülmesiydi. Bu iﬂkence seanslar› da, donma noktas›na gelip, yere y›k›ld›¤›m anlara
kadar sürdürüldü.
Gözalt›n›n ilerleyen günlerinde araziye ç›kar›ld›m ve
kaçmam istendi. Amaç; kaçarken vuruldu diyerek katletmekti. Bütün bu iﬂkenceler boyunca parça parça
komplonun alt› iﬂkenceli ifadelerle doldurulmaya çal›ﬂ›ld›. Baﬂ›ndan itibaren iﬂkenceli sorgular› bizzat iﬂkence merkezine gelen DGM savc›lar› yönlendirdi. ‹ﬂkenceli sorgulara DAL’a gelerek kat›lan DGM savc›lar›;
Nusret Demiral, Talat ﬁalk, Nuh Mete Yüksel’di. DGM
savc›lar›n›n haz›rlad›¤› senaryolar›n alt›na imza att›rmak için her defas›nda iﬂkenceye maruz kald›m. Bir ayl›k gözalt› süresinin son dokuz günü iﬂkence yap›lmad›, iﬂkence izlerinin geçmesi için beklendi. 30. gün
DGM’ye ç›kar›ld›m ve iﬂkence alt›nda imzalat›lan ifadelere dayan›larak 11 Mart 1991 tarihinde tutukland›m.
DGM savc›lar›n›n marifeti yaln›zca iﬂkence seanslar›n›
yönetmek de¤ildi. Sahte belgeler de haz›rlad›lar. Bu
belgeler dava dosyas›nda mevcuttur. Haz›rlanan bu
komplo sonucunda “idam cezas›” verildi.
Bana iﬂkence yapan polisler:
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‹brahim Dedeo¤lu (Son seçimlerde MHP milletvekili
aday›yd›); Tim ﬂefi, yapt›¤› iﬂkencelerden dolay› suç
duyurusunda bulunmam›za ra¤men hakk›nda hiçbir iﬂlem yap›lmad›. Suç duyurular›m›z dava dosyas›nda
mevcuttur. DGM savc›lar› suç duyurular›m›za kulak t›karken ‹brahim Dedeo¤lu TKP-B davas›ndan gözalt›na
al›nan ‹mdat Halis’e Mehmet Ozan’la birlikte iﬂkence
yapmaktan dolay› yarg›land›¤› davadan ceza ald›. Ali
R›za Çiçek; Komiser. Alpaslan Baz; Kodu, “Minik” olan
polis. Di¤er iﬂkenceye kat›lanlar›n ise tip ve isimlerini
bilmiyorum.
***
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“AÇLIK GREV‹ YAPTI⁄I VE ‹FADE VERMED‹⁄‹
‹Ç‹N ÖRGÜT TAVRI GÖSTERM‹ﬁT‹R”
Anlatan: Metin Yavuz
(36 yaﬂ›nda, Bart›n Hapishanesi’nde tutuklu)

Uzun y›llar sosyalist bas›nda çal›ﬂt›m. Önce Yeni Çözüm dergisi, bu dergi kapat›ld›ktan sonra da Mücadele
dergisinde çal›ﬂmaya baﬂlad›m.
29 Nisan 1991 günü dergimizin Elaz›¤ Bürosu’na gitti¤imde polis karakoluyla karﬂ›laﬂt›m. Burada bulanan
büro çal›ﬂanlar› ve misafirlerle birlikte gözalt›na al›nd›m. Elaz›¤’da iﬂkence merkezi olarak bilinen 1800 Evler’e götürüldüm. Buras›, resmi olarak Özel Harekat Dairesi denilen kontrgerilla üssünün içinde bulunan bir
binad›r. Bu binadan içeri girer girmez kaba dayak ile
karﬂ›land›m. ‹ﬂkenceyi ve keyfi gözalt›y› protesto etti¤imi belirtip, ifade vermeyece¤imi ve açl›k grevine baﬂlad›¤›m› söyledi¤imde kaba dayak daha da yo¤unlaﬂt›.
Sistemli iﬂkence, so¤uk suyun alt›na tutulmamla
baﬂlad›. Daha sonra ask›ya ald›lar, elektrik verdiler. Ask›da, özellikle sol kolum sakatlanana kadar bekletildim.
Saatlerce süren ask› iﬂkencesinden sonra tekrar sorguya al›nd›m. Sorduklar› sorulara cevap vermemem üzerine daha da sald›rganlaﬂ›yor, rasgele tekme-yumruk
vuruyorlard›. ‹stediklerini elde edemeyince yeniden ask›ya alarak sorguya devam ettiler. Özellikle, ilk 2-3 günde yo¤unlaﬂan bu iﬂkence seanslar› ayn› ﬂekilde, benimle birlikte gözalt›na al›nan Ahmet Güder ve di¤er
insanlara da uyguland›. Polis, kendi yazd›¤› senaryoyu
kabul ettirmeye çal›ﬂ›yordu. Sorgulardan bir ﬂey ç›kmayaca¤›n› anlayan Elaz›¤ polisi, bir yandan ölüm tehditleri savururken, bir yandan da komplo haz›rl›klar›na
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baﬂlam›ﬂt›.
Gözalt›n›n 3. günüydü. Beni ve Ahmet Güder’i minibüse bindirip Hozat yolu üzerindeki boﬂ bir alana götürdüler. Minibüs durur durmaz yola 10-15 metre uzakl›kta bir yere Ahmet’i indirip götürdüler, beni de indirdikten sonra hemen tekrar minibüse bindirdiler. K›sa
bir süre sonra da Ahmet’i getirdiler. Bu kez yanlar›nda
daha önce haz›rlad›klar› bir paket vard›. Senaryoya göre, bu, benim taraf›mdan Ahmet’e saklanmak üzere verilmiﬂ, içinde silah ile çeﬂitli yay›nlar bulunan bir paketti. Minibüs tekrar yola ç›kt› ve 1800 Evler’e dönerken
telsiz mesaj›yla Ahmet’in gösterdi¤i yerden paketin bulundu¤unu söylediler. Tabii, ne böyle bir paket vard›,
ne de Ahmet’in böyle bir ifadesi. Senaryo için haz›rlanan tutana¤› da imzalamad›k.
16 günlük gözalt›ndan sonra mahkemeye ç›kar›ld›k.
Mahkemeye ç›kar›lmadan önce de, Elaz›¤ Siyasi ﬁube’de o dönem görevli olan ve bizim sorgumuzu yöneten Komiser Zeki Ateﬂ -ki bu iﬂkenceci, daha sonra da
Elaz›¤’da 3 kiﬂinin katledilmesinden de birinci dereceden sorumludur-, “Tamam bu kez 1-0 yenildik, ama
bundan sonra böyle olmayacak” demiﬂ ve Murat denilen di¤er bir iﬂkenceci de “Sen, 12 y›l› cebinde bil. Sana ceza verdirece¤iz” demiﬂti. Zaten daha savc›l›k sorgusu s›ras›nda nas›l bir senaryo haz›rlad›klar› da aç›¤a
ç›km›ﬂt›. Ahmet’in imzas› taklit edilerek benim aleyhime bir ifade düzenlenmiﬂti. Ve böylece tutukland›k.
Tutukland›ktan sonra doktora ç›kar›ld›m. Sol kolumun hiç tutmamas›na, k›smi felç durumu oluﬂmas›na
ve iﬂkence izlerinin çok belirgin olmas›na ra¤men doktor R›fat .... taraf›ndan “sa¤lam” raporu verildi. Daha
sonra iﬂkenceciler hakk›nda yapt›¤›m suç duyurusu da
“Memurun Muhakemat› Kanunu” gere¤ince ‹l ‹dare
Kurulu taraf›ndan reddedildi.
Erzincan DGM’deki yarg›lama s›ras›nda ise Elaz›¤
polisinin komplosu devam ettirildi, yarg›lanma bunun
üzerine ﬂekillendirilmeye çal›ﬂ›ld›. Ahmet Güder ad›na
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haz›rlanan ifade tutana¤›n›n sahte oldu¤u ve bunun
için Adli T›p’a incelenmek üzere gönderilmesi talebimiz, uzun süren ›srar›m›z sonucu kabul edildi. Adli
T›p’tan gelen sonuç, belgelerin “16’da 16 sahte” oldu¤unu ortaya koyuyordu.
Ancak bu sonuç da mahkemenin karar›n› hiç etkilemedi. Tam da polisin söyledi¤i gibi 12 y›l 6 ay ceza verildi... Polisin komplosu aç›¤a ç›k›nca mahkeme gerekçeli karar›n› ﬂöyle aç›klam›ﬂt›: “Açl›k grevi yapt›¤› ve
ifade vermedi¤i için örgüt tavr› göstermiﬂtir”... Bu ceza
ayn› ﬂekilde Yarg›tay taraf›ndan da onayland›.
Bu karar tam bir hukuk skandal›d›r. Bir kiﬂinin kendi
aleyhine ifade vermeye zorlanamayaca¤›, susma hakk›
oldu¤u yasalarda da belirtilmiﬂ, susma ve ifade vermeme kendini koruma olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Durum böyleyken DGM’nin “Açl›k grevi yapt›¤› ve ifade vermedi¤i
için örgüt tavr› göstermiﬂtir” gerekçesiyle 12 y›l 6 ay
ceza vermesi ve bu cezan›n da Yarg›tay taraf›ndan
onaylanmas› aç›kça yasa ve hukukun ihlalidir. ‹ﬂkencenin bir devlet politikas› oldu¤unun da göstergesidir.
***
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“16 DEFA GÖZALTINA ALINDIM VE
HEPS‹NDE DE ‹ﬁKENCE GÖRDÜM”
Anlatan: Sad›k Çelik
(28 yaﬂ›nda, Bursa Hapishanesi’nde tutuklu)

1992 y›l›nda Zonguldak’ta yay›nlanan yerel Mücadeleci ‹ﬂçi gazetesi, 1993’ten itibaren Mücadele gazetesi
temsilcili¤i ve son olarak da Kurtuluﬂ gazetesi temsilcili¤i yapt›m. ‘91 ve ‘95 y›llar› aras›nda 16 defa gözalt›na
al›nd›m. Bunlar›n d›ﬂ›nda kimlik tespiti bahaneleriyle
polis taraf›ndan yolda, bürodan ç›karken durdurulup
taciz edilme gibi bask›lara da maruz kald›m. Çal›ﬂt›¤›m
gazetelerin muhalif özelli¤i nedeniyle sürekli olarak polisler taraf›ndan muhabirli¤i b›rakmam do¤rultusunda
bask›lara u¤rad›m. Hemen hemen tüm gözalt›larda gerekçe “muhabir” olmamd›. ﬁimdi, bu gözalt›lar›m›n baz›lar›ndan bahsedece¤im:
‹kinci gözalt›na Ocak ‘92’de al›nd›m. Hem gazetecilik
yap›yor, hem de üniversite ö¤renimime devam ediyordum. Seçimler önce vaat edilenleri DYP-SHP hükümetinden talep etmek için Milli E¤itim Bakanl›¤›’na dilekçe vermek istememiz çevik kuvvet ve polis taraf›ndan
engellendi. Yaklaﬂ›k 100 kiﬂi gözalt›na al›nd›k. Tekme,
yumruk, cop darbeleri ve küfürlerle yerlerde sürüklenerek belediye otobüslerine bindirildik. Ankara DAL’a gidene kadar sald›r›lar otobüste de devam etti.
ﬁubeye gelince, araçlardan yine dövülerek indirildik.
Üzerimizdeki her ﬂeyi zorla boﬂaltt›lar. Uzun bir süre
ayakta bu ﬂekilde beklettiler. Bir süre sonra sorguya
al›nd›m. K›sa bir sorgudan sonra hücreye konuldum.
Hücrelere giren 1.60 boylar›nda, esmer tenli, zay›f yap›l› bir polis hücrelerde bulunan herkese kaba dayak at›-
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yordu. Buna “hoﬂgeldin” daya¤› diyorlard›. Saatte bir
ad, adres, iﬂ gibi bilgileri soruyorlard›. Yüksek sesle hoparlörden iﬂkence seslerini, “Mehter Marﬂ›”n› dinletiyorlard›. Kald›¤›m 5 günlük gözalt›nda kaba dayak, haya burma, so¤ukta bekletme, uyutmama iﬂkenceleriyle
karﬂ›laﬂt›m. Mahkemeye ç›kar›ld›¤›m›zda sesinden tan›d›¤›m, aﬂ›r› kilolu, 1.70 boylar›nda, hafif sar›ﬂ›n, faﬂist
b›y›kl›, gözlüklü, vücuduna oranla kafas› küçük olan polis bana iﬂkence yapanlar aras›ndayd›. Savc›l›ktan sonra 7-8 kiﬂiyle birlikte Ankara’n›n bilmedi¤im bir semtinde serbest b›rak›ld›k.
7 Mart 1992’de Zonguldak Halk Kültürünü Araﬂt›rma
ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nde oturuyordum. ‹ﬂkenceciler
derne¤in kap›s›n› k›rarak yapt›klar› bask›nda 43 kiﬂiyle
birlikte gözalt›na al›nd›m ve iki gün tutuldum. Benzer
iﬂkenceleri gördüm.
18 Ocak 1993’te Zonguldak-Ere¤li Halkevi’nde iken,
akﬂam saatlerinde derne¤e gelen iki sivil polis taraf›ndan (birinin ismi baﬂkomiser Halis Çelik) Anadolu marka bir araca bindirilerek zorla kaç›r›ld›m. Götürüldü¤üm
Ere¤li Emniyeti’nde 4-5 saat tutulduktan sonra Zonguldak polisi beni k›rm›z› renkli bir renoya bindirerek Zonguldak Emniyeti’ne götürdü. Daha giriﬂte 10-15 polisin
sald›r›s›na u¤rad›m. Zorla ayakkab›lar›m ç›kar›ld›, ayaklar›ma sopa ve coplarla vuruldu. Yaklaﬂ›k yar›m saat
sonra karanl›k bir odaya al›p üzerinde iki tane güçlü
projektörün oldu¤u bir masan›n karﬂ›s›na oturttular.
Karﬂ›mda soru soran iﬂkenceci k›sa boylu, ela gözlü, k›sa saçl›, zay›f yap›l› idi. Zorla ifade almaya çal›ﬂt›lar,
vermeyince siyasi ﬂube müdürü beni yere y›k›p bo¤az›m› s›kmaya baﬂlad›. O s›rada Necmi... adl› polis de vurmaya baﬂlad›. ‹ki gün sonra ç›kar›ld›¤›m mahkemeden
serbest b›rak›ld›m.
Haziran 1993’te Zonguldak merkezinde bulunan Madenci An›t› önünde iki sivil polis arkadan koluma girerek Vak›f Pasaj›’n›n içine sokmaya çal›ﬂt›lar. ‹smimi ve
gazeteci oldu¤umu ba¤›rmaya baﬂlay›nca yere y›k›p
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üzerime ç›kt›lar. Bir taraftan da konuﬂmamam için a¤z›ma telsiz sokmaya çal›ﬂt›lar. Ö¤le vakti oldu¤u için etraf kalabal›kt›. Polis çevrede toplanm›ﬂ olan halktan
yard›m istedi. Kimse yard›m etmedi.
Ça¤›rd›klar› bir kaç polisle birlikte arabaya zorla bindirip döﬂemeye yat›rd›lar ve s›rt›ma bir polis oturdu.
Bu ﬂekilde Zonguldak Emniyeti’ne götürüldüm. 2 gün
sonra serbest b›rak›ld›m. Aradan iki gün geçmiﬂti ki,
yolda yürürken tekrar gözalt›na al›nd›m. Yan›mda duran kahverengi sivil bir otonun içinden inen üç polis kafama silah dayayarak “kaçarsan vururuz” tehdidiyle
durdurdular. Baﬂkomiser Yusuf... ve yan›ndaki bir sivil
polis tehdit ederek muhabirli¤i b›rakmam› istediler.
‘95 y›l› içerisinde Kurtuluﬂ gazetesi satarken, da¤›t›rken çok say›da gözalt›na al›nd›m ve bilinen iﬂkence
yöntemlerine maruz kald›m. Son olarak 23 Aral›k 1995
tarihinde, Zonguldak’ta gözalt›na al›nd›m, ask›, elektrik,
kaba dayak, tazyikli su iﬂkenceleri gördüm ve ç›kar›ld›¤›m mahkeme taraf›ndan tutukland›m
***
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“‹ﬁKENCEL‹ SORGULARIMI MEHMET
A⁄AR YAKINDAN TAK‹P ETT‹”
Anlatan: Yasemin Okuyucu
(28 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

10 ﬁubat 1992 tarihinde, ‹stanbul’da ﬂüphe üzerine
gözalt›na al›nm›ﬂ, Gayrettepe’ye götürülmüﬂtük. Kim
oldu¤umuzu bile bilmiyorlard›. ‹ﬂkenceye düz ask›ya
alarak baﬂlad›lar. Buna bir süre sonra vücudun de¤iﬂik
yerlerinden verdikleri elektri¤i eklediler. Bir süre de
böyle devam etti. Sonra indirip kaba dayak eﬂli¤inde
konuﬂmaya, sorular sormaya baﬂlad›lar. Kimli¤imi daha önceki gözalt›ndan ö¤renmek onlar› sinirlendirmiﬂti. Ask›ya ve elektri¤e devam ettiler...
Büyük bir h›zla üzerimi giydirip kamyonet gibi bir
arabaya att›lar. Bir ormandayd›k. Kaba dayak, küfür sürerken kafam› su dolu olan bir yere sokarak, suyun içinde tutmaya baﬂlad›lar. Bu nefessiz kalana kadar devam
ediyor, arada biraz nefes ald›r›p tekrar ayn› ﬂeyi yap›yorlard›. Bunun ard›ndan öldürmekle tehdit etmeye
baﬂlad›lar. Kula¤›m›n dibinden ateﬂ ederek bunu inand›r›c› k›lmaya çal›ﬂt›lar.
Geceyi buz üstünde bekletilerek, zaman zaman da
kaba dayaklar›yla geçirdim. Ask› tekrar baﬂlad›. S›ra Filistin ask›s›ndayd›. Cinsel tacizle ve elektrikle devam etti iﬂkence. Arada indirip so¤uk suyla ›slat›yor elektri¤i
bunun arkas›ndan veriyorlard›. Kimi zamanda z›platmaya, yürütmeye çal›ﬂ›yorlard›... Kald›¤›m›z evin anahtarlar›n› getirip gösterene kadar bu ﬂekilde devam etti.
Sonras›nda ise “her ﬂey aç›¤a ç›kt›, her ﬂeyi biliyoruz”un üzerinden konuﬂmaya, o dönem boyunca yap›lan eylemleri s›ralamaya baﬂlad›lar. SDB’lere ulaﬂm›ﬂ

119

olmak onlar› öyle mutlu etmiﬂti ki eylemlerin kimlerle,
nas›l yap›ld›¤›ndan çok, sadece kabul ettirmek önemli
hale gelmiﬂti.
Onlarca eylemin “failini” bulmak ‹stanbul’da ki görevinden ayr›lmak üzere olan Mehmet A¤ar’a nasip olmuﬂtu. Baﬂar›l› bir operasyona imza att›¤›n› düﬂünen
A¤ar iﬂkenceli sorgular› da yak›ndan takip etmiﬂ buna
Fikret Iﬂ›nkaralar gibi bir dönemin tan›d›k iﬂkenceci ﬂefleri de ortak olmuﬂtu.
16 gün sonra DGM’ye ç›kar›larak tutukland›m.
***
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“‹ﬁKENCEC‹LER B‹R YANDAN ORUÇ
TUTUYORLAR, D‹⁄ER TARAFTAN ‹ﬁKENCE
YAPIYORLARDI. HATTA B‹ZLERE BU AYDA
‹ﬁKENCE YAPARAK “SEVAP”
KAZANDIKLARINI SÖYLÜYORLARDI”
Anlatan: Süleyman Matur
(39 yaﬂ›nda, Bart›n Hapishanesi’nde tutuklu)

10 Mart 1992 günü akﬂam saat 20.00 civar›nda misafir oldu¤um evden gözalt›na al›nd›m. Al›nma esnas›nda
kaba dayakla birlikte iﬂkenceler baﬂlad›. Bu durum yol
boyunca devam ettirilerek Malatya Emniyet Müdürlü¤ü’ne getirildim.
‹lk anda gözlerim ba¤l›, ellerim arkada kelepçeli bir
ﬂekilde tabutluk tabir edilen, oturman›n, e¤ilmenin ve
dönmenin dahi mümkün olmad›¤› yerde bir kaç saat
bekletildim. Bu süre zarf›nda kimli¤imi tespit etmeye
çal›ﬂm›ﬂlard›. Ard›ndan da iﬂkenceler baﬂlad›.
‹lk günler iﬂkenceler yo¤un bir ﬂekilde devam etti. Bu
süre zarf›nda bütün iﬂkence yöntemlerini peﬂ peﬂe uyguluyorlard›. Ask›ya alma, elektrik verme, haya burma
ve üzerime tazyikli so¤uk su s›kma sürekli yap›lan iﬂkencelerdi. Di¤er iﬂkence türleri ise, bunlarla birlikte zaman zaman uygulan›yordu. Bu süre içinde tabutlukta
tutulma devam etti. Gözalt›n›n dördüncü günü hastaneye kald›r›ld›m. Daha sonra da iﬂkenceler devam etti.
Ayr›ca sorgu süresince, birlikte gözalt›na al›nd›¤›m
arkadaﬂlar› koz olarak kullanma, tehdit, psikolojik bask›
sürekli kullan›ld›. Yine evinden gözalt›na al›nd›¤›m kiﬂiye de iﬂkence yap›ld› ve bununla bana ﬂantaj yap›ld›.
Gözalt› süresince M‹T ve J‹TEM’den ekiplerin de sorguya girdi¤ini konuﬂmalardan anlad›m. Ayr›ca ‹stanbul’dan da sorgu için ekip gelmiﬂti. Bunlardan biri de
Fikret Iﬂ›nkaralar’d›.
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Gözalt›na al›nd›¤›m›z dönem, “Ramazan Ay›” idi. ‹ﬂkenceciler bir yandan oruç tutuyorlar, di¤er taraftan iﬂkence yap›yorlard›. Hatta bizlere bu ayda iﬂkence yaparak “sevap” kazand›klar›n› söylüyorlard›.
Sorgu sonras› “doktorlar” (Adli tabip olduklar›n›
söylüyorlard›) iﬂkencenin yap›ld›¤› yerde bizleri muayene ettiler. Belirgin iﬂkence izleri olmas›na ve uyar›lar›m›za ra¤men rapor verilmedi.
16 gün sonra Malatya DGM’ye ç›kar›ld›m. Ve tutukland›m. Yarg›lama sonucu 22 y›l hapis cezas› ald›m.
***
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“ADANA, ANKARA, ‹STANBUL EMN‹YET
MÜDÜRLÜKLER‹NDE ‹ﬁKENCE GÖRDÜM”
Anlatan: Sevgi Saymaz
(33 yaﬂ›nda, Çanakkale Hapishanesi’nde tutuklu)

24 Mart 1992’de, Adana’da, caddede yürürken polisin sald›r›s›na u¤rad›m. Arkadan ellerimi ve a¤z›m› tutarken bir taraftan da sürekli vuruyorlard›. Yaklaﬂ›k olarak, 20-25 kiﬂilik bir polis grubunun ortas›ndayd›m.
Tekme, tokat ve silah dipçikleriyle linç etmeye çal›ﬂ›yorlard›.
Resmi bir polis otosuna bindirip karakola götürdüler.
Ayn› ﬂeyler orada da devam etti. K›sa bir süre sonra sivil bir otoya bindirilip, Adana Emniyet Müdürlü¤ü’ne
götürüldüm. Yolda tabancalar›n› kafama dayay›p “seni
yaﬂatmayaca¤›z” diyerek tetik düﬂürüyor, ölümle tehdit ediyorlard›.
Yüzüm, baﬂ›m, elbiselerim kanlanm›ﬂt›. Emniyette
tehdit ve k›sa bir iﬂkence seans›ndan sonra bas›na gösterildim. Sonra “seni öldürmeye götürüyoruz” diyerek
sivil polis otosuna bindirdiler. Hastaneye götürdüler.
Baﬂ›ma dikiﬂ at›ld›. Yüzüm ve tüm vücudum yara bere
içindeydi. Tekrar emniyete götürdüler.
Buz kal›b›na yat›rd›lar, elektrik verdiler. Kald›r›p aﬂ›r›
s›cakta beklettiler ve tekrar buz kal›b›na yat›rd›lar. Bunu, birkaç kez tekrar ettiler. Daha sonra “buna al›ﬂt›”
deyip ask›ya ald›lar. ‹ndirip tazyikli suya tuttular. Tekrar
ask›ya al›p boynuma, ayaklar›ma a¤›rl›k yükleyip, ask›da elektrik verdiler. Aralarda cinsel tacizde bulunuyor,
tecavüzle tehdit edip, küfrediyorlard›.
Birbirlerine “hocam” diye sesleniyorlard›. Gözalt›na
al›nd›ktan bir gün sonra “sizden korkmuyoruz” deyip
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göz band›n› çözdüler. Bana iﬂkence yapanlar›n yüzlerini gördüm. Birincisi; 1.80-1.85 boylar›nda, 30-35 yaﬂlar›nda, kumral düz saçl›, geniﬂ al›nl›, küçük ve hafif çekik
gözlü birisiydi. ‹kincisi; 40-45 yaﬂlar›nda k›r saçl›, 1.701.75 boylar›nda k›r›ﬂ›k yüzlü kumral, hafif göbekliydi.
Bir di¤eri; 1.85 boylar›nda zay›f, sar›ﬂ›n, düz saçl›, mavi
gözlü, aras›ra Ege a¤z› konuﬂan biriydi. Mehmet diye
ismini a¤›zlar›ndan kaç›rd›klar› ise 25 yaﬂlar›nda, 1.701.75 boylar›nda kumral, dalgal› saçl›, kahverengi gözlü,
boyuna göre kilolu biriydi. Bir di¤eri; 1.70 boylar›nda,
zay›f, esmer düz siyah saçl›, siyah gözlü, saçlar› al›n
k›sm›ndan hafif dökülmüﬂ biriydi.
Yukarda sayd›¤›m iﬂkence biçimleri iki gün sürdü.
Ayn› yo¤unlukla olmamakla birlikte iﬂkence yapmaya
devam ettiler.
Birkaç gün sonra -kaç gün oldu¤unu tam hat›rlam›yorum- “seni öldürece¤iz” deyip sivil polis otosuna
bindirdiler. ﬁehir d›ﬂ›na ç›kard›lar. Tehditleri devam
ediyordu. Ankara’ya götürdüler. Orada da kaba dayak,
tecavüz tehdidi ve öldürme tehditleri devam etti.
Ankara’da gördü¤üm sivil polislerden üç tanesi geçmiﬂte Gazi Üniversitesi Maliye Yüksek Okulu’nda ö¤renciydiler (1986-1988). Birinin ad› Yusuf’tu, di¤erlerini
bilmiyorum.
Ankara’dan ‹stanbul’a götürdüler. Orada da saçlar›m›n yolunmas›, dayak ve ölüm tehditleri sürdü. Sonra
Adana Emniyet Müdürlü¤ü’ne geri getirdiler. Birkaç
gün de orada kald›ktan sonra, gözalt›n›n 16. günü savc›l›¤a ve mahkemeye ç›kar›l›p tutukland›m.
Adana Kürkçüler Hapishanesi’ne, üç gün sonra da
Malatya E Tipi Hapishanesi’ne götürüldüm. ﬁu an da
Çanakkale E Tipi Hapishanesi’nde bulunmaktay›m.
***
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BANA ‹ﬁKENCE YAPILDI⁄INI MAHKEMEDE
SÖYLED‹M
SAVCI: “SEN AMER‹KA’DA MI YAﬁIYORSUN?”
HAK‹M: “DAHA O YASALAR ÇIKMADI”
Anlatan: Fatma Koyup›nar
(29 yaﬂ›nda, Çanakkale Hapishanesi’nde tutuklu)

17 Nisan 1992 günü, Adana’da oturdu¤um evin kap›s› çal›nd›. Kap›y› açt›¤›mda karﬂ›mda silahlar› bana
do¤rultulmuﬂ polisler gördüm. Üzerime çullan›p beni
içeriye soktular. Hemen daya¤a baﬂlad›lar. Bir yandan
da evin alt›n› üstüne getiriyorlard›. Bu s›rada evdeki dayaktan bay›ld›m. Kendime geldi¤imde ellerimi arkadan
kelepçelemiﬂlerdi.
Beni etraftan kimsenin görmemesi için bir battaniyeye sar›p polis otosuna bindirdiler. Dayak küfür burada
da devam etti. Battaniyeye sar›l› oldu¤um için etraf›m›
göremiyordum. “Art›k iﬂin bitti”, “ﬂimdi gününü görürsün o...” diyorlard›. Bir süre böyle gittikten sonra arabay› durdurdular. Arabadan indirdiler. “ﬁimdi öleceksin” diyerek baﬂ›ma silah dayay›p tetik düﬂürdüler.
Sonra, bir süre daha arabayla gidip Adana Emniyet
Müdürlü¤ü’ne getirdiler.
Emniyet müdürlü¤ünde çok h›zl› davran›yorlard›. Hemen üstümü baﬂ›m› ç›kar›p, ç›r›lç›plak soydular. “Buz
kal›b›n› haz›rlam›ﬂt›k” diyerek bir buz kal›b›na ba¤lad›lar. K›sa bir sürede so¤uktan titremeye baﬂlad›m. O andan sonra iﬂkenceler birbirini takip etti.
Ayak-el parmaklar›mdan, gö¤üs uçlar›mdan ve cinsel organ›mdan elektrik verdiler. Ask›ya ald›lar. Her ask›dan sonra tazyikli su tuttular. Ç›r›lç›plak gözü kapal›
ve ellerim ba¤l› bekletip “ﬂimdi seni ....” diye tacizde
bulundular. Uyutmad›lar ve sürekli yüksek sesli faﬂist
marﬂlar dinletiler.
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Bu iﬂkenceler günlerce tekrarland›. ‹ﬂkence yöntemlerinin biri bitip biri baﬂl›yordu. Bunlar› o kadar h›zl› yap›yorlard› ki, s›ras›n› bile hat›rlam›yorum. Sözde iﬂkenceye ara verdikleri zamanda bile gelip-gidip vurarak,
uyutmayarak iﬂkenceyi sürdürüyorlard›.
‹ﬂkencecilerin yüzünü net hat›rl›yorum. Biri; k›r saçl›,
yüzünde b›çak izi gibi bir iz olan iﬂkenceciydi.
Di¤eri; zay›f, yeﬂil gözlü, orta boyluydu.
Bir di¤eri ise; genç, kumral saçl›, iyi giyinen birisiydi.
O dönem Adana Emniyet Müdürü olan Mete Altan
da bir kaç kez gelip iﬂkenceme kat›ld›. Bir seferinde de
gözlerimi açt›rd› ve “Sizden korkmuyoruz” dedi.
29 Nisan günü ç›kar›ld›¤›m nöbetçi savc›l›kta ve hakimlikte iﬂkence gördü¤ümü belirtim. Ancak savc› “sen
Amerika’da m› yaﬂ›yorsun?”, hakim de “daha o yasalar
ç›kmad›” gibi iﬂkenceyi onaylayan ﬂeyler söylediler. Ve
tutuklad›lar. O günden beri de hapishanede bulunuyorum.
***
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“YARALI OLARAK GÖZALTINA ALINDIM,
A⁄IR ‹ﬁKENCELER GÖRDÜM... ‹ﬁKENCE
YAPANLARDAN B‹R‹ OSMAN AK’TI”
Anlatan: Selmani Özcan
(29 yaﬂ›nda, Çank›r› Hapishanesi’nde tutuklu)

Yoksul, emekçi bir ailenin çocu¤uyum. Oto camc›l›¤›,
inﬂaatç›l›k gibi çeﬂitli iﬂlerde çal›ﬂarak aileme katk›da
bulunuyordum. 1980’li y›llar›n sonlar›na do¤ru devrimci düﬂüncelerle tan›ﬂt›m.
Devrimci düﬂüncelere sahip olmamla birlikte polis
bask›s›n› da yaﬂamaya baﬂlad›m. Toplam 5 defa gözalt›na al›nd›m. Hepsinde iﬂkenceye maruz kald›m. Ama
iﬂkenceyi en yo¤un haliyle 15 A¤ustos 1992 günü Ankara’da al›nd›¤›m gözalt›nda yaﬂad›m.
Gözalt›n›n 16. gününde hakk›mda g›yabi tutuklama
ç›kart›larak hastaneye yat›r›ld›m. 24 Eylül 1992 tarihinde bu karar vicahiye çevrilerek hapishaneye konuldum.
Gözalt›na al›nd›¤›mda yaral›yd›m. Devrimci bir eylem s›ras›nda yaraland›m ve farkl› bir yerde yaﬂanan
çat›ﬂmada da gözalt›na al›nd›m. Polisin açt›¤› ateﬂ sonucu vücudumun 5 ayr› yerinden kurﬂun yaras› alm›ﬂt›m. En önemli yara, diz kapa¤›m›n yan›ndan dikine giren kurﬂunun ayak bile¤ime kadar kaval kemi¤imi parçalamas› idi.
‹ﬂkence arabaya konmamla birlikte baﬂlad›. Silah
dipçikleri ve tekmelerle vuruyorlard›. Ankara DAL’a getirildi¤imde polis minibüsünün içi kan dolmuﬂtu. Daha
arabadan indirilmeden polislerin kimi azg›nca sald›r›p
vücudumdaki tüm kan›n bir an önce boﬂalmas›n› istiyor, kimisi de kalp masaj› yoluyla bu süreci h›zland›rmak istiyordu. Ölmemi istedikleri belliydi. Bana bunlar› yapan polislerden biri; 1.70 boylar›nda, 75 kilo a¤›rl›-
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¤›nda, kumral saçl›, gözleri çekikti. Di¤eri; 35 yaﬂlar›nda, k›r saçl›, 80 kilo dolaylar›nda, yuvarlak yüzlü, oldukça k›r›ﬂ›k suratl› ve 1.75 boylar›nda idi.
DAL’da bay›lm›ﬂ›m. Ankara SSK Hastanesi’ne kald›r›larak serumla müdahalede bulunulmuﬂ. Kendime geldi¤imde açl›k grevinde oldu¤umu belirttim. Seruma
sulu g›da ve de¤iﬂik vitaminler enjekte ettiklerini gördüm. Serumu çekip att›m. Bir hemﬂire ça¤›rarak yeniden serumu koluma takmaya çal›ﬂt›lar. Kolumun biri
ranzaya kelepçeli durumda idi. Üç polis di¤er kolumu
sabitleyip serumu takmaya elveriﬂli hale getirmeye çal›ﬂt›larsa da baﬂar›l› olamad›lar ve vazgeçtiler. ‹smimi
söylememem halinde öldüreceklerini söylüyorlard›.
Hastaneden sedyeyle ç›kar›ld›¤›mda dönemin Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Canseven üstüne doktor
önlü¤ü giymiﬂ halde yan›ma gelerek; “O¤lum ismini
söyle seni tedavi edece¤iz” dedi. Akl› s›ra doktor k›l›¤›na girip, bu yöntemle ismimi ö¤renece¤ini düﬂünüyordu. Cevaben zafer iﬂareti yapt›¤›mda üzerindeki önlü¤ü
ç›kararak f›rlay›p gitti.
Yeniden DAL’a götürüldüm. ‹ﬂe elektrik ve haya burma ile baﬂland›. Manyetodan gelen kablolar›n vücudumda dolaﬂt›r›lmad›¤› yer kalmad›. Meme uçlar›ndan
cinsel organ›ma, kulak memelerinden yüzüme ve vücudumun di¤er yerlerine, tüm vücudumda gezdiriyorlard›. Bir yandan elleriyle a¤z›m› ve burnumu kapat›p beni
soluksuz b›rak›rken di¤er yandan da vücudumu tekmeliyorlard›. Havas›zl›kla birlikte, sanki patlayacakm›ﬂ hissine kap›l›yor, vücut direncimi hayli kaybetti¤imi farkediyordum. Haya burma ve yaral› aya¤›ma yap›lan iﬂkence ayn› anda devam ediyordu. Tüm bunlar› yaparken
büyük bir zevk ald›klar› her hallerinden anlaﬂ›l›yordu.
Aya¤›m parçalanm›ﬂ oldu¤undan ayaktan verdikleri
elektrik daha etkili oluyordu, elektri¤in voltaj› yükseldikçe vücudum kas›l›yor ve sars›l›yordu. Bu iﬂkence
aral›klarla s›k s›k tekrarland›.
Beﬂinci günde tekrar hastaneye kald›r›ld›m. Merak
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edip görmek isteyen polislerin say›s› bir hayli fazla idi.
Hepsinin de istisnas›z yapt›¤› tek ﬂey vard›: Yaral› olan
ayak parmaklar›mdan tutup sa¤a sola kurcalay›p f›rlat›p atma!.
Tazyikli su s›kmak için götürdüklerinde iki kolumdan
tutup sürüklüyorlard›. Kesilen kanama yeniden baﬂlam›ﬂt›. Tazyikli su öncelikle aç›lan yaralara s›k›l›yordu.
Bana iﬂkence yapanlardan biri, daha sonra ismi bas›na s›kça yans›yan Osman Ak’t›. Bu iﬂkenceciye kendi
aralar›nda “Hoca”, “ﬁef” diyorlard›.
Di¤eri; 1. 80 boylar›nda, 35-37 yaﬂlar›nda, 100-120 kilo a¤›rl›¤›nda uzun suratl›, esmer, siyah saçl› ve saçlar›
geriye do¤ru taral› düzgün fizikli biriydi.
Bir di¤eri; 1. 70 boylar›nda düz saçl›, saçlar› sa¤a taral›, kumral, al›n k›sm› geniﬂ, sark›k b›y›kl›, 30 yaﬂlar›nda bir polisti.
Yine 1.70 boylar›nda, beyaz tenli, çak›r gözlü, Balkan
göçmenlerine benzeyen 29-30 yaﬂlar›nda komiser yard›mc›s›yd›.
‹lerleyen günlerde aya¤›m tümüyle ﬂiﬂmiﬂ, iltihaplar
akmaya baﬂlam›ﬂt›. Morluktan öte siyaha çalm›ﬂ, çürümüﬂ bir haldeydi. Aya¤›ma her dokunduklar›nda kemiklerimin d›ﬂa do¤ru ç›kt›¤›n› görüyordum.
31 A¤ustos’ta ç›kar›ld›¤›m mahkemede tutukland›m,
idamla yarg›land›m. Ve halen tutuklu olarak hapishanede bulunuyorum.
***
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“NECDET MENZ‹R ‹ﬁKENCE ANINDA SADECE
EM‹R VERMEK, ‹ﬁKENCEC‹LERE
NE YAPMALARINI SÖYLEMEKLE KALMIYOR,
‹ﬁKENCEY‹ B‹ZZAT KEND‹S‹ DE YAPIYORDU”
Anlatan: Rasim Öztaﬂ
(37 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ö¤rencisi oldu¤um y›llarda yay›n hayat›na yeni baﬂlayan Yeni Çözüm dergisinin ‹stanbul merkez bürosunda muhabirli¤ini yapt›m.
1988 y›l›ndan baﬂlayarak bir dönem burada çal›ﬂt›m.
Ayn› y›l Elaz›¤ Yeni Çözüm bürosuna gitti¤imde gözalt›na al›n›p iﬂkence gördüm. Daha sonra ‹stanbul’da iki
kez gözalt›na al›narak, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde iﬂkenceler gördüm, tehdit edildim.
Yeni Çözüm çal›ﬂan› ve Edebiyat Fakültesi’nde devrimci demokrat olarak tan›nan bir ö¤renci olmam sebebiyle sürekli polisin hedefi oldum. Bundan dolay› da ‹stanbul’da genel bir operasyona katmak ve tutuklamak
amac›yla gözalt›na ald›lar.
28 Aral›k 1992 günü ‹stanbul Maltepe Yüzevler’de akﬂam saatlerinde yolda yürürken gözalt›na al›nd›m.
Hukuk d›ﬂ›l›k gözalt›na al›n›rken baﬂlad›. Yolda yürürken sürgülü kap›s› olan bir minibüs yan›mdan geçerken
birden araban›n kap›s›n› aç›p üzerime atlayan polisler
yere yat›r›p hiçbir ﬂey demeden kafama silah dayad›lar.
Polislerin üzerime atlamalar›ndan iki-üç dakika sonra,
soka¤›n ç›k›ﬂ› en az on polis otosu ile kapat›ld›.
Beni, kim olduklar›n›, niçin gözalt›na ald›klar›n› söylemeden bir otoya bindirdiler. Bindirildi¤im otoda, sonradan ismini ö¤rendi¤im ve o tarihte T‹M-1’in ﬂefli¤ini
yapan Savaﬂ Demir vard›.
Gayrettepe’deki Siyasi ﬁube’ye götürüldü¤ümde be-
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ni, ismini yine sonradan ö¤rendi¤im Siyasi ﬁube Müdürü Reﬂat Altay karﬂ›lad›. Reﬂat Altay,
- “Sana anlatmam›za gerek yok. Burada bizim her istedi¤imizi yapmad›¤›n taktirde her ﬂeyin baﬂ›na gelece¤ini sen biliyorsundur. Bunun için seninle çok konuﬂmam gerekmiyor” deyip beni aﬂa¤›ya, yani iﬂkenceye
götürmeleri için polislerine iﬂaret etti.
‹lk iﬂkence kaba dayak, ters ask› ve so¤uk suya tutmak oldu. S›ras›yla bu iﬂkence yöntemlerini birer kere
uygulad›lar. Sonra, aceleyle üzerimi giydirip, o dönemin ‹stanbul Emniyet Müdürü olan Necdet Menzir’in
odas›na götürdüler.
Necdet Menzir, daha büyük tehditler savurup k›zarak, ba¤›rarak iﬂkenceci yüzünü gizlemeye çal›ﬂmadan,
- “Söylediklerimizi kabul etmezsen baﬂ›na neler gelece¤ini sen daha iyi bilirsin” dedi. Ben,
- “Susma hakk›m› kullanaca¤›m” dedi¤imde, yine
tehditler savurdu. Psikolojik bask› için ayn› anda iﬂkencede olan baz› tan›d›klar›m› karﬂ›ma getirip benimle
yüzleﬂtirmeye çal›ﬂt›lar.
Daha önce üç kez gözalt›na al›nd›¤›m için klasik papaz-cellat rolünü pek oynamad›lar. ‹ki defa karﬂ›ma tan›d›klar›m› ç›kard›lar. Böylece beni daha kolay bask› alt›na alacaklar›n› düﬂünüyorlard›.
Emniyet Müdürü’nün odas›ndan ç›kt›ktan sonra, beni
tekrar ﬂubenin alt katlar›ndaki iﬂkencehanelerine götürdüler. Üzerimdeki elbiseleri ç›kar›p tekrar iﬂkenceye
baﬂlad›lar. ‹ﬂkencede daha çok Filistin ask›s› olarak bilinen ters ask›y› uygulad›lar. Bir defa düz ask›ya al›nd›¤›m› biliyorum ama dört gün süren yo¤un iﬂkencelerde ne
kadar ters ask›ya al›nd›¤›m› tam olarak hat›rlam›yorum.
Ask›ya al›nd›ktan sonra “Karaday›” denen iﬂkenceci,
“Rasim, seni do¤du¤una piﬂman edece¤im. Had›m
edece¤im” diyerek hayalar›m› s›kmaya baﬂlad›. O anda, bir yandan ask›n›n, bir yandan da haya s›kman›n
beyne vuran ac›lar›n› ﬂiddetle yaﬂad›m. Ask›da “yenilikleri”, “icraatlar›” bitmiyordu.
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Bir süre sonra ayaklar›ma bir tüp ba¤lad›lar. Tüp,
ayaklar›mdan baﬂlayarak tüm vücudumu aﬂa¤›ya do¤ru çekiyor, kollar›m kopacak bir noktaya geliyordu. Yetmedi, bu kez araba lasti¤i ba¤lad›lar. A¤r› ve ac›y› art›rma gibi ask›da uygulad›klar› çeﬂitli iﬂkence biçimlerine
sonra da devam ettiler.
So¤uk suyu da çeﬂitli biçimlerde uygulayarak iﬂkencenin etkisini art›rmaya çal›ﬂ›yorlard›. Örne¤in ç›plak
bir ﬂekilde ›slak betona yat›r›p so¤uk su tuttular, çok
ﬂiddetli hava ak›m›n›n oldu¤u bir yere götürüp so¤uk
su iﬂkencesi yapt›lar.
Ayr›ca, yerde ç›plak bir ﬂekilde uzat›lm›ﬂ, so¤uk su
tazyikine karﬂ› koymaya çal›ﬂ›rken, so¤u¤un etkisiyle
nefes al›p vermek için a¤z›m› aç›p kapad›¤›m bir s›rada
a¤z›ma bir iﬂkenceci idrar›n› yapt›.
Yine uygulanan iﬂkencelerden baz›lar›n› daha s›ralayacak olursak:
G›rtla¤a iki eliyle bast›r›p nefessiz b›rakma. Bu, basit
bir yöntem gibi gözükse de, insan bir süre sonra ç›rp›nmaya baﬂl›yor, büyük bir ac› çekiyor. Özellikle nefes
alamad›¤›m anda ç›rp›nmalarla birlikte kendimden geçecek hale gelmem çok büyük bir iﬂkence yöntemi oldu¤unu ortaya koymaya yeter. Bu, boyundan s›kma iﬂkencesini tam bo¤ulaca¤›m diye düﬂündü¤üm anda b›rak›p bir kaç saniye sonra tekrar baﬂl›yorlard›.
Yine gözlerimin alt›na iki parmak bast›r›lmas› en az
haya burma veya g›rtlak s›kma kadar ac› veriyor. Göz
altlar›na iki parmakla bast›rd›klar›nda damarlardan
beyne do¤ru bir bas›nç uygulan›yor, gözbebekleri d›ﬂar›ya do¤ru yerinden f›rlayacakm›ﬂ gibi oluyor. Bu iﬂkenceyi de ard arda defalarca uygulad›lar.
Elektri¤i de çeﬂitli dozlarda ve çeﬂitli biçimlerde uygulad›lar. Ask›dayken ayak veya el küçük parma¤›mdan
ve cinsel organ›mdan elektrik verildi¤i gibi ayn› iﬂlemi
yerde de yapt›lar.
Kaba dayak, ç›plak b›rakma, kafam› duvara vurma,
gözlerimi ba¤lama, uykusuz b›rakma, hücrelere indir-
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meyip ﬂubenin farkl› yerlerinde betonda bekletme, tehditler... di¤er iﬂkence yöntemlerinden baz›lar›yd›.
O s›rada devrimci hareketin ‹stanbul milis örgütlenmesine yönelik bir operasyon baﬂlatm›ﬂt›, ‹stanbul
kontrgerillas›. Mahallelerden devrimci-demokrat insanlar, dernek üyeleri de dahil olmak üzere onlarca insan
iﬂkencehaneye al›nm›ﬂt›.
‹ﬂkenceciler, gözlerini k›rpmadan mesai yaparak, iﬂkence tezgahlar›n› 24 saat çal›ﬂt›r›yorlard›. Orada oldu¤um günlerde buna tan›k oldum. Gece-gündüz iﬂkence
gören insanlar›n ç›¤l›klar›n› duydum.
Karﬂ›ma ç›kar›lan ve bana karﬂ› konuﬂturulmaya çal›ﬂ›lan insanlar›n iﬂkence ile nas›l bir hale getirildiklerini
gördüm. Bu insanlar, iﬂkenceden dolay› ayakta duram›yorlard›.
Sürmekte olan milis operasyonu ile ba¤lant›m› kurmaya çal›ﬂ›yorlard›. Onun için de yo¤un iﬂkenceler yap›yorlard›. Özellikle ilk günler istediklerini kabul ettirip
irademi k›rmaya çal›ﬂ›yorlard›. ‹ﬂ giderek “inatlaﬂmaya” dönüyordu.
Ask›ya al›yor, indiriyor, ayakta tutuyorlard›. Dinlenmeme, uyumama izin yoktu. Baﬂ›ma bir polis koymuﬂlard›. Sürekli beni kontrol eden bu iﬂkenceci, zaman zaman sorular sorup konuﬂturmaya çal›ﬂ›yordu.
‹ﬂkence seanslar›na tüm iﬂkenceciler tam kadro giriyordu. Elektrik için yere yat›rd›klar› yerde önce böbreklerime yumruklarla vuruyor, a¤z›m› kapat›yor, sonra da
elektrik iﬂkencesine baﬂl›yorlard›. Manyetoyu çal›ﬂt›rd›klar›nda kablonun bir ucu baﬂtan sona kadar tüm vücudumu dolaﬂ›yordu...
‹kinci gün, beni tekrar yukar› ç›kar›p bir odaya götürdüler. Yine Menzir’i karﬂ›mda gördü¤ümde, bu kez sadece tehditle kalmayaca¤›n› anlad›m. Necdet Menzir’le
ilk karﬂ›laﬂmam kendi odas›nda olmuﬂtu. ‹kincisi ise
farkl› bir odada oldu. ‹lk önce yan taraf›mda bulunan
polisler beni tuttu; Menzir de vurmaya baﬂlad›.
Sonra, “Sen beni çok u¤raﬂt›rd›n, evde misafirlerim

133

vard›, onlar› b›rak›p sadece senin için buraya geldim,
istedi¤imi almadan gitmem” deyip kaba daya¤›n ﬂiddetini art›rd›. Bir süre sonra masan›n çekmecesinden
bir tabanca ç›kar›p mermisini a¤z›na verdi ve kafama
dayad›. ‹ﬂbirli¤ini kabul etmezsem beni öldürece¤ini
söyledi.
Silah›n namlusu ile kafama, diﬂlerime vurdu. Az bir
zaman›m›n kald›¤›n›, konuﬂmazsam öldürece¤ini söyledi. Bu s›rada gözlerim aç›kt› ve Menzir’in yan›nda Reﬂat Altay, Savaﬂ Demir ve di¤er iﬂkenceciler vard›.
Menzir, bir süre sonra h›z›n› alamayarak polislerine
gözümü ba¤lamalar›n›, iﬂkence yapt›ktan sonra öldürülmemin daha do¤ru olaca¤›n› söyledi. Gözümü ba¤lay›p iﬂkence odas›na götürdüklerinde yine zorla üzerimi soyup yeniden ask›, haya burma, elektrik verme iﬂkencelerini uygulad›lar. Gözümü alelacele ba¤lad›klar›
için iyi ba¤layamam›ﬂlard› ve Necdet Menzir’i iﬂkence
yaparken görüyordum.
Ayr›ca belirgin bir ses tonu oldu¤u için sesinden de
bana iﬂkence yapanlardan biri oldu¤unu biliyorum.
Necdet Menzir’in oldu¤u bir iﬂkence ortam›nda, iﬂkencenin ﬂiddeti daha da artt›.
Necdet Menzir, iﬂkence an›nda sadece emir vermek,
iﬂkencecilere ne yapmalar›n› söylemekle kalm›yor, iﬂkenceyi bizzat kendisi de yap›yordu. Türkiye iﬂkenceler
ülkesiydi. En büyük ﬂehrinin emniyet müdürü bizzat iﬂkence yap›yordu. Zaten iyi bir iﬂkenceci oldu¤u için o
makama getirilmemiﬂ miydi?
Dördüncü günün akﬂam›nda hücrelere indirdiler. Yar›m saat sonra ise tekrar hücreden al›p, o zaman ﬂube
müdürü olan Reﬂat Altay’›n odas›na götürdüler. Reﬂat
Altay’›n odas›nda gözlerim aç›kt›. ‹lk kez karﬂ›laﬂt›¤›m
bir yöntemle karﬂ›ma ç›kt›.
Konuﬂman›n özeti k›saca ﬂöyleydi:
- “Sizler polis öldürürseniz, ben de sizleri öldürürüm.
Zaten ben öldürmesem bile benim polisim beni dinlemeden öldürür. Siz öldürmezseniz, biz de öldürmeyiz.
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Gelin bu öldürmelere son verelim. Parti kurun, dergi ç›kart›n, dernek kurun, onlara ses ç›kartmam. E¤er benim
polisim ölürse, arkada dul ve yetimler kal›rsa sizi öldürece¤im gibi; parti, dernek çal›ﬂmalar›na da izin vermem...”
Hücrelere indirdikten sonra bir daha fiziki anlamda
iﬂkence yapmad›lar. Daha çok iﬂkence izlerinin kapanmas› için beklediler. Hiç sorguya da götürmediler. Sadece onbirinci gün, hücreden ç›kart›p gözlerimi ba¤layarak sorgu odalar›n›n birine götürdüler. ‹ﬂkencecilerden biri, “Bu son kez al›n›ﬂ›nd›. Bir daha seni almayaca¤›z. ‹lk buldu¤umuz yerde öldürece¤iz” deyip tekrar
hücreye indirdiler.
Bana iﬂkence yapanlar;
‹stanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, Siyasi ﬁube
Müdürü Reﬂat Altay, T‹M-1 ﬂefi Savaﬂ Demir, Fikret Iﬂ›nkaralar, Karaday›, Ali Erﬂanl›, Dursun Ali Küçük, Rambo
ve daha ismini bilmedi¤im çok say›da iﬂkencecidir.
Toplam 14 gün ﬂubede kald›m. Ve ç›kar›ld›¤›m mahkeme taraf›ndan tutukland›m. Hapishanedeyken Eyüp
Adli Tabibli¤i’nden 15 günlük iﬂkence raporu ald›m.
Ama tüm baﬂvurular›ma ra¤men dava aç›lmad›.
***
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“HER ‹K‹ GÖZALTIMDAN SONRA DA
KOLLARIMI KULLANAMADIM.
KISM‹ FELÇ GEÇ‹RD‹M”
Anlatan: Gülnihal Y›lmaz
(32 yaﬂ›nda, Çanakkale Hapishanesi’nde tutuklu)

1990’da, 5 Ekim günü ö¤rencisi oldu¤um Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin önünden gözalt›na
al›nd›k. Önce Cebeci Polis Karakolu’na götürüldük. Cebeci Polis Karakolu’nda uzun boylu, aç›k renk gözlü,
saçlar›n› geriye tarayan ve oradaki ifade evraklar›nda
amir olarak imzas› geçen komiser taraf›ndan yumrukland›m. Burnum kanamaya baﬂlad›. Gözüm morard›.
Bu komiserin omzundaki sicil numaras›n›n iki rakam›
“11”di.
‹nsan birçok ﬂeyi unutsa da iﬂkencecinin yüzünü, sesini unutmuyor. Adalet iste¤i o görüntüyü hep haf›zada
taﬂ›t›yor. Ben de bütün rastlad›¤›m iﬂkencecileri tek tek
teﬂhis edebilirim. Yüzlerini gördüklerimi son derece net
hat›rl›yorum. Foto¤raflar›ndan dahi tan›r›m.
DAL’a götürüldü¤ümde Savaﬂ Demir, Ali Erﬂanl›’n›n
yönetiminde bir tim taraf›ndan iﬂkenceden geçirildim.
Savaﬂ Demir “Prens” lakab›yla tan›nan kumral, uzun
say›labilecek boyda, temiz giyinen, düz saçl›, kahverengi gözlü, o günlerde b›y›kl› olan, Dikmen dolmuﬂlar›nda
karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir iﬂkenceciydi. Ask›ya al›nmam›n talimat›n› bizzat veren Savaﬂ Demir’di. Ali Erﬂanl› da iﬂkenceyi yönetenlerdendi. Bu isimleri 90’da davac› oldu¤umda aç›lan dava nedeniyle ö¤rendim ve teﬂhis ettim. Gözalt›nda bulundu¤um onbeﬂ gün boyunca çeﬂitli defalar ask›ya al›p elektrik veren ve kaba dayakla birlikte cinsel tacizde bulunan bu iﬂkencecilerin yan›nda
bir de uzun boylu, çok zay›f, k›v›rc›k saçl›, esmer, sürek-
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li deri mont giyen bir iﬂkenceci ile k›sa boylu t›knaz,
kumral, ela gözlü, diﬂleri öne ç›k›k, üst çene yap›s› bozuk bir iﬂkenceci daha vard›. Bu iﬂkenceci 93’de de
DAL’da görevliydi.
93 y›l›nda gözalt›na al›nd›¤›mda timdekiler bir iki kiﬂi hariç de¤iﬂmiﬂti. Komiser Mehmet Yaﬂar ve “Pisb›y›k”, “Minik”, “Yak›ﬂ›kl›” lakapl› iﬂkenceciler gözalt›nda
bana iﬂkence yapanlardan ad›n› ve lakab›n› bildiklerimdir. “Pisb›y›k” lakapl› iﬂkenceci iﬂkenceyi yönlendiren,
zaman zaman da “iyi polis” rolüyle karﬂ›ma ç›kan birisiydi. K›sa boylu, ela gözlü, dalgal› saçl› ve da¤›n›k-sar›ms› “pis” b›y›klar› olan iﬂkencecidir. “Minik” lakapl›
olan iﬂkenceci lakab›n›n aksine uzun boylu, pos b›y›kl›,
kumral, kelleﬂmeye baﬂlam›ﬂ, renkli gözlü biridir. “Yak›ﬂ›kl›” lakapl› olan ise sar›ﬂ›n, kal›ptan ç›km›ﬂ gibi duran, 25 yaﬂ civar›nda olan zengin serserilere, Amerikan
polislerine özenir tav›rlar› olan bir iﬂkencecidir. Uzun
boylu ve aç›k renk (mavi) gözlü, b›y›ks›z birisidir.
Gözalt› süresince iﬂkence gördü¤üm yer; Ankara Emniyeti DAL garaj bölümüydü. ‹skitler’deki emniyet binalar›n›n arka binalar›n›n birisi TEM’e ait. O binan›n araç
giriﬂi bölümünden garaja bir tekme-tokat koridorundan
geçirilerek girersiniz. ‹lk anda yedi¤iniz onlarca tekmetokat neye u¤rad›¤›n›z› anlamaman›z içindir. Sonra sol
tarafta bulunan bölüme götürülürsünüz. Ahlaks›zca bir
aramadan geçirilmeniz için buraya götürülseniz de ç›r›l
ç›plak, rezilce bir aramay› kabul etmeyece¤iniz için buras› da bir iﬂkence mekan›na dönüﬂür. Dövülerek soyulursunuz.
Gözalt›nda bulundu¤um dönemlerde garajda bulunan demir kap›l› hücrelerin karﬂ›s›ndaki banyoda ve
sorgu odas› olarak kullan›lan odada iﬂkence gördüm.
Demir kap›l› hücrelerin bulundu¤u bölüm garaj kap›s›n›n tam karﬂ›s›ndad›r. Ask› olarak duvardan geçen
borular kullan›l›r. Bir masa ve iskemle yard›m›yla bu
borulara monte edilmiﬂ ask› sayesinde ask›ya al›yorlar.
Formika masan›n üstüne koyduklar› sandalyenin üstü-
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ne ç›kard›ktan sonra kollar›n›z iki yana aç›l›r. Gözleriniz
ba¤l›d›r. Kollar›n›z da iz b›rakmamas› için özel olarak
düﬂünülmüﬂ içi süngerli, amerikan fermuar› ile kapanan, tansiyon aleti manﬂonlar›na benzer bir manﬂonla
bileklerden ba¤lan›r. Üstü de bir bezle sar›ld›¤›nda sandalye çekilir. Art›k ask›das›n›zd›r. Ask›yla birlikte elektrik verilecekse elektrotlar tuzlu su ile ›slat›lm›ﬂ vücudunuzda gezdirilir. Bana kulaklar›mdan, ﬂaka¤›mdan,
gö¤sümden ve el ve ayak parmaklar›mdan elektrik verildi. Elektrik sonras› kalan iz küçük bir yan›k izidir. Ask› sonras› ise bile¤inizde çocukken düﬂtü¤ünüzde dizlerinizde oluﬂan yara gibi bir yara oluﬂur. Bas›nç ve sürtünmenin görünürdeki etkisidir. As›l etkisi ise gözle görünmeyen felçtir.
Ben her iki gözalt›mdan sonra da kollar›m› kullanamad›m. K›smi felç geçirdim.
‹ﬂkence yapt›ktan sonra izleri ortadan kald›rmak için
bir haftal›k bir “dinlenme”ye ve “tedavi”ye al›n›p savc›l›¤a öyle ç›kar›l›yorsunuz. Ask›dan sonra iz kalmamas› için kollar›n›za masaj yap›p, ellerinizi sa¤a sola sall›yorlar. S›cak su ile masaj yap›p Lasonil sürüyorlar.
Aç›k yaraya ise ayr› bir merhem sürüyorlar. Bugün benim bileklerimde ask›dan kaynaklanan yang› izleri hala duruyor.
Tedaviyi reddetti¤inizde “Zorla” (!) yeniden iﬂkence
yap›larak iﬂkence izleri iyileﬂtiriliyor. Tabii bu kez iz b›rakmamaya özen gösterilerek!
Ben gözalt›ndayken “tedavi” iﬂi ile ilgilenen “Minik”
lakapl› iﬂkenceciydi.
Gözalt› sonras›nda ç›kar›ld›¤›m Adli T›p’ta iﬂkencede
hayati tehlike geçirdi¤ime dair rapor verildi. Son gözalt›m için 20 gün, 90’daki gözalt›m için 1 hafta iﬂ göremez
raporum var. Bu gözalt›larda toplu gözalt›lar oldu¤u
için iﬂkence gördü¤üme tan›kl›k edenler var.
Gözalt›nda iﬂkence gördü¤üm doktor raporlar›yla sabit görüldükten sonra iﬂkenceciler hakk›nda dava aç›ld›.
Bu aç›lan davalar›n da birer hukuksuzluk ve iﬂkenceyi
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koruma örne¤i oldu¤unu söyleyebilirim.
17 Temmuz 93’te gözalt›na al›nd›¤›mda sapasa¤lamd›m. Ç›kt›¤›mdaysa kafatas›m duvara çarpmaktan çatlam›ﬂ, ask›dan çay barda¤›n› kald›ramaz durumdayd›m.
Ölüm tehlikesi atlatm›ﬂt›m ve bütün bu iﬂkenceden dolay› yaln›zca komiser Mehmet Aﬂar hakk›nda dava aç›ld›. Mant›ksal olarak bile tek kiﬂinin iﬂkence yapmas›
abestir. Bir ekip sorgulay›p iﬂkence yap›yor ve son derece organize halde yap›l›yor.
Ben iﬂkencecilerin nas›l e¤itildi¤inin tan›¤›y›m. Ben
iﬂkence görürken, ask›ya al›n›rken sorguyu seyredip iﬂkence yapmay› ö¤renmeleri için DAL’a getirilmiﬂ 20-25
tane genç polis vard›. ‹ﬂkenceciler gülerek “Onlar› e¤itiyoruz ablas›” diyorlard›. Gözba¤›m› açm›ﬂt›m. O yüzler gelece¤in iﬂkencecileriydi. E¤itimlerini benim üzerimde yapt›lar.
Ben, “iﬂkence münferittir” deyip iﬂkencecileri aklayan aç›klamalar dinledi¤imde akl›ma iﬂkencede öldürülen iki arkadaﬂ›m Birtan Altunbaﬂ ve Ayﬂenur ﬁimﬂek
geliyor.
***
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“ÜZER‹MDEN ALDIKLARI PARAYLA
B‹R LOKANTADA YEMEK YED‹LER”
Anlatan: Mustafa Gök
(34 yaﬂ›nda, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde tutuklu)

6 Mart 1993 tarihinde, arkadaﬂ›m Ali Yalç›n’la birlikte ‹çerenköy’de yolda yürürken, aniden yan›m›zda sivil
polis otosu durdu. 8-10 kadar sivil polis taraf›ndan kafam›za otomatik silahlar dayand›. Silah kabzalar›yla kafam›za vurularak polis otosuna al›nd›k. Polis otosunda
koltuklar›n aras›na yat›r›p, üzerimdeki para, kimlik, telefon kartlar›, adres defteri, her ﬂeyi ald›lar. Bir yandan
da silah kabzas›, tekme, yumrukla kaba dayak atmaya
baﬂlad›lar. Bu ﬂekilde öldürme tehditleriyle iki-üç saat
kadar polis otosuyla gezdirdiler. Konuﬂmalar›ndan anlad›¤›m kadar›yla, üzerimden ald›klar› parayla bir lokantada yemek yediler.
Daha sonra gözlerimi bir bez parças›yla ba¤lay›p,
Gayrettepe’deki siyasi ﬂubeye götürdüler. Sorduklar›
sorulara cevap vermeyince, küfür ve hakaretlerle tekme,
tokat dövdüler. Ç›r›lç›plak soyarak Filistin ask›s›na ald›lar. Her beﬂ-on dakikada bir indirip, so¤uk tazyikli suya
tutuyorlar ve aspiratörün önünde so¤ukta bekletiyorlard›. Bu iﬂkenceler periyodik aral›klarla devam ediyordu.
Ask›dayken bir yandan da hayalar›m› s›k›yorlard›.
Ask›dayken elektrik de verdiler. ‹ki kez elektri¤in ﬂokuyla ç›rp›nd›¤›m için ask›dan düﬂtüm. San›r›m ask›y›
iki dolab›n aras›na as›yorlard›. Gözlerim ba¤l› oldu¤u
için iﬂkencecileri göremiyordum. Birbirlerine Karaday›,
Rambo, Çingene gibi lakaplarla hitap ediyorlard›.
Sorgularla devam eden bu iﬂkenceler yo¤un olarak
2,5-3 gün sürdü. Bu süre içinde, iﬂkenceye ara verdikle-
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ri zaman da sürekli bir duvara yaslay›p, ayakta bekleterek, baﬂka insanlara yapt›klar› iﬂkence seslerini, insan
ç›¤l›klar›n› dinleterek uyutmad›lar. ‹ﬂkence seanslar›
aras›ndaki sorgulamalarda sürekli ailemi de getireceklerini, onlara da iﬂkence yapacaklar›n›, tecavüz edeceklerini söylüyor ve beni öldürmekle tehdit ediyorlard›.
Gayrettepe’de bu tür iﬂkenceler bir hafta devam etti.
Daha sonra Ankara’dan gelen bir sivil ekip bizi buradan al›p, Ankara’ya götürdü. Gözlerimiz ba¤l›, ellerimiz
arkadan kelepçeli olarak polis otosunun koltuklar› aras›na yat›r›ld›k. Sürekli küfür, hakaret, ‹stanbul’dakinden
beter iﬂkence yapacaklar› ve ölüm tehditleriyle devam
eden bir yolculuktan sonra Ankara DAL’a vard›k.
Burada, karanl›k bir odaya ald›lar. Odada kalabal›k
bir iﬂkenceci grubu vard›. Gözlerime projektör ›ﬂ›¤› tutuyorlard›. Gözalt›nda kaybedebilecekleri, a¤›r iﬂkence
yapacaklar› tehditleriyle sorgulad›lar ve eylemleri üstlenmem için tehdit ettiler.
Sorguya götürülüp getirilirken sürekli kaba dayak
at›p, hakaret ediyorlard›.
Ankara’da üç gün kald›ktan sonra tekrar ayn› ﬂekilde
‹stanbul Gayrettepe’deki siyasi ﬂubeye getirildik. Gayrettepe’deki sorgumuz ayn› iﬂkencelerle devam etti. 15
günlük gözalt› süresi dolduktan sonra DGM’ye ç›kar›larak tutukland›m ve Bayrampaﬂa Hapishanesi’ne getirildim.
***
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“AMA SEN DE ÖRGÜT TAVRI ALMIﬁSIN....”
Anlatan: Tülay Çakmak
(25 yaﬂ›nda, Çanakkale Hapishanesi’nde tutuklu)

18 Nisan 1993 günü, film gösterimi yap›lan Tav›r dergisinin Ankara bürosuna gitmiﬂtim. Bir süre sonra binan›n polisler taraf›ndan kuﬂat›ld›¤›n› farkettik. Caddelerden, sokaklardan Tav›r’a sürekli olarak gidip gelen,
bildikleri insanlar› gözalt›na almaya baﬂlad›lar.
Bir süre sonra çevik kuvvet otobüsleri de gelince binan›n içine yönelmeye baﬂlad›lar. Ellerinde silahlarla,
küfür ve hakaretlerle kap›y› k›r›p içeriye girdiler. Önlerine ne gelirse gelsin k›r›p döküyorlar, insanlar› karga tulumba çevik koridoruna gönderiyorlard›. 5. katta bulunan Tav›r’›n kap›s›n›n önünden baﬂlay›p binan›n ç›k›ﬂ›na kadar coplu, tekmeli-tokatl›, bol küfürlü bir koridordan, çevik otobüslerine bindirdiler bizi. Bunlar› gören
halk, ﬂaﬂk›n ve ne oldu¤una anlam veremiyordu. Çünkü birden ortal›k kan gölüne döndü. Sloganlar her taraf› ç›nlat›yordu. Çevik kuvvetin arabas›nda; “kafan›z› kald›rmay›n, ellerinizi koltu¤un üzerine koyun” diye ba¤›r›yorlard›. Nihayet kafa-göz k›r›larak, kanlar içinde de
olsa Ankara DAL’a geldik.
Beni, 2 iﬂkenceci al›p küçük bir odaya götürdüler. Biri babacan tav›rlarla
- “Tülay bak kaç zamand›r eve de gitmiyormuﬂsun,
annen-baban çok üzgün, niye böyle yap›yorsun? Nerede kal›yorsun?” diye sordu.
- “Sana ne” cevab›n› al›nca tokad› indirdi ve al›n bunu, bu laftan anlamayacak diyerek gönderdi.
Di¤er iﬂkenceci beni al›p banyo gibi bir yere götürdü:
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“Bak Tülay konuﬂacak m›s›n, yoksa çok ac› çekersin,
konuﬂ biz de u¤raﬂmayal›m, sen de...” diyerek nab›z
yokluyordu. Kendisi için olumlu olmayan cevab› al›nca
“haz›rlay›n bunu alaca¤›z” diye tehdit ederek gittiler.
Hemen almad›lar ama zaten istedikleri de “ha geldiler,
ha gelecekler” korkusuyla, tereddüdüyle baﬂbaﬂa b›rakmakt›.
Akﬂam geldiler. Küfürler ediyorlard›. Hücreden ald›lar, karga tulumba banyoya götürdüler. “Bak son kez
soruyoruz, konuﬂ adam gibi, yaz›k sana. Herkes anlatt›.
Sen niye eziyet çekesin, u¤raﬂt›rma bizi” diyorlard›. Ve
kollar›m› arkadan ba¤lay›p yüksekçe bir yere ast›lar.
Ayaklar›m yerden kesilmiﬂ ve bütün yük omuzlar›ma
binmiﬂti. Bu haldeyken bir taraftan baﬂ›mdan yavaﬂ yavaﬂ su döküyorlar, bir taraftan da ayak parmaklar›mdan
elektrik veriyorlard›. Tabii ben bu haldeyken gülmeyi
de ihmal etmiyorlard›. Üzerimdeki giysilerimi zaten iﬂkencehaneye girdi¤imizde zorla ç›karm›ﬂlard›. Sonra
tuvalete götürüp hortumla tazyikli su s›kt›lar. Suyun
ﬂiddetiyle duvara çarp›yordum. Diﬂlerim birbirine vuruyordu, titriyordum. Ç›plak halde hücreye att›lar. K›sa
bir süre sonra da giysilerimi verdiler.
Tuvalete gitmeyi bile bir iﬂkence haline getiriyorlard›. Her tuvalete gidiﬂte gözba¤›n› takmaya çal›ﬂ›yorlard›. Kabul etmeyince ya tuvalete götürmüyorlar, ya da
gidene kadar kaba dayaktan geçiriliyorduk.
Birçok zaman tuvaletten geri döndüm. Dolu dediler
ve içerden iﬂkence sesleri geliyordu. Kalabal›k bir ﬂekilde gözalt›na al›nm›ﬂt›k. ‹ﬂkenceciler çok çal›ﬂ›yordu(!)
Her taraf bir iﬂkencehane haline gelmiﬂti.
Hücreye gelip beni tekrar ald›lar. “Buradan konuﬂmadan ç›kamazs›n” diyorlard›. Yine banyoya götürdüler. Kollar›ma keçe gibi bir ﬂeyler ba¤lad›lar ve ast›lar.
Önce kollar›m kas›lmaya baﬂlad›. Sonra da tüm vücudum. “Masay› iste getirelim” diyorlard› “yeter ki sen
tamam de biz her ﬂeyi biliyoruz, zaten herkes konuﬂtu.
Sen bilinenleri anlatacaks›n” diyorlard›. Masay› kendi-
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leri itip tekrar çekiyorlard›. 3-4 kez ayn› ﬂeyi tekrarlad›lar. ‹ndirdiklerinde hiçbir ﬂey hissetmiyor, ayakta duram›yordum. Ellerimi 3-4 gün hemen hiç hissetmedim.
‹ﬂkenceciler dalga geçiyorlar; “Ah yaz›k yaz›k sabunu
bile tutamaz hale geldin” diyorlard›, lavabonun baﬂ›nda. Utanmadan kendi yapt›klar› insanl›k d›ﬂ› iﬂkencelere gülüyorlard›.
15 gün sonra Adli T›p’a ç›kar›ld›k. S›rayla muayenehaneye al›nd›k. Yüzümüze bile bakmadan birﬂeyler
yazd›lar. Kollar›mda ask›dan sonra oluﬂan izleri gösterip, hareket ettiremedi¤imi söyleyince Numune Hastanesine sevkedildim. Yan›mda bir arkadaﬂ daha vard›.
Numune’deki acil servisin doktoru bizi ilk gördü¤ünde
ne oldu, nas›l yapt›lar diyerek ﬂaﬂ›rm›ﬂ bir halde bizim
iﬂkenceyi anlat›ﬂ›m›z› dinlerken, iﬂkenceciler bizi odadan ç›kard›lar. Doktorla konuﬂtular. Tekrar doktorun yan›na gitti¤imizde, doktor hiç konuﬂmuyordu. Anlaﬂ›lan
doktoru da tehdit etmiﬂlerdi. Böylece “sa¤lam” raporunu ald›lar.
Savc›da ve sorgu hakimli¤inde iﬂkenceyi anlatt›¤›mda bana söyledi¤i ﬂey ﬂu oldu; “ama sen de örgüt tavr› alm›ﬂs›n....” ‹ﬂkenceyi meﬂru gören, iﬂkenceyi savunun bir “hukuk adam›”. Ona göre yasal ve meﬂru bir
hak olan susma hakk›n› kullanm›ﬂsan, iﬂkencecilerin
bask›lar›na karﬂ› direnmiﬂsen, haks›z bir ﬂekilde gözalt›na al›nman› protesto etmiﬂsen bu “örgüt tavr›”yd› ve
bu tavr› gösterenin de iﬂkence görmesi normaldi...
Bu gözalt›nda serbest b›rak›ld›m. Ama Ankara polisinin beni rahat b›rakmaya niyeti yoktu. Sekiz ay sonra
Ankara-DAL’a tekrar götürüldüm. Bu sefer yol ortas›ndan hiçbir gerekçe gösterilmeden gözalt›na al›nd›m ve
tutukland›m. Hala da hapishanede bulunuyorum.
***
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“ﬁ‹MD‹ SEN‹ ‹NFAZ EDECE⁄‹Z”
Anlatan: Remziye Yaﬂar
(36 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

1993 Nisan’›nda ‹zmir’de gözalt›na al›nd›m. Yolda
yürürken ‹zmir Emniyeti’nden oldu¤unu daha sonra
ö¤rendi¤im 7-8 polis taraf›ndan yolum kesilerek gözalt›na al›nd›m. Gözalt›na al›nd›¤›m andan itibaren kaba
dayak, cinsel taciz baﬂlad›. Araban›n içinde gözlerimi
bantlay›p, ellerimi kelepçeleyerek yaklaﬂ›k bir saat bilmedi¤im yerlerde dolaﬂt›rd›lar. “ﬁimdi seni infaz edece¤iz” tehditleri savuruyorlard›.
Daha sonra Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldüm. Araban›n garaja girmesiyle “seni bilinmeyen bir yere getirdik” diyerek üzerimi zorla soymaya ve iﬂkenceye baﬂlad›lar. Yaklaﬂ›k bir saat sonra asansörle Terörle Mücadele ﬁubesi’nin üst katlar›ndan birine ç›kard›lar. Burada bir odaya al›nd›m. Hemen elektrik vermeye baﬂlad›lar. Elektri¤i arada bir kesip ‘konuﬂacak m›s›n?’ diye soruyorlard›.
Gözalt›na al›nd›¤›m süre boyunca elektrik iﬂkencesi
devam etti. Ayr›ca kollar›m›n alt›ndan geçirdikleri tahta
gibi bir ﬂeyle ask›ya al›nd›m. Ask›da zaman zaman
ayaklar›mdan çekiyorlar, zaman zaman da oday› terketmiﬂ gibi davran›yorlard›. Ask›dayken de elektrik verildi.
Gözalt›na al›n›ﬂ›m›n 7 ya da 8 günüydü. Hücreden
al›p yine bir odaya götürdüler. Önce elektrik verdiler.
Elektrik iﬂkencesi bittikten sonra birkaç saat o odada b›rakt›lar. Arada bir içeriye giren polisler taraf›ndan tekmeleniyor, sonra b›rak›l›yordum. ‹ki kiﬂi oldu¤unu düﬂündü¤üm polisler odaya girip “ﬁimdi sana banyo yap-
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t›raca¤›z” diye dalga geçerek sürükleyerek tuvalet oldu¤unu düﬂündü¤üm bir yere götürdüler. Burada so¤uk su tutuldu üzerime. So¤uk sudan sonra vantilatörün önünde bir süre bekletiyorlar daha sonra so¤uk suya tutuyorlard›.
Bu iﬂkenceler sonucunda Adli T›p’tan iki günlük rapor ald›m. Ç›kart›ld›¤›m mahkeme taraf›ndan tutukland›m.
***
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“GÖZALTINDA 155 GÜNÜM
ﬁUBELERDE ‹ﬁKENCE ALTINDA GEÇT‹”
Anlatan: Lütfü Topal
(40 yaﬂ›nda, Bart›n Hapishanesi’nde tutuklu)

Cunta döneminde, polis taraf›ndan hapishaneden
al›n›p yeniden gözalt›na (iﬂkenceye) götürmelerini saymazsam, bu süre zarf›nda, yani 20 y›lda dört defa gözalt›na al›n›p tutukland›m. Her seferinde gözalt› süresi
boyunca iﬂkence gördüm ve her seferinde iﬂkence doktor raporuyla belgelendi.
‹lk kez, 12 Eylül 1980 gecesi Malatya’da gözalt›na
al›nd›m... O tarihlerde gözalt› süresi 90 güne ç›kar›lm›ﬂt›. 91. gün tutukland›m. ‹ﬂkencecilere 90 gün bile yetmemiﬂti.
Filistin ask›s›, falaka, kaba dayak, elektrik verme, haya burma, küfür ve hakaret gibi bütün iﬂkence yöntemlerine maruz kald›m. Bu gözalt›nda kald›¤›m sürenin 30
ila 46. günleri aras›n› -16 gününü- Malatya Devlet Hastanesi’nde yo¤un bak›mda geçirdim...
‹ﬂkence doktor raporlar›yla ve hastane kay›tlar›yla
belgelendi. ‹ﬂkence konusunda dava da aç›ld›. Elaz›¤
S›k›yönetim Askeri Mahkemesi iﬂkence gördü¤ümü kabul etti. Ama karar›nda “kimlerin iﬂkence yapt›¤› tespit
edilememiﬂtir” diye yazd›.
‹kinci defa, 2 Ekim 1984 tarihinde ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›m. O dönemin meﬂhur iﬂkence merkezi, Gayrettepe’de bulunan siyasi ﬂubeydi. Burada tam 46 gün
tutuldum ve yine iﬂkence yöntemlerinin hepsi uyguland›. Savc›l›¤a sevk edilmemize birkaç gün kala alt katta
bulunan hücrelere indirildim. O zamana kadar da iﬂkence yap›lan yerde ya da üst katlarda bulunan boﬂ bir
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odada yaz› tahtas›na kelepçeli halde tutuldum. ‹ﬂkence
sonucu sa¤ kolum sakatland›.
Tutuklan›r tutuklanmaz Selimiye Hapishanesi’nden
Haydarpaﬂa Askeri Hastanesi’ne sevkedildim. ‹ﬂkence
bulgular› hastane kay›tlar›na geçti. Ancak, defalarca ﬂikayet dilekçeleri vermeme ve mahkemede suç duyurusunda bulunmama ra¤men dava aç›lmad›.
10 Haziran 1991’de Ankara’da üçüncü gözalt›m› yaﬂad›m. Bu tarihte yasal gözalt› süresi 15 gündü. Ama 18
gün gözalt›nda kald›m ve 28 Haziran 1991 tarihinde tutukland›m... Gözalt›ndayken sol ayak kemiklerim falakada k›r›ld›. ‹ﬂkence, Adli Tabipli¤in muayenesi sonucu
tutanaklara da geçti.
Dördüncü ve son defa 5 Haziran 1993 günü ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›m. Hakk›mda Ankara 1 No’lu
DGM’nin g›yabi tutuklama karar› bulunuyordu. Mevcut
yasalara göre direkt hakim karﬂ›s›na ç›kart›l›p, hakk›mdaki g›yabi tevkif müzekkeresinin vicahiye çevrilmesi
gerekiyordu. Çünkü sorgulanmam gereken dava Ankara DGM’de devam ediyordu. Ama öyle olmad›. 11 gün
‹stanbul TEM ﬁubesi’nde (Gayrettepe) tutuldum ve bu
süre boyunca da iﬂkence gördüm.
‹lk iki gün gözalt›na al›nd›¤›ma iliﬂkin hiçbir kay›t tutulmad›. Hatta, Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’ndan gözalt› izni bile iki gün sonra al›nm›ﬂt›r. Al›nan bu iznin süresi 5
gündür. Ama bu süre de aﬂ›ld›. A¤›rl›kl› olarak Filistin
ask›s› olarak bilinen iﬂkenceyi uygulad›lar. Bu iﬂkence
seanslar›n›n birinde belimden sakatland›m.
‹ﬂkenceyi yöneten TEM ﬁube Müdürü Reﬂat Altay’d›r. Dönemin ‹stanbul Emniyet Müdürü Necdet
Menzir de iﬂkenceye “tan›k” olmuﬂtur.
Gözalt›na al›nd›¤›m›n birinci günüydü. ‹ﬂkence en
yo¤un haliyle ve ölüm tehditleriyle sürerken bir ara
Necdet Menzir’in karﬂ›s›na ç›kartt›lar. Kendisini tan›tt›ktan sonra Menzir; “Gecenin bu saatinde istesem, ‹stanbul’un en güzel kad›n›n›n koynunda olurdum. Ama görüyorsun ki iﬂimin baﬂ›nday›m. Bu da bizim inanc›m›z,
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görev aﬂk›m›zd›r, bizi yenemezsiniz!..” diyordu.
Asl›nda benim Ankara’ya götürülmem gerekiyordu.
Çünkü hakk›mda aç›lan iki dava da orada sürmekteydi.
Ama götürmediler. ‹ﬂkencecilerin aç›klamalar›na göre;
Ankara ‹stanbul’u protesto edip “biz sizin adam› hallettik, siz yapmad›n›z” diyerek sitem ediyormuﬂ. (O günlerde Ankara polisi Murat Gül’ü katletmiﬂti.) Bu sitemi
telefonla bildiren ise, 18 Nisan seçimlerinde MHP’den
Karaman milletvekili aday› olan Ankara DAL’›n iﬂkencecilerinden ‹brahim Dedeo¤lu’ymuﬂ...
Anlatt›¤›m bu olay, ölüm tehditlerinin sadece bir parças›yd›. ‹ﬂkence ve ölüm tehdidi son güne kadar devam
etti.
Savc›l›¤a ç›kart›l›rken, muayene için götürdükleri Adli Tabip, vücudumun de¤iﬂik yerlerinde iﬂkence sonucu
oluﬂan yara-bere izlerini tutana¤a yazd›, durumu çok
ciddi görmüﬂ olmal› ki hastaneye sevk etti... Ancak, iﬂkenceciler, iﬂkencenin belgelenmemesi için hastaneye
götürmek istemediler. Ertesi gün iﬂkenceyi gizlemenin
çaresini buldular ve polis hastanesine götürüp orada
“muayene” ettiler. Daha sonra ç›kar›ld›¤›m adli tabip
10 gün rapor verdi... Ama bu raporun hiç bir önemi
yoktu. 6 y›l süren yarg›lama sonunda Ankara DGM taraf›ndan idam “ceza”s› verildi ve Yarg›tay taraf›ndan
da onayland›. ﬁu an Bart›n Hapishanesi’nde bulunmaktay›m.
***
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“DEMEK KONUﬁMAYACAKSIN HA,
LAN O⁄LUM ZATEN SEN‹ EMN‹YETE
GÖTÜRMÜYORUZ, ISSIZ B‹R YERE
GÖTÜRÜP KAFANA SIKACA⁄IZ”
Anlatan: Bülent Durgaç
(26 yaﬂ›nda, Bursa Hapishanesi’nde tutuklu)

Kurban bayram›n›n ikinci (8 Haziran 1993) günüydü.
Eve gitmek için, Mersin Alt›nanahtar’daki Almanya
Konsoloslu¤u’nun önündeki durakta otobüs bekliyordum. Yolun karﬂ› taraf›ndan 3-4 kiﬂinin üzerime do¤ru
koﬂtu¤unu gördüm. Ayn› anda dura¤a gelen ara yoldan
da elleri silahl› iki kiﬂi üzerime geliyorlard›. Daha ne oldu¤unu anlayamadan beni yaka paça yere yat›rd›lar.
Bir tanesi de s›rt›ma oturup ellerimi kelepçeledi. Sonra
ba¤›rarak polis olduklar›n›, beni gözalt›na ald›klar›n›
söylediler.
“Ne oluyor, neden gözalt›na al›yorsunuz?” derken,
saç›mdan çekerek ve kafama silah dayayarak 7-8 metre
ilerideki emlakç›ya götürdüler. Burada tekme ve tokat
vurarak kendilerini soru soramayaca¤›m› söylüyorlard›. Bunun üzerine, ifade vermeyece¤imi ve susma hakk›m› kullanaca¤›m› söyleyince daha da azg›nca sald›rd›lar. Telefonla emniyetten iki ekip otosu istediler. 4-5
dakika sonra beni alarak yolun karﬂ› taraf›nda bulunan
taksilerden birine bindirdiler. Arka koltuklara oturttuktan sonra baﬂ›m› dizlerimin aras›na zorla bast›rd›lar.
Üstümde bulunan tiﬂörtün alt k›sm›n› kafama geçirdiler. Böylece kendilerinin yüzünü görmememi sa¤lamaya çal›ﬂ›yorlard›.
Mersin Emniyeti’ne do¤ru giderken bana “demek
konuﬂmayacaks›n ha, lan o¤lum zaten seni emniyete
götürmüyoruz, ›ss›z bir yere götürüp kafana s›kaca¤›z” diyerek psikolojik bask› uygulamaya çal›ﬂ›yorlar-
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d›. Emniyete geldi¤imizde arka kap›dan girdiklerini
tahmin ettim. Çünkü emniyetin de üzerinde oldu¤u yol
güzergah›nda senelerce Pozcu Kooperatifi dolmuﬂlar›nda muavinlik yapt›m. Arabay› yanaﬂt›r›p beni indirdiklerinde tiﬂörtümü baﬂ›mdan ald›lar. Ve çevreye bakmamam› söyleyerek, kafam› yere do¤ru e¤erek emniyete soktular.
3. kata ç›kt›¤›m›zda gözlerimi bir bezle ba¤lay›p koridordaki ikinci odaya soktular. Burada ayakkab›lar›m› ç›kard›lar ve hemen ifade vermeye baﬂlamam› söylediler. Susma hakk›m› kulland›¤›m›, ifade vermeyece¤imi
söyledi¤imde yeniden kaba dayak atmaya baﬂlad›lar.
Döverken de, “ifade vereceksin o¤lum, burada ifade
vermeden ç›kan yok, kimler girdi ben ifade vermem diye ama sonradan bülbül gibi ötmeye baﬂlad›lar, sen de
ifade vereceksin” diyorlard›. Ben susmaya devam ettikçe onlar yapt›klar› iﬂkencenin ﬂiddetini art›r›yordu.
Tavr›m›n devam etti¤ini gördüklerinde, bu sefer de
falakaya yat›rd›lar. ‹ki kiﬂi ayaklar›mdan tutuyor, birisi
gö¤süme iki eliyle bast›r›rken birisi de ayaklar›ma vuruyordu. Sonra tecavüz edecekleri tehdidinde bulunarak çamaﬂ›r›m› ç›karmaya baﬂlad›lar. Üzerimde hiçbir
ﬂey kalmay›nca birisi hayalar›m› s›kmaya baﬂlad›. Bir
süre sonra içlerinden birisi “komutan›m, bunu sa¤l›k
oca¤›na götürelim, sonra devam ederiz” diye bir cümle kulland›.
Karﬂ›dan “tamam” sözünü duyunca da beni apar topar yerden kald›rd›lar, elbiselerimi giydirdiler ve bir
taksiye bindirip sa¤l›k oca¤›na götürdüler. Bir odaya
girdik ve daha girdi¤imiz anda doktor dedikleri ﬂahsa
“çabuk bak, iﬂimiz var” türünden ﬂeyler söylediler. O
da tiﬂörtümü yukar› do¤ru kald›rarak karn›ma bakt› ve
“bir ﬂeyi yok” dedi. Zaman geçirmeden h›zla emniyete
geri götürdüler. Yeniden iﬂkenceye baﬂlad›lar. Bu seferki yöntem, elektrik iﬂkencesiydi. Cinsel organ›ma ve
el serçe parma¤›ma ba¤lad›klar› kablolarla elektrik vermeye baﬂlad›lar. Elektri¤in dozaj› giderek art›yor ve
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elimde olmadan sars›l›yordum.
ﬁubede iﬂkence yöntemleri olarak, falaka, haya burma, kaba dayak, tuvalete ç›karmama ve faﬂist müzik
dinletmeyi kulland›lar.
Bana iﬂkence yapanlar ise Komutan dedikleri; orta
boylu, etine dolgun, aln› aç›lm›ﬂ, kestane saçl›, kahverengi gözlüydü. Hac› dedikleri; beyaz saçl› ve kafas›n›n
ortas› kelleﬂmiﬂ, etine dolgun, argoyu çok s›k kullanan,
1.60 boylar›nda, sivri burunlu birisiydi. O süreçte Mersin Emniyet Müdürü de, ad› katliamlarla, iﬂkencelerle
ve çetelerle an›lan Hasan Özdemir’di.
Mersin Emniyeti’nde on gün süren iﬂkenceli sorgudan sonra ç›kar›ld›¤›m mahkeme taraf›ndan tutukland›m.
***
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“SEN DENEY‹ML‹S‹N, GEL DE YEN‹
YÖNTEMLER‹M‹Z‹ GÖR”
Anlatan: Cumhur Bircan
(36 yaﬂ›nda, Çank›r› Hapishanesi’nde tutuklu)

‹lk gözalt›na al›nd›¤›m tarih, 1978 y›l›n›n May›s ay›yd›. Gözalt›na alt› kiﬂi al›nm›ﬂt›k. Bizleri “bildiri da¤›tmak”tan ve “bir ma¤azay› ya¤malamak”tan alm›ﬂlard›.
Gözalt›na al›nan arkadaﬂlar›ma ve bana kaba dayak ve
falaka ile iﬂkence yapm›ﬂlard›. Bu suçlar› kabul etmemizi istiyorlard›. Bizler suçlamalar› kabul etmedikçe küfürlü, tekmeli, tokatl› sald›r›larda bulunuyorlard›. Yer yer
hücrelerden ç›kar›p kafam›za silah dayay›p öldürmekle
tehdit ediyorlard›. Sorgumuzu yapan genellikle karakol
amiriydi. ‹smi Ahmet’ti. Yan›nda da üç kiﬂi bulunuyordu. Bunlardan biri de askeri elbiseliydi. Askeri elbiseli
olan›n gerçekten asker oldu¤unu daha sonradan ö¤rendik. (...) Bu iﬂkenceciler bizi savc›l›¤a ç›kartt›lar. Savc›l›k bizi serbest b›rak›nca h›zlar›n› alamay›p koridorda
tekme savurdular. Yapt›klar› iﬂkenceyle ilk defa karﬂ›laﬂ›yorduk. Falakaya yat›rd›klar›nda, vurduklar› her darbeyi beynimde hissediyor ve ba¤›r›yordum. Ben ba¤›rd›kça onlar gülüyor, güldükçe vuruyorlard›. Ahlaki anlamda yapt›klar› hakaretleri ciddiye al›yor ve tedirginlik
yaﬂ›yordum. Ama suçlamalar›n› kabul etmiyordum.
‹kinci gözalt›m; Temmuz 1979’dur. Bildiri da¤›tma,
duvarlara yaz› yazma ve silahla tehdit olay›ndan dolay›
üç kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂt›k. Gözalt›na al›nd›¤›m›z andan
itibaren kaba dayak yine baﬂlad›. Karakola götürüldü¤ümüzde yine bizi karﬂ›layan Ahmet oldu. Gece saat
üçte geldi. Sarhoﬂtu, ne yapt›¤›n› bilmez halde copla
rasgele sald›rmaya baﬂlad›. Elindeki copla her taraf›m›-
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za vuruyordu.
S›k›yönetim dönemi oldu¤undan, karakolda sürekli
asker de bulunuyordu. Onlar da ellerindeki coplarla h›ﬂ›mla vurdular. Üç kiﬂi yere y›¤›ld›k. Beni daha önceden
bildiklerinden daha fazla yükleniyorlard›. Beni yerden
kald›r›p yürütmeye çal›ﬂ›yor, hafif yere bast›¤›mda yine
vuruyorlard›. Emniyette bir gün kald›k. Ertesi gün küfür
ve tehditlerle mahkemeye ç›kard›lar ve tutukland›k.
Gördü¤üm iﬂkenceden dolay› s›rt›mda ve sol aya¤›mda
yara izi kald›. S›rt›m morarm›ﬂ ve su toplam›ﬂt›. (...)
Üçüncü gözalt›na al›nmam 1980’dir. 1980’de bir yak›n›m›z›n evinin bas›lmas› sonucu yedi kiﬂi gözalt›na
al›nd›k. Bas›lan evde bir adet tabanca bulundu. Benim
üzerimde de sahte kimlik bulunuyordu. Bas›lan evde silah›n bulunmas›yla birlikte iﬂkence baﬂlad›. Evi basanlar askerdi. Yine baﬂlar›nda ayn› baﬂçavuﬂ vard›. Evde
bulunanlar›n hepsini yere yat›rarak hem tekmeliyor,
hem de üzerlerini sark›nt›l›k yaparcas›na ar›yorlard›.
Karakola getirildi¤imizde arabadan indirilirken a¤›zlar›m›z› k›rd›lar. Dipçiklerle rasgele vuruyorlard›. Her ald›¤›m›z darbede sars›l›yor ve yere y›¤›l›yorduk. Karakolun içerisine sokuldu¤umuzda polisler de sald›r›ya kat›ld›lar. Yap›lan kaba dayak ve sald›r›lardan sonra koridor tamamen kan içinde kalm›ﬂt›.
‹ﬂkenceli sald›r›lara bir gün sonra gece 2.30’da yeniden baﬂlad›lar. ‹ﬂkencede bu sefer üç subay vard›. Subaylar bizi hücreden tek tek al›p sorguluyorlard›. Sorguda istediklerini vermeyince askerlere emir veriyor,
askerler de falakaya yat›r›yorlard›. ‹ki polis de baﬂ›m›za
gelip “bunlara söyleyeceklerinizi söyleyin, bunlar gitsin biz bize kal›nca iﬂimizi hallederiz” diyorlard›. Gözalt›na al›nanlar›n birbirleri üzerine ifade vermelerini istiyorlard›. Bende bulunan kimli¤in sahte oldu¤unu, orada bulunan birinin söylemesi ve beni daha önce sorgulayan çavuﬂun da ›srar› üzerine gerçek kimli¤imi (babam› getirip, ona da iﬂkence yaparak) çözdüler. Kimli¤imi
çözdükten sonra bana özel olarak yöneldiler. Bu sorgu-
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da kafam›n iki yerinde k›r›k oluﬂtu. Ayak parmaklar›mdan üç t›rna¤›m ç›kt› ve ayak bileklerimde kal›n yara izleri oldu. Falakaya yat›rd›klar›nda sadece ayaklar›ma
vurmay›p, parmaklar›ma ve kalçalar›ma da vuruyorlard›. Her vurduklar›nda art›k bay›lmaya baﬂlam›ﬂt›m. Her
bay›lmada üzerime kovalarla su döküyorlard›.
Sürekli öldürme tehditlerinde bulunuyorlard›. Art›k
h›rslar›n› almad›lar ve kafam› tuvaletin deli¤ine sokmaya çal›ﬂt›lar. ‹ﬂkencenin ilk yap›ld›¤› yer karakoldu. Bu
karakol, s›radan bir mahalle karakolu gibi gözüküyordu. Ba¤lar Karakolu’ndaki iﬂimiz bittikten sonra Adana
Emniyet Müdürlü¤ü’ne (ﬁimdiki Çevik Kuvvet Amirli¤i)
götürdüler. Burada da iﬂkenceye devam ettiler. Buradaki iﬂkence karakoldaki iﬂkenceden yo¤un de¤ildi. Yapacaklar›n› yapm›ﬂlard›, onlara bir ﬂey kalmam›ﬂt›.
‹ﬂkenceler sonucunda vücudumuzda oluﬂan yaralar›
orada tedavi ediyorlard›. Hastaneye götürmüyorlard›.
Pansuman diye yapt›klar› da iﬂkenceden baﬂka bir ﬂey
olmuyordu. Yaram›z›n üstüne bast›r›yor ve arada bir de
kafalar›m›za vuruyorlard›. Bu iﬂkenceli sorgulardan
sonra tutukland›m ve hapishanede tedavi oldum.
Dördüncü gözalt›m; 1989 Haziran’›d›r. Yeni Çözüm
dergisinin Adana bürosunda resmimin ve kimlik bildirimimin ç›kmas› sonucu polis taraf›ndan haz›rlanan bir
komployla karﬂ› karﬂ›ya kald›m. Bir baﬂçavuﬂun silah›n›
iﬂyerimde unutmas›, buna da benim el koydu¤um gerekçesiyle gözalt›na al›nd›m. Siyasi polis sorguya ald›.
Silah iﬂi komplo oldu¤u için sorguda bundan hiç bahsetmediler zaten. Gözalt›nda bana Adana’daki iliﬂkileri
soruyorlard›. Ayr›ca resmimin Çözüm bürosunda ne
arad›¤›n›, kimlik fotokopisinin ne gezdi¤ini soruyorlard›. Antep Hapishanesi’nde yatan baz› tutuklular› tan›y›p
tan›mad›¤›m› ö¤renmek istiyorlard›. Cevap vermeyince, “sen deneyimlisin, gel de yeni yöntemlerimizi gör”
diyorlard›.
Üzerime çullanarak ç›r›lç›plak soydular. Ard›ndan elimi aya¤›m› ba¤lad›lar. Sonra arkadan ayaklar›m› büke-
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rek ellerimle birlikte ba¤lad›lar. Bu iﬂlemleri yaparken
de tekme vuruyor, küfür ediyorlard›. Bana elektrik vereceklerini söylüyorlard›. Bu esnada, sürekli iﬂkenceciler
diye ba¤›r›yordum. Biri a¤z›m› kapat›p çenemi s›karken
di¤eri “b›rak ba¤›rs›n” diyordu. Ben ba¤›r›rken, kel kafal›, 1.70 boylar›nda, 45 yaﬂlar›nda, yüzleri k›r›ﬂ›k, esmer tenli, memur b›y›¤› gibi b›y›¤› olan da kafama torba geçirmeye çal›ﬂ›yordu. Kafama torba geçirildikten
sonra birbirine ba¤l› olan ayaklar›m›n ve ellerimin aras›ndan bir sopa geçirerek yüksek bir yere kald›rd›lar.
Yüzüm yere bak›yordu. Vücudum yar›m ay gibi oldu.
Bu s›rada iki kiﬂinin s›rt›ma bast›¤›n› hissettim. S›rt›ma
basarak göbe¤imi yere de¤dirmeye çal›ﬂ›yorlard›. Di¤er biri de, copla aya¤›ma vuruyordu. Ç›plakt›m ve yer
yer copla cinsel organ›ma vuruyor, copu makat›ma
sokmaya çal›ﬂ›yordu. S›rt›ma bast›klar›nda beynimde
y›ld›zlar ç›k›yordu. Ba¤›r›yordum, fakat baﬂ›ma geçirilen torbadan dolay› sesim bo¤uluyordu. Duydu¤um
ac›y› biliyorlard› ve arada bir e¤ilip “anlatacan m›?” diye soruyorlard›. Yap›lan iﬂkenceden tatmin olmad›klar›
tav›rlar›ndan belli oluyordu. Biri di¤erine “ﬁefim, manyetoyu getir” diyordu. Di¤eri de, “yok yok bunu tabuta
koyal›m” diyordu. Ama bir yandan da vurmaya devam
ediyorlard›. Her vurduklar›nda “anlaﬂal›m m›?” diyordu di¤er biri. Belime de basmaya devam ettiklerinden,
belim k›r›lacak gibi oluyordu. ‹ﬂkencecinin biri, “Bak
o¤lum belini k›racaklar, anlat gitsin” diyordu.
‹ﬂkenceciler art›k benimle u¤raﬂmaktan yorulmuﬂ
olacaklar ki, son kez bir daha yüklenip b›rakt›lar. Yapaca¤›z dediklerini yapmaktan vazgeçtiler. Bana yap›lan
bu iﬂkence, daha önceki gözalt›na al›nd›¤›m dönemdekilerden daha teknik bir iﬂkenceydi. Sadece ayak ve el
bileklerimde ba¤lad›klar› iplerden dolay› yara aç›lm›ﬂt›.
Ama vücudumun her yan› a¤r›yordu. Sürekli kusuyordum. S›rt›ma bast›klar›ndan belimdeki a¤r›lar daha fazlayd›. Kol ve ayak bileklerimdeki yaralar› gören komiser, arkadaﬂlar›na “hayvanlar gibisiniz, neden yara
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açt›n›z?” diye k›z›yordu. K›zmas› iﬂkence yapmalar›ndan de¤il yara açmalar›ndand›. Çünkü, o dönemde ülkede iﬂkence tart›ﬂ›l›yordu. Komiser hemen bir merhem ve yara kurutucu getirdi. Kendi elleriyle bu sefer
yaralar›m› tedavi etmeye baﬂlad›. Beni b›rakacaklar›n›
ama yaram›n iyileﬂmesi gerekti¤ini söylemeye baﬂlad›lar. Gözalt›nda 15 gün tutuldum. Yaram kabuk ba¤lay›nca savc›l›¤a ç›kartt›lar. Savc›l›k serbest b›rakt›.
Alt›nc› gözalt›m; 1991’de 18 kiﬂiyle birlikte gözalt›na
al›nd›k. Beni ailemin evinden ald›lar. Alanlar yine Adana siyasi polisleriydi. Polislerden biri, 1.85 boylar›nda
olan, en az 120 kilo civar›nda, göbekli, iriyar› biriydi.
Ad›n›n Selahattin oldu¤unu söylüyorlard›. Ayr›ca içlerinde Süleyman diye bilinen ve Esma Polat’lar›n katliam›na kat›lan hafif sar›ﬂ›n, 1.60-65 boylar›nda olan biri
vard›. Buna “yüzbaﬂ›m” diyorlard›. Ayn›s›n› ﬂiﬂman
olan polise de söylüyorlard›.
ﬁiﬂman olan evimizi bast›¤›nda direk üzerime sald›rarak bir kaç kiﬂiyle birlikte beni yere yat›rd›. Bunun
üzerinde askeri kamuflaj elbisesi vard›. Emniyette de
ayn› elbiseyi giyiyordu. 10 kiﬂi kadar evde üzerime çulland›ktan sonra kollar›m› arkadan kelepçelediler. Ve daha sonra sürükleyerek evden d›ﬂar› ç›kartt›lar, polis
otosuna koydular. Ayn› anda gözlerimi ba¤lad›lar. ﬁubeye getirdiklerinde gözlerimin ba¤›n› ç›kartt›m. Polisler birden üzerime çulland›lar. Bundan önce üzerimi
soymam› istemiﬂlerdi. Reddettim. Üzerime çulland›klar›nda elbiselerimi de parçalad›lar. Gözlerimi açt›¤›mda
özellikle ﬂiﬂman olan› ve 12 Eylül’den beri Adana siyasi ﬂubede görev yapan ve ad›n›n Süleyman oldu¤unu
bildi¤im ile yass› yüzlü, kaﬂlar› hafif dik olan, 95 kilo civar›nda, 1.60-65 boylar›nda olan iﬂkencecileri gördüm.
Gördüklerimden bir di¤eri de, hafif sar› tenli, sürekli
telsizle dolaﬂan, 1.75-80 boylar›nda, 80 kilo civar›nda,
gözlüklüydü. Buna sürekli “amirim” diyorlard›. Ayr›ca
bu iﬂkenceci, zaman zaman video kameras›yla çekim
yap›yordu.
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Tamamen soyduktan sonra tazyikli su s›kmaya baﬂlad›lar. Ne kadar tazyikli su s›kt›klar›n› hat›rlam›yorum.
Ard›ndan ask›ya ald›lar. Önce kal›n bir kalas getirdiler.
Kalas› yere att›klar›nda sert bir ses duydum. “Yat›r›n”
diye ba¤›r›yordu biri. Bir anda yere yat›r›ld›m. Ve kollar›mdan kalasa ba¤lad›lar. Çok dikkatli ba¤l›yorlard›.
Birbirlerine “dikkatli ba¤lay›n, iz olmas›n” diyorlard›.
Bana dönerek “sende iz b›rakmadan, seni öldürece¤iz”
diyorlard›.
Ba¤lama iﬂlemi bittikten sonra yüksek bir yere kald›r›p b›rakt›lar. ‹ki ara boﬂluktan sallan›yordum. Sanki
kollar›m kopacakm›ﬂ gibi ac› duyuyordum. Kilomun
fazla olmas›ndan dolay› kollar›m vücudumu tartm›yordu. Diﬂimi s›k›yor, ac› duymak istemiyordum. Bu arada
biri ayak parmaklar›ma ve cinsel organ›ma bir ﬂeyler
ba¤l›yordu. Elektrikle daha yeni karﬂ›laﬂacakt›m. Ba¤lama iﬂi bittikten sonra, bana
- “Bak bu iﬂe baﬂlamadan konuﬂal›m” dediler.
- “Konuﬂacak bir ﬂeyim yok” deyince birden sars›ld›m. Vücudum gerildi. ‹radem d›ﬂ›nda a¤z›mdan bir
“oh” sesi ç›kt›. “Oh” sesimi duyan iﬂkenceciler, kahkaha ve küfürlerle manyetoyu çevirmeye devam ettiler.
Manyetonun her dönmesinde vücudum geriliyordu.
Sars›nt›y› beynimde hissediyor, içim kuruyordu. Dudaklar›m kuruyor, gözlerimde bir gerilme hissediyordum. Gerilme vücudumun her yan›nda oluyordu
Elektrikli ask›ya son veren iﬂkenceciler, beni aﬂa¤›ya
indirdiler. Hemen buzun üzerine yat›rd›lar. Bir koridora
kum torbalar›n› koymuﬂlar, kum torbalar›n› bir kanal gibi dizip ortas›na kal›p buzlar koymuﬂlard›. Beni buzun
üzerine yat›rd›lar. Üzerime ve yan›ma da buz koydular.
Bunun üstüne de kum torbalar› koydular. Tir tir titremeye baﬂlam›ﬂt›m. So¤uktan kollar›m›, bacaklar›m›
hissetmiyordum. Ufak su dökme ihtiyac› hissediyordum ama yapam›yordum. Aradan ne kadar geçti bilmiyorum ama buzlar erimiﬂti. Beni kald›rd›lar, baﬂka bir
odaya götürdüler. Odan›n içinde bir vantilatör vard›.
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Çal›ﬂt›ktan sonra vücudumda korkunç bir s›z› oluﬂuyordu. Ard›ndan vücudum kaygan bir hal al›yordu. Bu seans› dört defa yapt›lar. Sonuç alamay›nca uykusuz b›rak›yorlard›.
Büyük bir koridorda ellerim arkadan ba¤l› ve ç›r›lç›plak bekletiyorlard›. Gelip geçen küfrediyor, bana “teﬂhirci” diye hakaret ediyorlard›. Elleriyle sa¤›ma soluma
vurup taciz ediyorlard›. Arada “albay›m” ve “te¤menim” dedikleri birileri geliyor, ellerindeki copla cinsel
organ›ma vuruyorlard›. Te¤menim dedikleri iﬂkenceci
1.70 boylar›nda, iri yar›, toparlak yüzlü ve kal›n sesliydi. Yaﬂ› çok fazla de¤ildi. Sesini ne kadar kal›nlaﬂt›r›rsa
kal›nlaﬂt›rs›n 35 yaﬂlar›nda oldu¤u belli oluyordu. Bu
iﬂkenceci özellikle hayalar›m› s›k›p ba¤›rtmaya çal›ﬂ›yordu. Hayalar›m s›k›ld›¤›nda kar›n bölgemde derin bir
ac› duyuyordum. Özellikle bu yöntemle ahlaki sald›r›y›
yapan, yer yer sesini inceleterek baﬂka biri gibi davran›yordu. Arada bir yeni birilerini ça¤›racaklar› zaman
“Ay›bo¤an”, “Ceyar”, “Kemik K›ran” gibi sözler kullan›yorlard›. Ceyar ve Te¤men dedikleri beni uyutmuyorlard›.
Art›k irademin d›ﬂ›nda yere düﬂüyordum. Her yere
düﬂtü¤ümde tekmeyle vurup kald›r›yorlard›. En son
yapt›klar› ise ellerimi yukar› bir yere ba¤lay›p vurmak
oldu. Bu esnada yorgunluktan ayakta dalm›ﬂ›m. O an
biri a¤z›m› zorla açarak, bir ﬂeyler ak›tt›¤›n› ve ak›tt›¤›n›n sidik oldu¤unu farkettim. Bununla da yetinmeyip
kafam›n üstüne bir so¤uk bir s›cak su damlatmaya baﬂlad›lar. Ard›ndan fiskiye ile so¤uk su tuttular...
Art›k iﬂkenceden vazgeçmiﬂlerdi. Yemek yemem için
bu sefer yalvarmaya baﬂlad›lar. Yemek yemeyece¤imi
söyledi¤imde “geber” diye cevap verdiler. Ama ›srarlar›ndan vazgeçmediler. Art›k iﬂkenceciler ortal›kta gözükmüyordu. “Gardiyan” diye seslendikleri biri gelip ilgileniyordu. Arada bir de “yav niye konuﬂmad›n, kendini ezdirdin” diye hala konuﬂmam› bekliyordu. Tedaviye
yöneldiklerinde izin vermedim. Traﬂ yap›p kamera kar-
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ﬂ›s›na ç›karacaklard›, kabul etmedim. ‹ﬂkenceciler iﬂini
bitirdikten sonra savc›l›¤a ç›kart›ld›m, tutukland›m ve
hapishaneye gönderildim.
‹drar yollar›m enfeksiyon kapm›ﬂ, böbre¤imde iltihaplanma vard›. Do¤ru dürüst oturam›yordum. Oturdu¤umda belime kadar varan a¤r›lar oluyordu. Buradaki iﬂkencelerden kalanlar da bunlar oldu. Adli T›p raporum oldu¤u halde iﬂkenceciler hakk›nda hiçbir soruﬂturma aç›lmad›.
Sekizinci gözalt›m; 1993 Temmuz’unda Silifke k›rsal›nda gözalt›na al›nd›m. Özel tim ve jandarman›n iﬂkencesi daha orada baﬂlad›. Önce, her yan›ma tekme ve
dipçiklerle vurdular. Ard›ndan dikenlerin üzerinde sürükleyerek arabaya bindirmeye u¤raﬂt›lar. Bir yandan
dikenler, bir yandan da kaya ve taﬂ parçalar› vücudumu
parçal›yordu. Di¤er yandan bölgedeki sivil faﬂistlerin
taﬂl› sopal› sald›r›lar›na maruz kal›yorduk. Bu vaziyette
Silifke Jandarma Bölge Komutanl›¤›’na getirildik.
Her taraf›m›zdan kan ak›yordu. Duda¤›m parçalanm›ﬂ, kaﬂ›m aç›lm›ﬂ ve kafam k›r›lm›ﬂt›. Bu halimizle
hücrelere konulmak için aﬂa¤›ya indirilirken askerler
zevk içinde sald›r›yorlard›. Hücrelere at›ld›ktan sonra
h›z›n› alamayan askerler, uzun bir sopa ile uzaktan vurmaya çal›ﬂ›yorlard›. Askerler iﬂlerini bitirdikten sonra,
gece 1.30’da siyasi polisler sorguya ald›.
Buradaki iﬂkence tezgah› de¤iﬂikti. Bir doktor sedyesi vard›. Beni soyduktan sonra sedyenin üzerine yat›rd›lar. Her taraf›mdan kan geldi¤ini görüyorlard›. Bundan dolay› askerlere küfrediyorlard›. Buna ra¤men iﬂkence yapmaktan vazgeçmiyorlard›. Sedyeye ba¤lama
iﬂi bittikten sonra elektrik iﬂkencesine baﬂlad›lar. Kablonun birisini cinsel organ›ma ba¤lad›lar. Di¤erini vücudumun çeﬂitli bölgelerinde gezdirmeye baﬂlad›lar. Koltuk altlar›m, burnum, gözlerimin alt k›sm›, dudaklar›m,
kulaklar›m ve vücudumun daha de¤iﬂik yerlerine elektrik verdiler. Bu yapt›klar›yla cevap alamay›nca, hem falaka att›lar, hem de elektrik verdiler. Bu esnada par-
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maklar›mdan biri ç›kt›. T›rna¤›mdan kan geldi¤ini gördüklerinde vurmay› durdurdular. Bu yapt›klar›ndan da
sonuç alamay›nca, bu sefer makata cop sokmaya çal›ﬂt›lar. Maksatlar› beni psikolojik olarak çökertmekti. Vücudumun her yan› a¤r›dan s›zlarken, onlar›n yapt›klar›na sadece ahlaks›zl›k demekle yetindim.
Silifke’nin iﬂkencecileri sonuç alamay›nca Mersin’in
iﬂkencecilerine verildim. Bana Mersin’de iﬂkence yapanlar›n hepsi de iri yar›, etine dolgundu. Bunlar üç kiﬂiydi. Sadece 1.70 boylar›nda, beyaz tenli, hafif k›v›rc›k
saçl› olan› net olarak gördüm. Mersin’in iﬂkencecileri
beni teslim ald›klar›nda, bana daha önce iﬂkence yapanlara küfrediyorlard›. Çünkü yürüyemiyordum.
Ayakta duracak halim yoktu. Bu durumum daha fazla
iﬂkence yapmalar›na elveriﬂli de¤ildi. Bu nedenle Mersin polisi bana dokunmad›.
Ama Adana’dan gelen ve sesinden tan›d›¤›m polisler
iﬂkenceye baﬂlad›. Onlar da fazla ileriye gitmiyordu.
Buza yat›r›yor, ard›ndan sorguluyorlard›. Buzlar vücudumdaki yaralara sanki tuz bas›lm›ﬂ gibi a¤r› yarat›yordu. Buzdan sonra bay›lm›ﬂ›m. Gözümü hastanede açt›m. Hastanede bir i¤ne yap›p geri gönderdiler. Bu sefer iﬂkencecilerin doktoru beni ayakta tutuyor, yaralar›ma uyuﬂturucu sürüyor ve yeniden iﬂkencecilerin eline
veriyordu.
Sorgumuz bittikten sonra mahkemeye ç›kar›ld›k ve
tutukland›k. Malatya Hapishanesi’ne gönderildik. Yine
iﬂkence gördü¤üme dair rapor alm›ﬂt›m. Bu iﬂkenceden
kalan izlerden biri gözlerimde kuruma ve yanman›n yan›nda oluﬂan tiktir. Ayr›ca idrar yollar›ndaki enfeksiyon
uzun süre devam etti. Bugün hala kollar›mda, bacaklar›mda uyuﬂmalar, kemiklerimde s›z›lar ve kaslar›mda
gerilmeler oluyor.
***
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“FALAKADA AYAK TABANIMIN
PATLAMASIYLA OLUﬁAN YARALARA
ETK‹Y‹ ARTTIRMASI ‹Ç‹N TUZ BASIP KES‹C‹
B‹R ALETLE OYARAK DER‹NLEﬁT‹R‹P
GEN‹ﬁLET‹YORLARDI”
Anlatan: Sinan Yavuz
(33 yaﬂ›nda, Bart›n Hapishanesi’nde tutuklu)

9 A¤ustos 1993 tarihinde arkadaﬂ›m›n oturdu¤u
semtte bulunan tuhafiyeci dükkan›ndan gözalt›na al›nd›m. Gazeteci oldu¤umu, keyfi ve hukuk d›ﬂ› davrand›klar›n› söylememe ra¤men üzerime silahlar›n› do¤rultmuﬂ bir halde küfür ve hakaret ederek, döverek polis
minibüsüne bindirildim. Gayrettepe Siyasi ﬁube’ye götürüldüm. Burada çal›ﬂt›¤›m gazeteden ve mahalleden
arkadaﬂlar›m›n oldu¤unu gördüm.
Sosyalist ve devrimci düﬂüncelere sahip olmamdan
dolay› örgüt üyeli¤ini kabul etmem için tehdit ve telkinlerle üzerimde bask› oluﬂturmaya çal›ﬂt›lar. Bir süre
sonra etraf›mda daire oluﬂturdular. Sonra iﬂkencecilerin amiri konumunda olan›n “Anlaﬂ›lan bu kendini denemek istiyor, bizden günah gitti(!)” demesiyle yumruk
ve tekmelerle üzerime sald›rd›lar. Daha sonra üzerimi
zorla soyarak ters ve düz ask› seanslar›na baﬂlad›lar.
Bir yandan da hayalar›m› s›k›p buruyorlard›. Hayalar›m› buran iﬂkenceci, “mesleki” birikimini “ufakl›k” diye
hitap ettikleri genç bir iﬂkenceciye “ö¤retme ve tecrübe kazand›rma” amaçl› diyaloglarla devrediyordu.
Ard›ndan cinsel organ›ma ve ayak parmaklar›ma
kablo ba¤layarak elektrik vermeye baﬂlad›lar. Etkisini
art›rmak için zaman zaman su döküyorlard›. Elektrik ve
hayalar› burma yöntemlerini ask› d›ﬂ›nda yerde de uyguluyorlard›. Falaka yöntemini ayaklar›m› bileklerimden tutan mengene ile s›k›ﬂt›r›p uyguluyorlard›. Ayaklar›m hissetme duyusunu kaybedince b›rak›yorlar, baﬂ-
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ka bir zaman yeni bir seansa baﬂl›yorlard›.
Bu seanslar s›ras›nda ayaklar›m ﬂiﬂerek taban›mda
balonlar oluﬂtu. Falakada ayak taban›m›n patlamas›yla
oluﬂan yaralara etkiyi art›rmas› için tuz bas›p kesici bir
aletle oyarak derinleﬂtirip geniﬂletiyorlard›. Bunu yaparken büyük bir zevk al›yorlard›. Ayaklar›mda oluﬂan
yaralar yaklaﬂ›k çay barda¤›n›n dibinin çap› büyüklü¤ündeydi. Bu yara izi halen aya¤›mda mevcuttur.
Bunlar›n d›ﬂ›nda elle bo¤maya çal›ﬂma, tazyikli su alt›nda tutma, kaba dayak, kafam›, kulaklar›mdan ve saçlar›mdan tutup duvara ve yere çarpma, saçlar›m› yolma, küfür ve hakaret, öldürme ile tehdit etme sürekli
yap›lmaktayd›.
Bu iﬂkence yöntemleri çeﬂitli defalarca uyguland›.
Gözalt›m›n ilk dört günü gece ve gündüz iﬂkence ekiplerinin birbirine devretmesiyle hemen hemen aral›ks›z ve
yo¤un bir ﬂekilde sürmüﬂ, sonraki günlerde azalm›ﬂt›r.
23 A¤ustos 1993 günü ç›kar›ld›¤›m Adli T›p Kurumu’nda vücudumdaki belirgin iﬂkence izleri ve yaralar›na ra¤men orada görevli doktor rapor vermek istemedi. Kendisine doktorluk görevini hat›rlatmam ve suç
duyurusunda bulunaca¤›m› söylemem üzerine yan›m›zdaki iﬂkencecilerle görüﬂtükten sonra rapor haz›rlay›p dosyama koydu. Savc›l›kta savc›ya raporumun dosyada olup olmad›¤›n› sordu¤umda “burada” dedi. Ancak daha sonra mahkeme aﬂamas›nda raporumun dosyadan ç›kar›ld›¤›n› anlad›m.
Bunun üzerine Bayrampaﬂa Özel Tip Hapishanesi’nden ve daha sonra götürüldü¤üm Sa¤malc›lar Hapishanesi’nden baﬂvurarak kay›t defterinden ve hastaneden durumuma iliﬂkin bilgi istememize ra¤men
olumsuz sonuç ald›k. Vücudumdaki iﬂkence izleri halen
mevcuttur. DGM’de süren davadan 12 y›l 6 ay hapis
“ceza”s› verildi.
***
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- “AM‹R‹M UZATMAYA NE GEREK VAR?
BASALIM KAFASINA, ÇATIﬁMA SÜSÜ
VER‹R‹Z”
- “O⁄LUM, ÇEVREDEN GÖRENLER OLDU”
Anlatan: Nail Çavuﬂ
(32 yaﬂ›nda, Çanakkale Hapishanesi’nde tutuklu)

20 Eylül 1993 günü akﬂam›, Adana Kurtuluﬂ Mahallesi’nde bulunan bir özel hava yollar› bürosunda gözalt›na al›nd›m.
Akﬂam 19.00 sular›yd›, büroda çal›ﬂan bir arkadaﬂla
birlikte otururken, daha sonra Adana Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l› oldu¤unu ö¤rendi¤im bir grup sivil polis ellerinde silahlar›yla bask›n yapt›lar. Benim ve di¤er arkadaﬂ›n üzerine çullanan polisler, ellerimizi arkadan s›k›
s›k›ya kelepçelediler. Ve ayn› anda kafama bir çuval geçirdiler. Büronun arka odalar›ndan birine götürdüler...
‹çlerinden biri di¤erine, “Amirim uzatmaya ne gerek
var? Basal›m kafas›na, çat›ﬂma süsü veririz” dedi. Amir
olan ise, “O¤lum, çevreden görenler oldu, büroya giriﬂimizi. Hem acelen niye? Nas›l olsa elimizin at›nda. Buray› bir arayal›m, ona yapaca¤›m›z› biliriz” diyerek tehditler savuruyordu. Üzerime çullanm›ﬂlard›. Bu ﬂekilde
üç-beﬂ dakika bekledikten sonra, d›ﬂar›ya ç›kard›lar.
Zorla polis arabas›na bindirildim. Bir kaç polis, polis
otosunun arka koltuk boﬂlu¤una beni yüzün koyun yat›rd›lar. Birisi s›rt›ma oturdu. Bir yandan yumruklarla
rasgele vururken, di¤er yandan da “hadi ﬂimdi slogan
at bakal›m i... çocu¤u” diyerek hakaret ediyordu. Biraz
sonra araba hareket etti.
Nereye götürüldü¤ümü bilmiyordum. ‹çlerinden biri
“Toroslar’a çek o¤lum, burada yapamad›¤›m›z› orada
yapar›z” diyordu. Bir süre araba ara yollardan geçtikten sonra bir binan›n önünde durdu. Baﬂ›mdaki çuval›
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arabada ç›kard›lar. Burada kollar›ma girerek bu binadan içine götürdüler. Buras› Adana Emniyet Müdürlü¤ü’ydü.
H›zla koridorlardan geçirerek bir odaya soktular. Arabada gözlerimi ba¤lam›ﬂlard›. Bu odada ilk anda bir
ﬂok hali yaratmak için her yandan tekme-tokat giriﬂip
yere y›kt›lar. Ard›ndan papaz rolündeki iﬂkenceci ﬂef
devreye girerek; kendilerine zorluk ç›karmamam durumunda birﬂey yapmayacaklar›n›, aksi taktirde buradan
ölümün ç›kaca¤›n› söylüyordu.
Ad›m›, soyad›m› soruyorlard›. “Keyfi ﬂekilde gözalt›na al›nd›¤›m için cevap vermeyece¤imi” söyledim. Bunun üzerine “papaz”, di¤er iﬂkencecilere, y›k›n, emrini
verdi.
Bir anda üzerime çullanan iﬂkenceciler, üzerimdeki
elbiseleri parçalayarak, zorla ç›kard›lar. Ç›r›lç›plak soyulduktan sonra ilk olarak tazyikli su iﬂkencesi uygulad›lar. Bir süre özellikle vücudumun hassas yerleri olmak üzere bu iﬂkenceyi uygulad›lar. Tazyikli suyu a¤z›ma, burnuma tuttular. Bundan sonra kald›r›p bir masan›n üzerine ç›kartt›lar. Kollar›m› iki yandan duvardaki
boruya ba¤lad›lar. Aya¤›m›n alt›ndaki masay› çektiler.
Bu ﬂekilde bekletilirken iﬂkencecilerden birisi ayaklar›m› burkuyordu. Di¤er birisi bacaklar›mdan as›larak aﬂa¤›ya do¤ru çekiyordu. Sonra, cinsel organ›ma bir kablo
ba¤layarak elektrik verdiler. Gayri-iradi olarak sa¤a-sola vücudumu hareket ettiriyordum. Bu onlar›n çok hoﬂuna gidiyor. Manyetoyu bir h›zl›-bir yavaﬂ çeviriyorlard›. K›sa bir ara verdiler. Sonra parma¤›ma ikinci bir
kablo ba¤lad›lar. Ve tekrar manyetonun kolunu çevirmeye baﬂlad›lar.
Bunlar›n yan› s›ra gözalt›nda kald›¤›m süre içinde
buz kal›plar›na yat›r›ld›m. Bu iﬂkence, ›slak battaniyenin üzerine yat›r›l›p vücudumun dört bir yan›na buz kal›plar› konularak, battaniyenin sar›lmas› ve saatlerce bu
ﬂekilde bekletilme ﬂeklinde yap›l›yordu. Vücudumun
donma noktas›na geldi¤i anlarda k›sa aralar veriyorlar-
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d›. Sonra tekrar, eriyen buzlar›n yerine yenilerini koyarak, ayn› iﬂkence yöntemine devam ediyorlard›. Buz iﬂkencesi s›ras›nda, iﬂkenceci polislerden birisi de karn›m›n üzerine ç›karak a¤›rl›k yaparak buzlar›n etkisini art›rmaya çal›ﬂ›yordu.
Yerdeyken de s›k s›k haya burma, vücudumdaki k›llar› yolma, yakma, kafam› duvara vurma, dizlerimin üzerinde yere çöktürdükten sonra, s›rt›ma ç›karak, yerde
süründürme iﬂkenceleri de uyguland›.
‹ﬂkencelerle geçen 15 günlük gözalt›dan sonra ç›kar›ld›¤›m› mahkeme taraf›ndan tutukland›m ve 7 y›ld›r
da hapishanedeyim.
***
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“S‹LAHLI, MASKEL‹ POL‹SLERCE GÖZALTINA
ALINDIM, ADANA EMN‹YET
MÜDÜRLÜ⁄Ü’NDE ‹ﬁKENCE GÖRDÜM”
Anlatan: Muharrem Güzel
(27 yaﬂ›nda, Çanakkale Hapishanesi’nde tutuklu)

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü’nde okuyan bir ö¤renciydim. 21 Eylül 1993 günü akﬂam› evime
girerken, onlarca maskeli polis, ellerinde otomatik silahlarla üzerime çulland›lar. Baﬂ›ma geçirdikleri bir çuvalla üzerime kapakland›lar. Merdivenlerden indirerek
tekme tokat arabaya bindirdiler. Arabaya bindirdikten
sonra küfür, hakaret ve tehditlerle karﬂ›laﬂt›m. Özellikle
yüzüme tokat ve yumruk atmaya baﬂlad›lar.
Adana Emniyet Müdürlü¤ü’ne geldi¤imde bodrum
kata (buras› Terörle Mücadele’ye ait iﬂkence yap›lan bir
yer) indirdiler. Bir odaya götürüp, sopa ve tekme tokat
vurmaya baﬂlad›lar. Bay›l›nca beklettiler. Bu arada küfürler devam etti. Sonra bir hücreye att›lar. 1 metreye
1.5 metrelik bir yerdi. ‹ﬂkenceciler birbirlerine garip kod
adlarla sesleniyorlard›. Rambo, Böcek, Hoca, Efuli...
Aralar›nda Hoca dedikleri iﬂkenceyi yürüten sorumlular› 40-45 yaﬂlar›nda esmer, k›r saçl›, 1.75 boylar›nda,
yüzü çiçek bozu¤u birisiydi. ‹lk gün bir saat arayla hücreden ç›kar›p odaya götürüyorlard›. Tan›mad›¤›m, bilmedi¤im kiﬂileri soruyorlard›. ‹lgim olmayan eylemleri
bana zorla imzalatmaya çal›ﬂ›yorlard›. Kabul etmeyince
ask›ya ald›lar. Ask›da iken cinsel organ›mdan elektrik
vermeye baﬂlad›lar. S›k s›k “buradan sa¤ ç›kamayacaks›n o¤lum” diyerek ölümle tehdit ediyorlard›. Bay›l›nca
indirip, so¤uk suya tutup ay›ltmaya çal›ﬂ›yorlard›. Özellikle de suyu böbreklerimin bulundu¤u bölgeye tutuyorlard›.
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‹lk dört gün bu ﬂekilde süren fiziki iﬂkence sonra yerini psikolojik ve küfür iﬂkencesine b›rakt›. Y›llarca hapiste yatacaks›n, sana ceza verecekler... diyerek tehditlerini devam ettirdiler. Bu durum yaklaﬂ›k 13 gün sürdü. Gözlerim ve ellerim ba¤l› bir ﬂekilde, teﬂhir masas›na ç›kar›ld›k. Art›k resmini de çektik, kurtuluﬂun yok diyorlard›. Bir gün sonra mahkemeye ç›kar›ld›m. Mahkeme hiçbir belge ve kan›t yokken tutuklad›. Adana Hapishanesi’ne, oradan Malatya’ya ve daha sonra Çanakkale Hapishanesi’ne geldim. ﬁu anda Çanakkale Hapishanesi’nde bulunuyorum.
***
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“HEL‹KOPTER”
Anlatan: Fedai ﬁarkl›
(25 yaﬂ›nda, Bursa Hapishanesi’nde tutuklu)

21 Eylül 1993 günü, Antakya’da kald›¤›m otele yap›lan bask›nda, Adana ve Hatay Emniyet Müdürlüklerine
ba¤l› sivil ve Özel Harekat polisleri taraf›ndan gözalt›na
al›nd›m. ‹lk anda, otelin içinde, oradaki tüm insanlar›n
gözleri önünde dövmeye baﬂlad›lar. 8-10 basamakl› bir
merdivenden aﬂa¤›ya yuvarlay›p arabaya bindirdiler.
Arabada, hemen gözlerimi ba¤lay›p döﬂemeye yat›rd›lar, tekmelemeye baﬂlad›lar.
Ard›ndan Hatay Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldüm.
Garajdan do¤rudan hücrelerin ve iﬂkence odalar›n›n
bulundu¤u zemin kata götürdüler. Beni bir odaya ald›lar, soydular. ‹kisi beni havaya k›ld›r›rken birisi hayalar›m› s›karak ezmeye baﬂlad›. Sonra da kollar›m› tersten
bir kalasa s›k›ca ba¤lad›lar. Bu kalas›n iki ucunu tavana
asarak beni ask›ya ald›lar. Kendileri buna “helikopter”
diyorlard›. ‹ki-üç dakikada bir ayaklar›m›n alt›na sandalye koyuyor, sonra tekrar çekiyorlard›. Bu ask›lar›n süresi 15 dakikadan az olmuyordu. ‹lk indirdiklerinde kollar›m› çözüp hareket ettirdiler. Sonra da, önce uyuﬂan
kollar›m› yavaﬂça, ard›ndan tüm vücuduma tazyikli olarak itfaiye hortumuyla su s›kt›lar. ‹kinci sefer ast›klar›nda parmaklar›ma ve cinsel organ›ma kablo ba¤lay›p
elektrik verdiler. Bu iﬂkenceler, gece yar›s›ndan baﬂlay›p 4 saat sürdü.
Sonra beni giydirip Adana’ya götüreceklerini söylediler. Araban›n içinde gözlerim ba¤l› ve kollar›m arkadan kelepçelenmiﬂ olarak yere yat›r›ld›m. Üstüme ayn›
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ﬂekilde, gözalt›na al›nan baﬂka birisi daha yat›r›ld›. Üç
buçuk saatlik yolu böyle gittik. Yaln›z, yolda bir yerde
durduk. Beni ç›kart›p yolun kenar›na diz çöktürdüler.
Yolun aﬂa¤›s› uçurumdu, öldürmekle tehdit ettiler.
Adana’ya getirildi¤imde dövmeye baﬂlad›lar. Çok küçük bir hücreye kapatt›lar. Bundan sonra da günde en
az bir kez iﬂkenceye al›nd›m. Bazen saatlerce yüzüm duvara dönük olarak ayakta bekletildim. ‹ﬂkence seslerini
dinledim. Tüm bunlar 6-7 gün sürdü. Bundan sonra da
hücrede kald›m. Bazen gelip hücrede dövüyorlard›.
Bana iﬂkence yapanlar; siyasi ﬂubenin o zamanki
müdürü Hasan Özden, Baﬂkomiser ﬁamil... Ayr›ca isimlerini bilmedi¤im Efuli (Karadeniz ﬂivesiyle konuﬂan,
sar›ﬂ›n, b›y›kl›, saçlar› önden dökük, saçlar› ve b›y›klar›
karlaﬂm›ﬂ), Hoca lakapl› ve daha baﬂka iﬂkencecilerdi.
Her zaman gözlerim ba¤l› oldu¤u için yüzlerini görmek
zordu.
Bu iﬂkenceleri gördü¤üm zaman 18 yaﬂ›ndayd›m. 13
gün Adana Emniyeti’nde gözalt›nda kald›ktan sonra
mahkemeye ç›kar›ld›m ve tutukland›m.
***
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“B‹R POL‹S AYA⁄IYLA BAﬁIMI YERE
BASTIRIRKEN, D‹⁄ERLER‹ ONA
‘SIK KAFASINA, VUR’ D‹YORLARDI”
Anlatan: Sevinç Kocakafa
(27 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

1994 Mart’›nda sokakta yürürken gözalt›na al›nd›m.
‹lk önce lakaplar›n› daha sonra ﬂubede ö¤rendi¤im Bitirim ve Hac› denilen polisler, ard›ndan da 3-4 polis sokakta üzerime sald›r›p yere yat›rd›lar. Bir polis aya¤›yla
baﬂ›m› yere bast›r›rken, di¤erleri ona ‘s›k kafas›na, vur’
diye ba¤›r›yorlard›. Buradan bir araban›n içine sokuldum. Arabada kaba dayak, yüzümü koltu¤a bast›rarak
havas›z b›rakma gibi uygulamalar›na baﬂlad› polis.
Gayrettepe’deki iﬂkence merkezine götürülür götürülmez, önceki gözalt›lardan da bildi¤im alt kattaki iﬂkence odalar›na götürüldüm. Ask›ya al›nd›m. Ask›dayken arada ayaklar›mdan çekiyorlar, vücudumu sa¤a sola sall›yorlard›. Yine bir ara aya¤›m›n alt›na sandalye
getirdiklerini istersem basabilece¤imi söylediler.
Ask›dan indirildikten sonra üzerimdekileri ç›kard›lar.
Baﬂka bir odaya götürüldüm. Polislerden biri üzerime
tazyikli su tutmaya baﬂlad›. Bir ara gözband›n› açt›m.
Lakab›n› Rambo olarak hat›rlad›¤›m polis bir sandalyenin üzerine ç›km›ﬂ hortumu tutuyordu. Bulundu¤umuz
yerin duvarlar› fayans kapl› bir mekand›. Yerde 3-4 parmak yüksekli¤inde su vard›. Polis tazyikli su tutmay›
kesti¤inde tekme atma, vurma ve üzerime basarak yerdeki suyla temas›m› art›rmaya baﬂl›yordu. Buradan
al›nd›¤›mda üzerimi tekrar giydirdiler. Ask› seans› tekrar baﬂlad›. Gözalt›nda 12 gün kald›m. Daha önceki gözalt›lar›mda da benzer iﬂkenceler gördüm. Bu sürenin
sonunda ç›kar›ld›¤›m DGM’de tutukland›m.
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“‹ﬁKENCEC‹LER BA⁄IRMADI⁄IMI
GÖRDÜKÇE ‹ﬁKENCEY‹ ARTIRIYORLARDI”
Anlatan: Gülay Kavak
(28 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

28 Mart 1994’de ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›m. Gözalt›na al›nmamdan itibaren psikolojik sald›r›lar baﬂlad›. ﬁubeye varana kadar takside üzerime dört iﬂkenceci
oturmuﬂ, bir yandan da tacizde bulunuyorlard›. ﬁubeye
vard›¤›m›zda ilk yapt›klar›, beni aﬂa¤›ya indirip Filistin
ask›s›na almak oldu. Bir taraftan pantolonumu ç›kart›rlarken, bir taraftan nefes almayay›m diye bo¤azl› kaza¤›mla a¤z›m› iyice kapatt›lar. Nefes alam›yordum, ben
salland›kça ask› daha da s›k›ﬂ›yordu. Bu s›rada ayaklar›mdan sall›yorlard›. Ayak parmaklar›ma ve gö¤üs uçlar›na elektrik ba¤lad›lar ve ask›dayken elektrik verdiler. Sanki beynimde ﬂimﬂekler çak›yordu. Girdi¤im ﬂokla olsa gerek ba¤›rm›yordum. ‹ﬂkenceciler ba¤›rmad›¤›m› gördükçe iﬂkenceyi art›r›yorlard›.
Ask›dan indirdikten sonra kollar›m› h›zla sallamaya
baﬂlad›lar, korkunç susuzluk duygusu içerisindeydim.
Bir süre bu iﬂkence odas›nda nasihat ettiler. Nasihatleri halka, devrimcilere ve kiﬂili¤ime yönelik sald›r›lard›.
Ard›ndan yine ask›ya ald›lar. Bu s›rada kollar›m› dümdüz uzat›p düz ask›ya ald›lar. Diﬂ etlerime, ﬂakaklar›ma,
cinsel organ›ma elektrik veriyorlard›. Ayaklar›m›n alt›nda bir sandalye vard›. Konuﬂacaksan bu sandalyeye
bas diyorlard›. Bazen aya¤›m› özellikle de¤diriyorlard›.
Daha sonraki günler içerisinde ç›r›lç›plak soyarak tecavüzle tehdit etmeye baﬂlad›lar. Bunun için tacizde
bulunuyorlard›. Bir iﬂkenceci cinsel organ›n› vücudumda gezdiriyordu. Midem bulan›yordu. “Bitirim” dedik-
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leri kad›n iﬂkenceci de o s›rada di¤erleriyle birlikte küfürler ediyor, gülüyordu.
Tecavüz tehdidinin ard›ndan “buna böyle yapaca¤›z,
sonra bizi bas›na verecek, mahkemelerde konuﬂacak”
dediler. Daha sonra ayaklar›mdan yukar› ast›lar. Sanki
bütün kan beynimde toplanm›ﬂt›. Beni yukar›ya asarken ayaklar›ma çarﬂaf dolad›lar ve iplerle ba¤lad›lar,
sonra yavaﬂ yukar› çektiler. Baﬂ›m dönüyordu sürekli,
iﬂkenceciler saçlar›m› çekiyorlard› zaman zaman.
‹ﬂkenceler kaba dayakla, psikolojik bask›larla sürdü...
***
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“ELAZI⁄ 1800 EVLER’DE
‹ﬁKENCE GÖRDÜM”
Anlat›m: Gülseven Öztürk
(28 yaﬂ›nda, Çanakkale Hapishanesi’nde tutuklu)

Elaz›¤, F›rat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde
ö¤renciydim. Ve okulda, e¤itim sisteminde, ülkede yaﬂanan sorunlara duyarl›; devrimci düﬂüncelere sahip
birisiydim. Sorunlar›n örgütlü mücadeleyle çözülebilece¤ini düﬂündü¤üm için Türkiye Ö¤renci Dernekleri Federasyonu (TÖDEF)’na ba¤l› olarak mücadelemi sürdürüyordum. Bu nedenle sivil faﬂistlerin ve polislerin bask› ve sald›r›lar›yla s›k s›k karﬂ›laﬂ›yordum. Hatta demokratik eylemlere kat›ld›¤›m için birkaç defa gözalt›na
al›nd›m, iﬂkence gördüm ve mücadelemi b›rakmam
için tehdit edildim.
Bu gözalt›lar›mdan birini, 12 Temmuz 1994 günü Elaz›¤’da yaﬂad›m. Okula giderken bir polis otosu yolumu
kesti. Zorla otoya bindirmeye çal›ﬂt›lar. Binmeyince
üzerime at›l›p dövmeye, küfürler etmeye baﬂlad›lar.
Zorla otoya bindirdikten sonra iﬂkence baﬂlad›. Kafam› e¤memi istediler. E¤meyince, iki polis zorla kafam›
e¤ip, koltuk aras›na s›k›ﬂt›rd›lar. Birisi de s›rt›ma oturdu. Hem küfür ediyor, hem de dövüyorlard›. Bu ﬂekilde
1800 Evler olarak bilinen iﬂkencehaneye geldik.
Arabadan iner inmez sorgu odas›na götürdüler. Ve
hemen ask›ya ald›lar. Ask›dayken ayak parmak uçlar›ma, sa¤ kulak ard›na ba¤lad›klar› kablolarla elektrik iﬂkencesine baﬂlad›lar. Bir süre sonra sol ayak küçük parmaktaki kabloyu gö¤üs ucuna ba¤lad›lar. Ayn› anda bir
çok soru soruyorlard›. Bilmedi¤imi söyleyince yeniden
elektrik veriyorlard›. Daha sonra ask›dan indirip hücre-
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ye götürdüler.
Gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden sorguya al›nd›m. Bir ara ask›dan indirip boﬂ bir odaya götürdüler.
Odada sadece lambalar vard›. Tam karﬂ›mdaki lambay›
yak›p tecavüz provalar›na baﬂlad›lar. Sonras›nda tuvalete götürüp tazyikli su verdiler. ‹ﬂkenceler bu ﬂekilde
sabaha kadar devam etti.
Sabah d›ﬂar›ya ç›kard›lar, harekete haz›r bekleyen bir
helikoptere bindirmek istediler. Dersim’e götüreceklerini, gerillalar›n yerlerini gösterece¤imi söylüyorlard›.
Gitmeyece¤imi ve bilsem de söylemeyece¤im deyince
zorla bindirmeye çal›ﬂt›lar. Binmeyince birkaç ad›m ileriye götürüp vuracaklar›n›, “kaç›yordu vurduk” diyeceklerini söylediler.
Sonra vazgeçip, yeniden içeriye sorgu odas›na götürdüler. Tekrar ask›ya al›nd›m. Ask›dayken ›slat›p
elektrik verdiler. 12. günün sonuna kadar ask›, elektrik,
kaba dayak, küfür ve tehditler devam etti.
Bana iﬂkence yapanlar: Tim ﬂefi Zeki Ateﬂ ve Japon,
Tatar lakapl› iﬂkencecilerdi. Bunlar›n yan›nda birkaç iﬂkenceci daha vard› ama onlar› hat›rlam›yorum.
Gözalt›n›n 14. gününde ç›kar›ld›¤›m mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›ld›m.
***
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“‹ﬁKENCE YAPANLAR ‘DIﬁTAN ‹Z
BIRAKMAZ, ESAS ACISINI SONRADAN
ÇEKECEKS‹N’ D‹YEREK,
‹ﬁKENCEC‹L‹KLER‹YLE ÖVÜNÜYORLARDI”
Anlatan: Feridun Yücel Batu
(31 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

Memleketim Antalya’dan üniversite ö¤renimi için
1989 y›l›nda Bursa’ya geldim. Bursa’da Uluda¤ Üniversitesi E¤itim Fakültesi’ni kazanm›ﬂt›m. Kay›t yapt›rd›ktan sonra okula baﬂlad›m.
Ö¤rencilik y›llar›mda “Demokratik Üniversite” mücadelesi içerisinde yer ald›m. Üniversitemizin demokratik
ö¤renci derne¤i olan UL-DER (Uluda¤ Üniversitesi Ö¤renci Derne¤i) yönetiminde bulundum.
UL-DER yöneticisi oldu¤um için polis ve jandarma
taraf›ndan çeﬂitli tarihlerde tam 12 kez gözalt›na al›nd›m. ‹ﬂkence gördüm, tehdit edildim.
Siyasi polisin takibini ve bask›lar›n› yaﬂad›m. Nitekim beni tutuklatma çabalar› içinde oldular.
Son olarak ‹stanbul’da arkadaﬂlar›m›n evinden gözalt›na al›n›p iﬂkence gördüm.
30 Eylül 1994 akﬂam› ‹stanbul Çapa’da bir evde arkadaﬂlar›mla oturmuﬂ çay içiyorduk. Aniden evin ön kap›s›n›n k›r›ld›¤›n›, arka taraftan da evin içine polislerin
doluﬂtu¤unu gördüm. Ellerinde MP5 ve ad›n› bilmedi¤im kimi silahlar vard›. Bizi tekmeleyerek yere yat›rd›lar. Yerde hem bile¤imizi burkarak, hem tekmeler atarak, hem de “öldürece¤iz” diye tehditler ya¤d›rarak iﬂkenceye baﬂlad›lar. Bir yandan da evin her taraf›n› darmada¤›n ediyorlard›.
Evde iﬂlerini bitirdikten sonra hepimizi ayr› ayr› arabalarla Gayrettepe’deki siyasi ﬂubeye götürdüler. Hemen gözümü ba¤lay›p bir odaya soktular. Orada bir kaç
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polis vücudumun çeﬂitli yerlerine vurmaya baﬂlad›lar.
Bir tanesi de sürekli sorular soruyordu. Bir ara beni
yerden kald›rd›lar. Sürekli soru soran kiﬂi gözband›n›
açt› ve benimle ilgili her ﬂeyi bildiklerini, az evvel s›rf
e¤lence olsun diye sald›rd›klar›n›, yar›n gündüz veya
akﬂam Bursa polisinin gelip beni alaca¤›n› söyledi. O
anda bir gerekçe uydurup yine vurmaya baﬂlad›lar. Bu
k›sa sürdü ve tekrar gözband›n› tak›p hücrelere indirdiler. ‹niﬂ esnas›nda sürekli baﬂ›m›, ayaklar›m› duvara,
kap›lara vuruyor, merdiven boﬂluklar›nda yanl›ﬂ yönlendirerek yere düﬂürüyorlard›. Hücre kap›s›ndan içeriye girene kadar sald›r› sürdü.
Ertesi gün akﬂama do¤ru bir minibüsle gelen Bursa
polisi beni teslim ald›. ‹lk anda, “bak yine karﬂ›laﬂt›k, bu
sefer elimizden kurtulamayacaks›n” diyorlard›. Minibüse bindirip, arka koltu¤a ittiler. Araban›n hareket etmesiyle birlikte hem vuruyor, hem de sorular soruyorlard›. Cevap vermeyince elimdeki kelepçeyi araban›n arka
koltu¤unun zemine tak›l› olan demirine takarak, beni
yüzüstü araban›n zeminine yat›rd›lar. Ayn› sorular› tekrarl›yor ve bacaklar›ma, belime tekme at›yorlard›. Feribota gelinceye kadar bu iﬂlem sürdü. Feribotta etrafta
çok say›da taﬂ›t ve insan oldu¤u için dokunmad›lar. Feribot sonras› Yalova’dan Bursa’ya gelinceye kadar geçen bir buçuk saatlik yol boyunca yine vurmaya devam
ettiler.
Sabaha do¤ru ﬂubedeydik. Beni 5. kata ç›kart›p bir
banka kelepçelediler. ‹ki saat kadar dokunmad›lar. Sonra ellerimi çözüp, iﬂkence odas›na ald›lar. ‹lk esnada,
yumruklar›yla vurup yere düﬂürüyorlard›. Ard›ndan
kald›r›p tekrar yumrukluyor, tekrar düﬂürüyorlard›. Kaba dayaktan sonra üzerimdeki giysileri zorla ç›kartarak
elektrik vermeye baﬂlad›lar. Bir süre sonra ara verdiler.
Ard›ndan banyoya götürüp tazyikli su s›kmaya baﬂlad›lar. Sonra da bir cam›n önünde tutup hava ak›m›nda tutup hasta etmeye çal›ﬂt›lar. Cam›n önünden al›p tekrar
tazyikli suya tuttular. Sonra “bu baﬂlang›çt›” deyip,
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“daha sonra görüﬂürüz” diyerek üstümü giymem için
elbiselerimi verdiler. Yine banka kelepçelediler.
K›sa bir süre sonra “papaz” geldi. Klasik sorular›n›
sorup çeﬂitli belgeler gösteriyor, her ﬂeyi bildiklerini
söylüyordu. Daha önceki bir operasyonda ele geçen ve
bir arkadaﬂa yazd›¤›m mektubu önüme koyuyor, mektuptan bölümler okuyup “örgüt üyesi” oldu¤umu akl›
s›ra kan›tlamaya çal›ﬂ›yordu. Okurken de alay ederek,
ﬂaklabanl›klar yaparak moralimi bozmaya çal›ﬂ›yordu.
Sonraki iﬂkenceler ask›, buza sarma, elektrik ve tazyikli suyla kaba dayak biçiminde sürdü. Ask›da da
elektrik verip yumruk ve sopalarla vuruyorlard›. 8 gün
boyunca hiç hücrelere indirmeyip sürekli banka kelepçeli bir ﬂekilde tuttular. ‹ﬂkenceyi b›rak›p banka kelepçeledikleri zamanlarda ise sürekli gelip gidenler baﬂ›ma, gövdeme vuruyorlard›. Sürekli faﬂist marﬂlar çal›yor, sesi de sonuna kadar aç›yorlard›.
‹ﬂkencecilerin isimlerini hat›rlam›yorum. Bir ço¤unu
da gözlerim ba¤l› oldu¤u için görmedim. Birbirlerine
sürekli “Hac›” diye hitap ediyorlar ve kendi aralar›nda
küfürlü konuﬂmalar yap›l›yordu. Çeﬂitli arkadaﬂlar›ma
iliﬂkin hakaret edici sözlerle beni tahrik etmeye çal›ﬂ›yorlard›. Tuvalete götürüp getirirken küfür ve tekmelerle sald›r›yorlard›. Açl›k grevinde olmama ra¤men ﬂeker, tuz ihtiyac›m› karﬂ›lamad›lar.
Mahkemeye sevk edildi¤imde Adli T›p rapor vermedi. Bugün sürekli çekti¤im bel a¤r›lar›m o günlerde gördü¤üm iﬂkencelerden kalmad›r. Yine bir kaç hafta sürse de kollar›m, el bileklerim ve omuzlar›m sürekli a¤r›d›. Merhemle masaj tedavisi yap›ld›. Zaten iﬂkence yapanlar “d›ﬂtan iz b›rakmaz, esas ac›s›n› sonradan çekeceksin” diyerek, iﬂkencecilikleriyle övünüyorlard›.
Gözalt›nda kald›¤›m 8. günün sonras›nda tutukland›m ve halen hapishanede bulunuyorum.
***

3. BÖLÜM
‹ﬂkenceyi yaﬂayanlar anlat›yor
(1995/2000)
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GAZETE FOTO⁄RAFLARI ÜSTÜNE
....
Emniyet Müdürü
Güneﬂ bir yara gibi aç›lm›ﬂ gökte
ak›yor kan›.
Uçak alan›.
Karﬂ›lay›c›lar, eller göbekte:
coplar, cipler,
hapisane duvarlar›, karakollar
ve dara¤açlar›nda sallanan ipler
ve siviller göze görünmez
ve bir çocuk iﬂkenceye dayanamad›
att› kendini Emniyet’te üçüncü kattan.
Ve iﬂte Emniyet Müdürü bey
uçaktan iniyorlar
Amerika’dan dönüyorlar
mesleki tetkikattan.
‹ncelediler uyku uyutmamak usullerini
ve memnun kald›lar pek
hayalara ba¤lanan elektrottan
ve bizdeki tabutluklar›n üstüne bir de konferans vererek
aç›klad›lar faydalar›n›
koltuk altlar›na kaynar yumurta koyman›n,
boyun derisini kibritle ince ince yak›p soyman›n.
Emniyet Müdürü bey uçaktan iniyorlar
Amerika’dan dönüyorlar
ve coplar cipler
ve dara¤açlar›nda sallanan ipler
üstat döndü diye seviniyorlar.
Naz›m Hikmet-1959
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“‹ﬁKENCE YAPILAN YER S‹YAH
HALIFLEKS KAPLI B‹R ODAYDI”
Anlat›m: Erdal Göko¤lu
(28 yaﬂ›nda, Burdur Hapishanesi’nde tutuklu)

- Erdal Göko¤lu, hapishanelerde 20 Ekim 2000’de
baﬂlayan direniﬂte, ölüm orucu direniﬂçisiydi.
“Zorla t›bbi müdahale” ad› verilen bir baﬂka iﬂkence
türünün uygulanmas› sonucu, haf›zas› yokedilerek, sakat b›rak›ld›.
O art›k, burada anlatt›klar›n› da hat›rlam›yor... En k›sa bir gün ve en uzun 22 gün olmak üzere 14 kez
(Ankara, Çanakkale, ‹stanbul) siyasi polis taraf›ndan
gözalt›na al›nd›m. Bu gözalt›lar›n hepsinde de de¤iﬂik
iﬂkence ve bask›lara maruz kald›m. Bu gözalt›lar›n bir
k›sm›nda bir çok iﬂkence ve kaba dayakla karﬂ› karﬂ›ya
kalm›ﬂ olmama ra¤men Adli T›p’a götürülmeden, hatta
hiçbir iﬂlem yap›lmadan b›rak›ld›¤›m olmuﬂtur.
Gözalt›nda kald›¤›m sürelerde; kaba dayak, ayak falakas›, ters ve düz ask›, hayalar›n s›k›lmas›, ›slatma,
elektrik verme (ayak ve cinsel organdan), saçlar›n kesilmesi, bo¤az› s›k›p nefes almay› engelleyerek bo¤maya
çal›ﬂma, kollar›n ve bacaklar›n ters yönlere bükülmesi,
›slak yerde bekletme gibi iﬂkencenin pek çok türüne
maruz kald›m. 1x1 metrelik hücrelerde, ›slak zemin üzerinde bekletilmekten ve fiziki iﬂkencelerden dolay› pek
çok rahats›zl›¤›m ise halen devam etmektedir.
10 Temmuz 1995 günüydü. ‹stanbul’da bir dernekten
tekme tokat dövülerek gözalt›na al›nd›m. Daha gözalt›na al›n›rken küfür ve hakaretlerle baﬂlayan iﬂkence, Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlü¤ü’nde de devam
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etti. Bir kaç kez kollar›mdan bir kalasa -yanlara aç›k ﬂekilde- ba¤lan›p iki dolap aras›nda ask›ya ald›lar. Bu haldeyken hem hayalar›m› s›k›yorlar, hem de ayaklar›m›
arkadan ba¤lay›p içinden bir kalas geçirerek vücudumu
aﬂa¤›ya do¤ru çekiyorlard›.
Bu bittikten sonra zaman zaman kaba dayak at›yorlar, as›l olarak da küfür, tehdit ve konuﬂmalarla psikolojik aç›dan y›pratmaya çal›ﬂ›yorlard›. Beraber al›nd›¤›m›z bayan arkadaﬂlara söylenen en adi küfürlerden, yap›lan tacizlerden tutun da kendi aralar›ndaki -as›l olarak
bizi hedefleyen- adice davran›ﬂlar›na kadar, pek çok
yöntem kullan›yorlard›.
Gözalt›nda tutuldu¤um bu süre içinde d›ﬂar›da yap›lan eylemler için bile iﬂkenceciler hücrelerin kap›lar›n›
aç›p tekme tokat h›nçlar›n› bizden almaya çal›ﬂ›yorlard›. 12 günün ard›ndan ç›kar›ld›¤›m savc›l›kta, beraber
al›nd›¤›m arkadaﬂlar›n hepsi serbest b›rak›lmas›na ra¤men beni tekrar Vatan Caddesi’ndeki iﬂkencehaneye
götürdüler. Ankara DAL’›n iﬂkencecilerine vereceklerini
söylediler. Bir gece yar›s› kahverengi renkli Reno 21
marka arabayla, dört sivil polis taraf›ndan Ankara
DAL’a götürüldüm.
DAL’a gelir-gelmez, “orada sana hiçbir ﬂey yapmam›ﬂlar” diyerek bir çok polis üzerime çullan›p bir süre
dövdükten sonra ask›ya ald›lar. Ask›yla beraber ›slat›p
elektrik vermeye baﬂlad›lar. Burada bay›lm›ﬂ›m ve daha sonra hücreye getirmiﬂler. Ask›ya ald›klar› yer, banyo ve tuvalet gibi bir bölümdeydi. Lavabo, sandalye,
hortum vb. bir çok eﬂyan›n oldu¤u bu yerde kollar›ma
süngere benzer bir bez ba¤lay›p duvarda as›l› olan çivi
ya da çengel demir benzeri bir yerlere ba¤l›yorlard›. Bir
kaç kez daha ayn› ask›ya ald›lar. Kaba dayak da devam
ediyordu. ‹ﬂkence yap›lan yer siyah hal›fleks kapl› bir
odayd›. Ayr›ca aynal› bir bölüm de vard›. San›r›m buradaki iﬂkenceleri videoya da kaydediyorlard›.
Gözalt›nda her ﬂey iﬂkenceye dönüﬂtürülmüﬂtü. Açl›k
grevinde oldu¤um için günde bir kez ﬂekerli su ya veri-
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liyor ya da hiç verilmiyordu. Yine tuvalete de 2-3 günde bir -o da keyiflerine göre- ç›kar›yorlar, gerici-faﬂist
müziklerin çald›¤› radyo kanallar›n› sonuna kadar aç›p
dinletiyorlar ya da hücre kap›lar›n›n önünde kendileri
benzer müzikler söylüyor veya slogan at›yorlard›.
22 günlük gözalt›n›n sonunda tutuklanarak Ulucanlar
Hapishanesi’ne konuldum. Yap›lan “yarg›lama” neticesinde 15 y›l “ceza” verildi. 26 Eylül 1999’da gerçekleﬂtirilen Ulucanlar katliam›nda a¤›r yaraland›m. Ve yaral›
olarak Burdur Hapishanesi’ne getirildim.
***
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“PORNO F‹LM SEYRETT‹RD‹LER,
ASKIYA ALDILAR”
Anlatan: Feryal Demircan
(26 yaﬂ›nda, Burdur Hapishanesi’nde tutuklu)

Ankara’da bir hastanede hemﬂire olarak çal›ﬂ›yordum. Devrimci düﬂüncelere sahip bir kamu emekçisiydim. Ve Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› (Sa¤l›k-Sen)’in
üyesi ve aktif çal›ﬂanlar› aras›ndayd›m. Kamu emekçilerinin en do¤al hakk› olan grevli toplu sözleﬂmeli sendika hakk› için mücadele veriyordum. Bu kiﬂili¤imden dolay› polisin hedefi olmuﬂtum. Mücadelemden vazgeçmem için polisin sürekli bask› ve tacizleriyle karﬂ›laﬂ›yordum. Bu tacizleri zaman zaman evimin keyfi bir ﬂekilde bas›lmas› ﬂeklinde de oluyordu.
20 Temmuz 1995 günü hastanede görevli oldu¤um
servisten telefon ile baﬂhemﬂireli¤e ça¤r›ld›m. Baﬂhemﬂireli¤e geldi¤imde daha önceden tan›d›¤›m iki polisi gördüm. Bu polisler daha önce evime gelen polislerin içindeydiler.
Baﬂhemﬂire odas›na girdi¤imde polislerden birisi
“Ooo... Feryal Han›m. Daha önce de karﬂ›laﬂm›ﬂt›k seninle...” diyordu. Birinin benim üzerime ifade verdi¤ini,
kendileriyle emniyete kadar gitmem gerekti¤ini, ifademi alacaklar›n› söylemiﬂlerdi. Hastane müdürüne ve
baﬂhemﬂireye imzalatt›klar› bir tutana¤› imzalamam› istediler. Tutana¤› okuduktan sonra imzalamayaca¤›m›
söyledim. Tutanakta örgüt üyesi oldu¤um yaz›l›yd›. Örgüt üyesi olmad›¤›m› söyledim. Polis bunu sorar›z der
bir tarzda “Sizden de bu beklenirdi Feryal Han›m” dedi.
Beyaz bir minibüse bindirilerek Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’ne (DAL) götürüldüm. Gözalt›na al›nmam›n
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nedeni Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› (Sa¤l›k-Sen) üyesi
ve çal›ﬂan› olmamd›.
Ankara Emniyet Müdürlü¤ü’ne geldi¤imizde garaj
giriﬂindeki yerde gözlerimi ba¤lamak istediler. Mesai
saatinde hastaneden gözalt›na ald›klar›n›, bu durumda
getirdikleri yerin yasal bir yer olmas› gerekti¤ini ve dolay›s›yla neden gözlerimi ba¤lamak istediklerini, neyi
saklamak istediklerini sordum ve gözba¤› ba¤latmayaca¤›m› söyledim. ‹¤renç yüzlerini gösterdiler. Zorla
ba¤lad›lar.
Beni, iki tane monitörün oldu¤u bir odaya götürdüler. Burada bir sandalyeye oturttuktan sonra gözba¤›n›
çözdüler. Bu monitörlerin birinden, bir kiﬂinin ifade verirkenki görüntülerini, di¤erinden i¤renç bir porno görüntüsünü izlettirmeye çal›ﬂ›yorlard›. Porno görüntülerin alt›nda ifade veren kiﬂinin söyledikleri alt yaz› olarak
yaz›l›yordu, sesini de duyuyordum. ‹fade veren kiﬂinin
orada oldu¤unu ispatlamak için birisi bir baﬂka polise
bir soru sormas›n› söyledi. Polis odadan ç›k›p görüntüsünü izlettikleri kiﬂiye söyledi¤i soruyu sordu. Bununla
bana görüntünün, konuﬂmalar›n gerçekli¤ini, güçlerini
göstermeye çal›ﬂ›p psikolojik olarak y›pratmaya çal›ﬂ›yorlard›. Monitördeki porno görüntü çok i¤rençti. Tiksinti vericiydi. Daha sonra beni hücreye götürdüler. Bu
hücrede 6 kiﬂi vard›. On-onbeﬂ dakika sonra monitörden görüntüsünü izlettikleri kiﬂiyi de buraya getirdiler.
Gördü¤ü iﬂkenceden kaynakl› yürümekte zorlan›yordu.
Durumu oldukça kötüydü. K›sa bir süre sonra yemek
için bir ﬂeyler getirdiler. Açl›k grevinde oldu¤umuzu
söyledik.
Beni, iki gün hiç sorguya almam›ﬂlard›. Ancak her an
gelip sorguya götürecekler diye beklenti yaratmaya çal›ﬂ›yorlard›. Bu psikolojiyi yaratmaya çal›ﬂt›klar› bir anda sorguya ald›lar. Sorguda birkaç kez ask›ya ald›lar.
“Sana hiçbir soru sormayaca¤›z, bunu sana polis dersi
olsun diye yap›yoruz” dediler. Amaçlar›n›n sendikada
bir daha hiçbir faaliyette bulunmamam ve sendikadan
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uzak durmam oldu¤unu aç›kça ifade ediyorlard›. Daha
çok, y›ld›rmak için psikolojik iﬂkence yap›yorlard›. Özellikle de devlet memuru oluﬂumu kullan›yorlard›. Her
f›rsatta “Hemﬂire han›m” diye hitap edip 657’li oldu¤umu dile getiriyorlard›. “Memurluktan olmak istemezsin
herhalde, biliyorsun her ﬂey bizim elimizde” diyorlard›.
Ayr›ca sendikayla ilgili olarak oras›n›n örgüt için kullan›ld›¤›n›, sendika çal›ﬂmas› yap›lmad›¤›n› bir daha gitmememi ö¤ütlüyorlard›. “‹steseydik baﬂka ﬂeyler de
bulabilirdik ama ﬂimdilik daha fazlas›na gerek yok” diyerek tehdit ediyorlard›.
Gözalt›na al›nd›ktan yaklaﬂ›k bir hafta sonra bizim
hücrede bulunan arkadaﬂlar› erken b›rakabileceklerini
söyleyerek yine psikolojimize yöneliyorlard›. 1 A¤ustos
1995 günü ç›kar›ld›¤›m savc›l›ktan serbest b›rak›ld›m.
Daha sonra hakk›mda aç›lan davada tutuksuz olarak
yarg›land›m. Dava sonuçland›¤›nda ise ceza verildi ve
tutukland›m. ﬁu an Burdur Hapishanesi’ndeyim.
***
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“Eﬁ‹ME, GÖZLER‹M‹N ÖNÜNDE
ÇIRILÇIPLAK SOYARAK ‹ﬁKENCE YAPTILAR”
Anlatan: Mustafa Sar›kaya
(31 yaﬂ›nda, Çank›r› Hapishanesi’nde tutuklu)

Bir y›l Kayseri Hapishanesi’nde tutuklu olarak kald›ktan sonra, 28 Kas›m 1995 tarihinde tahliye oldum. Ama
hapishane ç›k›ﬂ›nda polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›m
ve Kayseri Emniyeti’ne götürüldüm.
Bir gün sonra da Sivas’tan gelen ekipler taraf›ndan
Sivas Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldüm. Üç polisten
oluﬂan ekibin tehdit, küfür gibi sözlü sald›r›lar› yol boyunca devam etti.
Sivas Emniyeti’ne gelince, üzerimdeki montu kafama
geçirdiler ve h›zla yang›n merdivenlerinden yukar› katta bir yere ç›kartt›lar. Sonra hücreye hapsedildim. Tahmini 5-6 saatlik bir beklemeden sonra gözlerimi ba¤lad›lar ve duvarlar› siyaha boyal› bir odaya getirildim. Elbiselerimin ç›kar›lmas›yla birlikte bir anda sa¤l› sollu
darbelerle kendimi yerde buldum.
Benden Alibaba Polis Karakolu bask›n›na kimlerin
kat›ld›¤›n›, Mete Nezihi Alt›nay hakk›nda bildiklerim,
kimlerle iliﬂkim oldu¤unu soruyorlard›. Ben cevap vermeyince iki kiﬂi koluma girip tuvaletin oldu¤u yere
do¤ru götürdüler. Peﬂinden 4-5 kiﬂinin daha sesi geliyordu. Koridorda ilerlerken birden s›rt›mda bir ac› hissettim. ‹ﬂkencecilerden biri elindeki manyeto kablosunu s›rt›ma de¤dirip geri çekiyordu. Tuvaletlerin oldu¤u
yere gelince beni bir yere diktiler. Neler oldu¤unu anlamaya çal›ﬂ›rken tazyikli so¤uk suyla kendime geldim.
Kafama ve cinsel organ›ma su tutuyorlard›. Arada bir
suyu kapat›p tekme-tokat vuruyorlard›.
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Yaklaﬂ›k yar›m saat süren bu iﬂkenceden sonra beni
tekrar odaya getirdiler. Tahta bir sandalyeye ba¤lay›p
parmak uçlar›ma toplu i¤ne saplad›lar. Bunun ucuna
da elektrik verdiler. ﬁefleri tabancas›n› ç›kar›p baﬂ›ma
day›yordu. Beni öldürece¤ini söylüyordu. Elektrik iﬂkencesi sürerken bay›lacak gibi oldum. Daha sonra
hücreye koyuldum.
‹kinci gün ayn› iﬂkenceler devam etti. Sonuç alamay›nca üzerimi giydirip yerde hal› serili baﬂka bir odaya
getirdiler. Bir sandalyenin üzerine oturttular. Karﬂ›ma
birisi gelip oturdu. Sigara ikram etti. Benimle konuﬂmaya çal›ﬂ›yordu. Karﬂ›mdakinin papaz rolündeki bir
iﬂkenceci oldu¤unu biliyordum. Benden özgeçmiﬂimi
yazmam› istedi ve elime ka¤›t kalem b›rakt›. Yazmayaca¤›m› anlay›nca bana küfretmeye, vurmaya baﬂlad›.
Di¤er polisler de odaya girdiler, beni yerde sürükleyerek iﬂkence odas›na ald›lar. Ayn› tür iﬂkenceler, ben bay›l›ncaya kadar sürdü. Gözümü açt›¤›mda hücredeydim. Ay›ld›¤›mda beni yüzleﬂtirmek için baﬂka bir odaya ald›lar.
Üçüncü gün tekrar iﬂkence odas›na ald›lar. Bu sefer
daha k›zg›nd›lar. Karakol bask›n› hariç Buca firar›yla ilgili sorular da sormaya baﬂlad›lar. Ask›, dayak, elektrik,
tazyikli su iﬂkencelerinden geçirildim. Sonra, “sana bir
sürprizimiz var” diyerek, beni tuvaletin oldu¤u yere getirdiler. Ve gözba¤›n› çözdüler. Ba¤›rmam› engellemek
için iﬂkencecilerden biri a¤z›m› kapatm›ﬂt›. Eﬂimi ç›r›lç›plak soymuﬂlar, iﬂkence yap›yorlard›. Ben eﬂimi görüyordum ama o beni görmüyordu. Eﬂim yapmamalar›
için yalvar›yordu. Beni oradan al›p tekrar odaya getirdiler. Konuﬂmazsam eﬂime iﬂkenceye devam edeceklerini, tecavüz edeceklerini söylüyorlard›. Fiziksel iﬂkenceden sonuç alamay›nca psikolojik iﬂkenceye baﬂlam›ﬂlard›. Bu durum karﬂ›s›nda eﬂimi korumak ad›na haz›rlad›klar› ifadeyi imzalad›m. Eﬂimin gözalt›na al›nmas›
ve böyle bir eziyet görmesi çok zoruma gitmiﬂti. Üstelik 4-5 ayl›k yeni do¤an bir bebe¤imiz vard› ve eﬂim onu
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hala emziriyordu.
Bana iﬂkence yapanlara gelince; “ﬁef” dedikleri; 1.80
boylar›nda, 80-90 kilo kadar, iri yar›, sar›ﬂ›n, b›y›kl› birisiydi. ‹ﬂkenceyi bizzat yönetiyordu. ‹kide bir tabancas›n› kafama day›yordu. Beni öldürece¤ini söylüyordu.
“Zal›m” dedikleri; 1.70 boylar›nda, esmer, ince b›y›kl›
biriydi. Bir yandan iﬂkence yap›yor, bir yandan da papazl›k yap›yordu. Biri de; 1.80 boylar›nda, ince-zay›f yap›l›yd›, sivri ve çarp›k diﬂliydi. Türkçesi bozuktu, burnu
kemerliydi, tahminen Kürt’tü.
Kayseri Hapishanesi’nden tahliye oluﬂuma sevinemeden kap›da gözalt›na al›nd›m, 14 gün en aﬂa¤›l›k iﬂkenceleri yaﬂad›m ve tekrar tutukland›m.
***
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“NE AHLAKI KIZIM, B‹Z MEMLEKETTE
NAMUS MU BIRAKTIK? HER ﬁEY B‹Z‹M
KEYF‹M‹Z ‹Ç‹N”
Anlatan: Fatma Bilgin
(28 yaﬂ›nda, Malatya Hapishanesi’nde tutuklu)

Kurtuluﬂ gazetesinin Antakya bürosunda muhabir
olarak çal›ﬂ›yordum. Birlikte çal›ﬂt›¤›m bir bayan arkadaﬂla birlikte Kuzeytepe Mahallesi’nde oturan k›z kardeﬂimin evine gittik. 10 Aral›k 1995 sabah› uyand›¤›m›zda evin etraf›n›n asker ve polisler taraf›ndan sar›ld›¤›n› gördük. K›sa bir süre sonra da temin ettikleri bir
anahtarla kap›y› açarak içeri girdiler. Niye geldiklerini
ve ne istediklerini sordu¤umuzda “Can›m›z s›k›ld›, o
yüzden sizi almaya geldik” dediler. Üstümüzü de¤iﬂtirmemize bile f›rsat vermeden, yaka paça sürükleyerek
bizi bir askeri araca att›lar. Hatay ‹l Jandarma Komutanl›¤›’na götürdüler.
Karakolda gözlerimi ba¤lamaya çal›ﬂt›lar. Karﬂ› ç›k›nca üzerime sald›rd›lar, gözlerimi zorla ba¤lad›lar. Hücreye götürdüler. Yan›ma Osman ad›nda bir subay geldi, benimle birlikte al›nan arkadaﬂ›n ad›n› sordu. Ben
de, “kimli¤i üzerinde” diye cevap verince askerlere sald›rtt›. Bu sald›r›, bay›l›ncaya kadar sürdü.
Akﬂam olunca hücreye Murat Bulut isimli subay geldi. Antakya’da yap›lan eylemleri sordu. Bilmedi¤imi
söyledim. K›sa bir süre sonra da Antakya Siyasi ﬁube’ye götürüldüm. Hemen sald›r›ya geçtiler ve gözlerimi ba¤lad›lar. Sonra Hoca dedikleri iﬂkencecinin talimat›yla iﬂkence yapt›klar› odaya götürüldüm. Odada
bana “Sana Kurtuluﬂ muhabirli¤i yapmayacaks›n demedik mi? ﬁimdi gör gününü” dediler. Ve imzalamam
için bir ka¤›t verdiler. Gözlerim ba¤l› oldu¤u ve ne yaz-
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d›¤›n› bilmedi¤im için imzalamad›m. Bunun üzerine yere yat›rd›lar. Baﬂ›m› birisi bacaklar›n›n aras›na geçirdi
ve belime tekmelerle vurmaya baﬂlad›lar. Daha sonra
biri belime oturdu ve kollar›m› büktü.
Ard›ndan üstümdeki elbiseleri zorla ç›karmaya baﬂlad›lar. Onlara “Irz düﬂmanlar›, sizin ahlak›n›z yok mu?”
dedi¤imde “Ne ahlak› k›z›m, biz memlekette namus mu
b›rakt›k? Her ﬂey bizim keyfimiz için” dediler. Tüm elbiseleri ç›kard›ktan sonra üzerime so¤uk su döktüler. Parmaklar›mdan elektrik verdiler. Ard›ndan ask›ya ald›lar,
baﬂ›mdan aﬂa¤› bir kaç defa su döktüler. Bir süre ask›da kald›ktan sonra banyo gibi bir yere götürdüler. Orada tazyikli su tuttular. Sonra ç›plak bir vaziyette küçük
bir hücreye att›lar. Yatmamam için hücrenin zeminine
su döktüler. Bir süre sonra iﬂkence seans› ayn› ﬂekilde
baﬂlad›.
Sabah oldu¤unda tekrar jandarma karakoluna götürüldüm. Haks›z gözalt›y› protesto etmek için açl›k grevine baﬂlam›ﬂt›m. Karakoldaki Murat ve Osman isimli subaylar her gün hücreye gelip zorla yemek yedirmeye
çal›ﬂt›lar. Yemeyince bulundu¤um hücreye elma, limon, lahmacun gibi yiyecekler b›rakt›lar. Ekrem isimli
iﬂkenceci de sürekli olarak tecavüz ve ölümle tehdit etti.
Gözalt›n›n 10. günü ç›kar›ld›¤›m›z mahkeme taraf›ndan tutukland›k. Önce Antakya Hapishanesi’ne ard›ndan da Malatya Hapishanesi’ne götürüldük.
***
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“‹ﬁKENCE GÖZALTINA ALINDI⁄IM
EVDE BAﬁLADI”
Anlatan: ‹smet Ünver
(26 yaﬂ›nda, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde tutuklu)

2 ﬁubat 1996’da, Kavac›k’ta oturan bir arkadaﬂ›ma
misafirli¤e gitti¤im. 3-4 saat sonra da evin kap›s› büyük
bir gürültüyle k›r›ld›. Ne oldu¤unu anlayamam›ﬂt›k. ‹çlerinde daha sonra Susurluk kazas›yla birlikte görüp tan›d›¤›m Ayhan Çark›n’›n da bulundu¤u, çelik yelekli,
MP-5 otomatik silahl› özel timler içeri girdiler. Evde bulunanlar›n üzerini aray›p kimliklerini ald›lar. Ard›ndan
da, T‹M 1 adl› polis biriminde görevli olduklar›n› ö¤rendi¤im ve birbirlerine Hurﬂit, Hans, Rambo, Karaday›,
Genç diye hitap eden polisler içeriye girdiler.
Adlar›n› sayd›¤›m T‹M-1’deki polisler beni alarak
evin baﬂka bir odas›na götürdüler. Bu odaya giriﬂimizle birlikte yumruk, tekme, kleﬂ ve MP-5 silahlar›n›n dipçikleriyle dövmeye baﬂlad›lar. Sürekli olarak komutan›n yakaland›, ..., ..., yakaland›. Sen de bildiklerinin yerlerini vereceksin diyorlard›. Söyledikleri kiﬂileri tan›mad›¤›m› söyleyince de dövmeye devam ediyorlard›. Bir
ara Hurﬂit diye hitap ettikleri, arkadaﬂlar›m›n yakaland›¤›n›, her ﬂeyi bildiklerini, ...’yla ... yerinde randevunuz
var diyerek 15 gün ellerinde oldu¤umu, bildiklerimi
söylersem hiçbir ﬂey yapmayacaklar›n›, söylemezsem
zaten bildikleri ﬂeyler için boﬂ yere kendimi ezdirece¤imi söyledi. Söyledikleri isimleri tan›mad›¤›m› söyleyince yeniden vurmaya baﬂlad›lar. Özellikle aya¤›nda postal olan birisi, postal›yla baﬂ›ma tekme at›yordu. K›sa
bir süre sonra Rambo diye seslendikleri 1.80 boylar›nda, 80 kilo civar›nda, saçlar›n› geriye tarayan, gür saçl›
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polis silah›n› çekerek “söylüyor musun” diye ba¤›rd›.
Cevap vermeyince silah› üzerime do¤rultarak ateﬂ etti.
Daha sonra gözlerimi ba¤lay›p, ellerimi kelepçeleyerek evden ç›kard›lar, polis minibüsüne bindirdiler. Kaba
dayak Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlü¤ü’ne gidene kadar sürdü. Yol boyunca sürekli olarak küfürler
ediyor, yapacaklar› iﬂkenceleri anlatarak tehdit ediyorlar, Emniyet Müdürlü¤ü’ne gittikten sonra bildiklerimi
anlatsam bile iﬂkenceden kurtulamayaca¤›m› söylüyorlard›.
Emniyet Müdürlü¤ü’ne girdi¤imizde döverek üzerimdeki saat, para, kemer, cüzdan ve ayakkab› ba¤lar›n› ald›lar. Götürdükleri bir odada kalabal›k bir ﬂekilde dövmeye baﬂlad›lar. Bu s›rada sürekli olarak ba¤›r›yorlard›.
Ara s›ra bir birlerine “getirin art›k ﬂu aletleri” diyerek
sesleniyorlard›. Bir ara dövmeyi b›rakt›lar. “Bunu sen
kendin istiyorsun. Zaten bildi¤imiz ﬂeyler için boﬂ yere
kendini ezdiriyorsun, komutan›n, ... nas›l olsa elimizde.
Sen söylesen ne olur, söylemesen ne olur?” diyorlard›.
Bu konuﬂma bir kaç kez tekrarland›. Konuﬂmalar› genellikle sesinden tan›d›¤›m Hurﬂit dedikleri polis yap›yordu. Bilmiyorum dedikçe yeniden küfürler eﬂli¤inde
dövmeye baﬂl›yorlard›. K›sa bir süre sonra üzerimdeki
elbiseleri ç›kararak kollar›m arkada kalacak ﬂekilde ask›ya ald›lar ve elektrik verdiler. Bir kaç dakika sonra indirerek yeniden konuﬂmaya ve ayn› ﬂeyleri söylemeye
baﬂlad›lar. Daha sonra üzerimi giydirdiler ve döverek
içinde baﬂkalar›n›n da bulundu¤u bir odaya götürdüler.
Burada dört gün yüzümüz duvara dönük olarak uyutmadan beklettiler. Bu odada kald›¤›m süre boyunca
günde birkaç kez iﬂkence odas›na götürüyorlar ve kaba
dayak, elektrik, ask›, haya burma iﬂkenceleri tekrarlan›yordu. Bu iﬂkencelerin yan›nda sürekli olarak öldüreceklerini söylüyor, küfürler ediyorlar, bir daha hapisten
ç›kamayaca¤›m› söylüyorlard›. ‹ﬂkenceye bazen ara veriliyor “iyi polis” rolünü üstlenmiﬂ olan polis “nasihat”
ediyor, bildiklerimi söylememi istiyordu.
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‹ﬂkence odas›na götürdükleri ilk anlarda ya da iﬂkenceye ara verdiklerinde sürekli olarak sessizlik oluyor ve
iﬂkence gören insanlar›n sesleri, ç›¤l›klar› geliyordu.
Gözalt›na al›n›ﬂ›m›n dördüncü gününden itibaren A1 ad›n› verdikleri, içinde yaklaﬂ›k olarak 10 kiﬂinin kald›¤› hücreye koydular. Buras› nöbetçi kulübesinin hemen
yan›ndayd›. Gözalt›na al›nd›ktan sonra açl›k grevi yapt›¤›m› söylememe karﬂ›n ilk dört gün su ve ﬂeker vermediler. Hücrede kald›¤›m sürede de iﬂkenceler devam
etti. ‹ﬂkence d›ﬂ›nda, üç sefer nöbetçi odas›na götürülerek cezaland›r›lan polislerin arkadaﬂlar› olduklar›n› söyleyen polislerce yumruk ve tekmelerle dövüldüm.
Gözalt›na al›n›ﬂ›m›n üzerinden yaklaﬂ›k bir hafta geçtikten sonra hücrelerin önüne gelen bir polis kahkahalar atarak elindeki telsizin sesini sonuna kadar açt›. Telsizden gelen sesler anlaﬂ›lmasa da polisin konuﬂma ve
tav›rlar›ndan birilerini katlettiklerini anl›yordum. Hapishaneye geldikten sonra Ayten Korkulu, Meral Akp›nar
ve Fuat Perk adl› üç devrimcinin 9 ﬂubat günü Bahçelievler’de katledildi¤ini ö¤rendim.
Gözalt›na al›n›ﬂ›m›n 13. günü DGM’ye götürüldüm.
‹lk olarak Adli T›p’a ç›kar›ld›m. Doktor odas›nda yaln›zd›k ve ben doktora gördü¤üm iﬂkenceleri anlatt›ktan
sonra doktor soyunmam› istedi. Bu s›rada elinde telsizle içeri giren Hurﬂit dedikleri polis “ne soyuyorsun bunu, ne olmuﬂ” diyerek doktora ba¤›rmaya baﬂlad›. Bunun üzerine doktor oturdu¤u sandalyesinden bakarak
üzerimdeki iﬂkence izleri durmas›na karﬂ›l›k “bir ﬂeyin
yok ç›kabilirsin” dedi. Ç›kar›ld›¤›m DGM taraf›ndan da
polis fezlekesi do¤rultusunda tutukland›m.
***
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“‹ﬁKENCE YAPANLAR ARASINDA EMN‹YET
MÜDÜRÜ KEMAL ‹SKENDER DE VARDI”
Anlatan: Metin Köse
(27 yaﬂ›nda, Bergama Hapishanesi’nde tutuklu)

Manisa’n›n Soma ilçesinin Karaçam köyünde ailemle
birlikte çiftçilik yap›yordum. 8 ﬁubat 1996 gece yar›s›
evimde yatarken kap›m›z›n tekmelenmesiyle uyand›m.
Bu s›rada polisler kap›y› k›rm›ﬂ ve içeri girmiﬂlerdi. Hiçbir ﬂey sormadan odalara doluﬂup heryeri darmada¤›n
ettiler. Bu bask›nda polislerle birlikte jandarma da vard›.
Beni evden ç›kar›p bir arabaya bindirdiler. Köyümüzde yaﬂayanlar alevi oldu¤u için, polisler arabada “bu
alevileri kökten kaz›mak gerekir, hep bunlardan ç›k›yor” diyerek küfür ediyorlard›. Soma’daki Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürdüler. Bir süre sonra da Manisa polisine teslim ettiler. “Onlar senin icab›na bakar” dediler.
Manisa Emniyeti’nde, beni önce hücreye koydular.
Hücrede iﬂkence gören insanlar›n ç›¤l›klar›n› duyuyordum ve sürekli faﬂist marﬂlar çal›n›yordu. Yar›m saat
sonra gözlerimi ba¤layarak bir odaya soktular. Burada
kaba dayaktan geçirip, elbiselerimi zorla ç›kard›lar. Yere yat›r›p hayalar›m› burmaya baﬂlad›lar. Daha sonra
da elektrik verdiler. Yaklaﬂ›k bir saat vücudumun çeﬂitli yerlerinden elektrik verdiler ve tan›mad›¤›m insanlar›n isimlerini sordular. Daha sonra hücreye götürüp öylece b›rakt›lar. Bir süre sonra gelip so¤uk su tutmaya
götürdüler. Bir buçuk saat kadar so¤uk su tuttular. Bu
iﬂkenceler belirli aral›klarla beﬂ gün sürdü.
Beni evden gözalt›na al›p Soma’ya götüren polislerden biri; esmer, 1.80 boylar›nda, 85-90 kilo civar›nda,
b›y›kl› ve 40 yaﬂlar›ndayd›. Di¤eri ise; 1. 70 boylar›nda,
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kumral, b›y›ks›z, saçlar› geriye taral› ve yaklaﬂ›k 75 kilo
a¤›rl›¤›nda ve 25-30 yaﬂlar›nda birisiydi.
Manisa’da bana iﬂkence yapanlar, Emniyet Müdürü
Kemal ‹SKENDER ve ekibiydi. Kemal ‹skender bana yap›lan iﬂkencelere bizzat kat›ld›. Bu iﬂkencecilerden biri;
1.80 boylar›nda, 80-85 kilo a¤›rl›¤›nda, 35 yaﬂlar›nda,
aln› hafif aç›k, b›y›kl› “ökkeﬂ” diye hitap edilen kiﬂiydi.
8 gün sonra ç›kar›ld›¤›m ‹zmir DGM’de tutukland›m
ve 4 y›ld›r hapishanedeyim.
***
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“‹STANBUL, ANKARA VE TOKAT EMN‹YET
MÜDÜRLÜKLER‹NDE ‹ﬁKENCE GÖRDÜM”
Anlat›m: Fehim Horasan
(32 yaﬂ›nda, Bart›n Hapishanesi’nde tutuklu)

15 May›s 1995 günü ‹stanbul Beyaz›t’ta gözalt›na
al›nd›m. Vatan Caddesi’nde bulunan ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’ne götürüldüm.
‹ﬂkence kaba dayakla baﬂlad›. Böbreklere, testislere
vuruyorlard›. Peﬂinden Filistin ask›s› denilen ters ask›ya al›nd›m. Ask›da böbreklere vurma devam etti. Haya
s›kma, cinsel organdan elektrik verme, bacaklara a¤›rl›k ba¤lama, tazyikli so¤uk su s›kma gibi yöntemlerle
devam edildi. Özellikle ask›n›n etkisini fazlalaﬂt›rmak
için bacaklardan aﬂa¤›ya do¤ru çekiyorlard›. Bay›lmaya
yak›n tazyikli so¤uk su tutuyorlard›. ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü’nde kald›¤›m iki gün boyunca bu iﬂkenceler
devam etti. ‹kinci günün akﬂam› Ankara’ya götürülmek
üzere gelen dört polise verildim.
Ankara’ya gece geldik ve hemen iﬂkenceye al›nd›m.
‹stanbul’da sol kolum sakatlanm›ﬂt›. Ankara’daki iﬂkenceciler bundan dolay› düz ask›ya ald›lar. Sonra vazgeçip ters ask›ya ald›lar. Ask›da elektrik, hayalar› s›kma,
tazyikli su s›kma devam etti. Sakatlanan kolumu özellikle k›v›r›yorlar, darbe vuruyorlard›.
Ankara Emniyetinde de üç gün kald›ktan sonra Tokat’a götürüldüm. Yol boyunca baﬂ›ma silah dayayarak
beni öldürüp bir kenara atacaklar›n› söylüyorlard›. Yol
boyunca kaba dayak devam etti. Tokat’ta iﬂkenceye
al›nd›m. ‹ﬂkenceciler yine Ankara’n›n iﬂkenceci polisleriydi. ‹simlerini sonradan ö¤rendim. Minik, Yak›ﬂ›kl›,
Pisb›y›k, Arap diye tan›nan polisler vard›. Ayn› iﬂkence
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yöntemleri burada da devam etti.
Tokat’ta tabutluk denilen hücreye konuldum. Hücrenin eni bir ad›mdan azd›, boyu ise 1.75 cm civar›ndayd›. Beﬂ gün boyunca burada kald›m. Sonras›nda Ankara’ya geri getirildim. Tokat-Ankara yolu boyunca kaba
dayak ve hayalar› s›kma devam etti.
30 May›s 1995 tarihinde ç›kar›ld›¤›m mahkemede tutukland›m.
Emniyette gördü¤üm iﬂkencelerden dolay› Adli T›p
Kurumu’ndan 15 günlük iﬂ göremez raporu verildi. Tokat ve Ankara iﬂkencecileri hakk›nda açm›ﬂ oldu¤um
dava halen devam etmektedir.
***
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“ÖLDÜREL‹M M‹? ÖLDÜRMEYEL‹M M‹?”
Anlatan: Bülent Yi¤it
(23 yaﬂ›nda, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde tutuklu)

Konfeksiyon iﬂçisi olarak çal›ﬂ›p geçimini sa¤layan
ve devrimci-demokrat kimli¤e sahip biriydim. Bu kimli¤imden dolay› bir çok defa polis bask›s›yla karﬂ›laﬂt›m.
23 Mart 1996 günüydü, hafta sonu tatilinde gezmek
için gitti¤im Maltepe’de yolda yürürken, daha sonra
polis olduklar›n› ö¤rendi¤im ﬂah›slar üzerime çulland›lar. Beni yere yat›rd›ktan sonra üzerimi arad›lar. Bu esnada küfürlü hakaretler ya¤d›r›yorlard›. Bir el silah sesi
duymamla birlikte kendimi kaybettim. Yaralanm›ﬂt›m.
Tahminen bir kaç dakikada bir kendime geliyor, sonra tekrar kendimi kaybediyordum. Bir ara arabada oldu¤umu anlad›m. Polislerin telsiz sesleri geliyordu.
“Öldürelim mi? Öldürmeyelim mi?” diyerek telsizden
birbirlerine soruyorlard›.
Muhtemelen çevreden görenler oldu¤u için beni hastaneye götürdüklerini hayal meyal hat›rl›yorum. Bir kad›n sesinin (hemﬂire veya doktor olabilir) “buna ne oldu?” sorusuna, polisler “trafik kazas›” cevab›n› verdiler.
Gözlerimi açt›¤›mda yo¤un bak›mdayd›m. Ameliyat
olmuﬂtum. At›lan kurﬂun gö¤sümün sa¤ üstünden girmiﬂ, kalbime bir santim uzakl›ktan geçmiﬂ ve akci¤erimi parçalam›ﬂt›. Yo¤un bak›m›n cam bölmesinin öbür
taraf›nda iki sivil polis duruyor ve sürekli el kol iﬂaretleriyle beni tehdit ediyorlard›.
‹ki gün boyunca aileme hastanede oldu¤uma iliﬂkin
haber göndermeye çal›ﬂt›m. Ancak polisler sürekli engellediler. Hastane kay›tlar›na geçirilmemi de geciktir-
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miﬂlerdi. Yo¤un bak›mdan ç›kt›ktan sonra pansuman
yap›lmas›n› önlüyor, tedavi edilmemi engelliyorlard›.
Bir gece iriyar›, uzun boylu, ﬂiﬂman, orta yaﬂl› bir sivil
polis üzerime silah do¤rultarak “bu sefer öleceksin” gibi tehditler savurdu.
9 gün boyunca ölüm tehdidi ve hakaretler bitmedi.
Daha iyileﬂmeden, türlü dalaverelerle hastaneden taburcu ettirildim. ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
siyasi ﬂubeye götürüldüm. Yolda tehdit etmeye devam
ediyorlard›.
Emniyet Müdürlü¤ü’nden içeri girdi¤imde karﬂ›l›kl›
koridor oluﬂturmuﬂ sivil polislerin tekme ve yumruklar›yla karﬂ›laﬂt›m. A¤›zlar›ndan küfür hiç eksik olmuyordu.
Bir odaya götürüldüm. Odada zay›f, esmer, b›y›klar›
aﬂa¤›ya sark›k biri, onun yan›nda orta boylu, sar› saçl›
bir di¤eri ve onlar›n yan›nda ﬂu an tarif edemeyece¤im
üç kiﬂi duruyordu. Bir masan›n arkas›nda ise tahminen
25-27 yaﬂlar›nda genç biri vard›. Genç olan sürekli bana tan›mad›¤›m insanlar›n resimlerini göstererek “tan›y›p tan›mad›¤›m›” soruyordu. Tan›mad›¤›m› söyleyince orada bulunan polisler taraf›ndan tekme, yumruk ve
sopalarla bay›l›ncaya kadar dövüldüm. Sürekli ameliyatl› olan yarama vuruyorlard›. Ay›ld›ktan sonra ayn›
iﬂlemi tekrarl›yorlard›. Bu esnada dikiﬂlerim patlam›ﬂt›.
Vatan Hastanesi’ne götürüldüm. Ancak hiçbir tedavi
görmeden geri getirildim. Tek kiﬂilik darac›k bir hücreye kapat›ld›m. Tuvalete ç›karm›yorlard›. Ç›¤l›k sesleri
dinletiyorlard›. Arada bir kap›n›n arkas›nda “buradakini
de öldürelim” ﬂeklinde konuﬂuyorlard›.
Emniyet Müdürlü¤ü’nde kald›¤›m 4 gün içerisinde
say›s›n› hat›rlayamad›¤›m kere ellerinde ka¤›tla geldiler ve “bu eylemleri kabul et, buray› imzala” dediler.
Kabul etmeyece¤imi, benim hiçbir eylemle ilgim olmad›¤›n› söyleyince tekme ve yumruklarla dövüldüm. Art›k oldu¤um yerde yat›yordum. K›m›ldayamaz hale gelmiﬂtim. Çünkü en ufak k›m›ldamamda gö¤süm parçala-
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n›yor, kanama ﬂiddetleniyordu.
Adli T›p’a ç›kar›ld›¤›mda dikiﬂlerimin patlam›ﬂ ve vücudumun kan içerisinde olmas›na karﬂ›n iﬂkence gördü¤üme dair rapor vermeyerek umursamaz bir tav›r
sergilediler.
Gözalt›n›n 13. günü ç›kar›ld›¤›m mahkeme taraf›ndan tutukland›m. Davam görülürken delil olarak say›lan kanl› elbiselerimin polisler taraf›ndan yok edildi¤ini
ö¤rendim. En do¤al ve yasal hakk›m olan ifade vermeme hakk›m› kulland›¤›m için örgüt üyeli¤iyle suçland›m ve 12.5 y›l hapis cezas›na mahkum edildim. Bana
iﬂkence yapan ve yaralayan polislere ise dava aç›lmad›.
***
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“SEN‹ DE SEHER G‹B‹ CAMDAN ATACA⁄IZ,
SONRA DA KAÇARKEN DÜﬁTÜ D‹YECE⁄‹Z”
Anlatan: Cengiz Bay›r
(28 yaﬂ›nda, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde tutuklu)

Elektronik teknikeri olarak çal›ﬂ›yordum. 4 Nisan
1996 günü, iﬂyerimden ç›k›p eve giderken, Kuﬂtepe’de
beyaz renkte, Renault marka bir araba önümü kesti. Ayn› anda arkamdan ve yanlardan ateﬂ etmeye baﬂlad›lar.
Bu ateﬂ esnas›nda kendimi yere att›m. Ve birden, etraf›mda onlarca sivil giyimli insan belirdi. Beni apar topar
arabaya bindirerek üzerime oturdular.
Kim olduklar›n›, hangi hakla bana ateﬂ edip kaç›rd›klar›n› sordum. ‹çlerinden biri “Biz kontrgerillay›z. Belgrat orman›na gidiyoruz” diye cevap verdi. Beni iki büklüm yap›p üzerime oturduklar› için yüzlerini göremiyordum. Yar›m saat sonra beni, bir bodrum kata indirmeye çal›ﬂt›lar. (Daha sonra buran›n Vatan Caddesi’ndeki
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nün garaj› oldu¤unu ö¤rendim) ‹nmeyi reddettim. Bunun üzerine tekrar tekme
ve tokatlarla sald›r›p araçtan indirdiler ve ellerimi arkadan kelepçeleyerek binaya soktular.
Binaya girdi¤imizde, saçlar›mdan çekerek götürüyor
ve önlerine gelen polise “bak›n kimi getirdik” diyerek
onlar›n da vurmalar›n› sa¤l›yorlard›. 5. kata kadar böyle ç›kard›lar. 5. kata geldi¤imizde bir odaya götürüp,
her ﬂeyimi ç›karmam› istediler. Bunu reddedince yine
sald›rmaya baﬂlad›lar. Zorla üzerlerimdekini ç›kart›p,
“Her ﬂey bitti, art›k kendini ezdirme” diyerek baz› isimler soruyor, nerede kald›klar›n› söylememi istiyorlard›.
Cevap vermeyince tekrar tekme ve tokatlarla birlikte
gözlerimi ba¤lay›p, baﬂka bir odaya ald›lar. Burada,
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“Konuﬂacak m›s›n, yoksa baﬂlayal›m m›?” diye sormaya baﬂlad›lar. Konuﬂacak bir ﬂeyimin olmad›¤›n› söyleyince kollar›m› arkadan birleﬂtirip ask›ya ald›lar.
Ben böyle beklerken, onlar çay içiyor ve “Konuﬂur”,
“Konuﬂmaz” diye iddiaya giriyorlar, ﬂakalaﬂ›p gülüyorlard›. Bir müddet sonra aya¤›m›n alt›na tabure koyup,
su getirdiler. Suyu surat›ma serpiyor ve gülüyorlard›.
Sonra yine tabureyi ald›lar. Bu arada, bazen ayaklar›mdan aﬂa¤›ya do¤ru çekiyor, bazen de hayalar›m› s›k›yorlard›. Bir yandan bunlar› yaparken, di¤er yandan
küfrediyor, sözlerle taciz etmeye çal›ﬂ›yorlard›. Bunlar›
yapanlar T‹M-1’de görevli “Karaday›’’ lakapl› iﬂkenceciyle, “ﬁef” dedikleri 27-28 yaﬂlar›nda, orta boylu, hafif
sar›ﬂ›n bir polisti.
Bu iﬂkencelerle sonuç alamay›nca ask›dan indirip,
banyo gibi bir yere götürdüler. Burada önce tazyikli so¤uk suyla, sonra da s›cak suyla ›slatt›lar. Yine “Her ﬂeyin bitti¤ini, kendime eziyet ettirmemin boﬂ oldu¤unu,
bana ac›d›klar›n›” söyleyerek konuﬂmam› istediler. Yine konuﬂacak bir ﬂeyimin olmad›¤›n› söyleyince önce
kafam› su dolu bir kovan›n içine sokup bo¤maya, ard›ndan da yine so¤uk suyla ›slatmaya baﬂlad›lar. Sonra da
tekrar ayn› odaya götürüp ask›ya ald›lar.
Ask›dayken bu defa vantilatörü çal›ﬂt›r›p bir müddet
beklettiler. Yine sorular sordular, cevap almaya çal›ﬂt›lar. Cevap alamay›nca da elektrik vermeye baﬂlad›lar.
“Kovan›n içinde la¤›m fareleri vard›...”
Fiziki iﬂkenceler böyle sürerken bir yandan da, ailemi
de getirip iﬂkence yapacaklar›n›, buraya gelen herkesin
konuﬂtu¤unu, benim direnmemin boﬂ oldu¤unu söylüyorlard›.
Sonra beni, bir hücreye att›lar. Bir-iki saat sonra tekrar ald›lar. Bu defa papaz rolüne bürünen 30 yaﬂlar›nda, mavi gözlü, uzun boylu sar›ﬂ›n bir polis gelerek iﬂkenceyi kendisinin engelledi¤ini, e¤er daha fazla direnirsem beni felç edeceklerini ya da camdan atarak öl-
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düreceklerini, gençli¤ime yaz›k etmememi, yöneticilerin lüks içinde yaﬂayarak bizi kulland›¤›n› anlatmaya
baﬂlad›. O da umdu¤u cevab› bulamay›nca sald›rmaya
baﬂlad›. “‹nsanl›k onuru iﬂkenceyi yenecek” slogan›n›
atmam üzerine içeriye di¤er polisler de geldi ve döverek yine banyo gibi bir yere götürdüler. Burada önce
bir kovan›n kapa¤›n› açarak kafam› bu kovan›n içerisine
soktular. Kovan›n içinde la¤›m fareleri vard›. Bir müddet böyle bekletip, “farelerin kuduz oldu¤unu, e¤er konuﬂmazsam beni de kuduz yaparak öldüreceklerini”
söylediler. Yine ayn› cevab› verince 40 yaﬂlar›nda, ﬂiﬂman, uzun boylu, kafas›n›n önü kel olan bir polis bo¤az›m› s›karak bo¤maya çal›ﬂt›. Ard›ndan mavi gözlü, sar›ﬂ›n, k›v›rc›k saçl›, yüzünün ortas›nda büyük bir “ben”
olan 35 yaﬂlar›ndaki bir polis silah›n› çekerek kafama
dayad›. Konuﬂmazsam ateﬂ edece¤ini söyledi. Konuﬂmayaca¤›m› söyleyince silah›n mekanizmas›n› çekerek
tetik düﬂürdü.
Bu s›rada ﬂehit düﬂen devrimcileri karalayarak etkilemeye çal›ﬂ›yorlard›. Bir süre sonra da gözlerimi ba¤layarak ayn› odaya götürdüler. Burada son duam› etmemi söyleyip, “Seni de Seher gibi camdan ataca¤›z, sonra da kaçarken düﬂtü diyece¤iz” dediler. Ve aya¤›ma
önce s›k› bir bez sar›p, sonra da bir iple ba¤lad›lar. Ard›ndan beni h›zla bir boﬂlu¤a ittiler. Ben, kafa aﬂa¤› sarkarken onlar, “Bize Ölüm Yok” ve “Cesaret” marﬂlar›n›
söylüyor, slogan at›yor ve gülüyorlard›. Sonra tekrar
yukar› çekip bir hücreye götürdüler. “Sabaha kadar düﬂün, sonra yine konuﬂuruz” diyerek gittiler.
“Özellikle kafam›n sol taraf›na vuruyor...”
Benzer iﬂkenceler iki gün sürdü. Bazen isimleri sormay› b›rak›p baz› eylemler söyleyerek benim yapt›¤›m›,
baz› eylemlerin de talimat›n› verdi¤imi kabul etmemi
istiyorlard›. Bunlar› kabul etmeyince zaman zaman iﬂkenceyi b›rak›p benimle “anlaﬂmaya” çal›ﬂ›yorlar; e¤er
sorduklar› isimlerin nerede oldu¤unu söylersem ya da
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devrimcili¤i b›rakmak için söz verirsem beni b›rakacaklar›n›, yoksa y›llarca hapishanede yataca¤›m› söylüyorlard›.
Birkaç gün sonra sabah tekrar ald›lar. Götürdükleri
odada masan›n üzerinde bir silah duruyordu. “Bu silah›n benim oldu¤unu kabul etmemi, aksi halde beni felç
edeceklerini” söylüyorlard›. Bunu söyleyen, Terörle
Mücadele ﬁube Yard›mc›s› Atilla Ç›nar’d›. Kabul etmeyince, orada bulunan polislere “kabul ettirin” emrini
vererek gitti. Burada bulunan 34-35 yaﬂlar›nda, esmer
bir polis silah› alarak kabzas›yla özellikle kafam›n sol
taraf›na sert ﬂekilde vuruyor, her vurmas›nda bir, iki,
üç, dört... diye say›yordu.
Bay›lm›ﬂ›m...
Gözlerimi açt›¤›mda beni hastaneye götürmeye çal›ﬂ›yorlard›.
Koluma serum takm›ﬂlard›. Serumu ç›kar›p att›m.
Buna sinirlenip beni tekrar döverek hücreye att›lar.
Bu bay›lma ondan sonra sürekli hale geldi. Kafama
ald›¤›m darplardan dolay› beynimde zedelenme olmuﬂ
ve epilepsi hastal›¤› baﬂlam›ﬂt›.
Zaten daha önceden böyle bir hastal›k yaﬂad›¤›m› bilen polis, özellikle bununla tehdit etmiﬂ ve rahats›zl›¤›n
baﬂlamas› için kafam›n sol taraf›na say›s›z kez sert biçimde vurmuﬂtu.
13 gün sonra DGM’ye ç›kar›ld›¤›mda kollar›m› hissetmiyor ve yürüyemiyordum. Bu iﬂkenceler Adli T›p
taraf›ndan belgelenmesine ra¤men, DGM savc›s› taraf›ndan dikkate al›nmad›.
‹ﬂkencecilerin bu tavr› mahkeme taraf›ndan da sürdürüldü. Hakk›mda hiçbir delil, belge, tan›k olmamas›na ra¤men 18 y›l cezaya çarpt›r›ld›m.
***
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“N‹YE BUNU ÖLDÜRMED‹N‹Z?”
Anlatan: Mehmet ‹nan Iﬂ›k
(22 yaﬂ›nda, Bergama Hapishanesi’nde tutuklu)

Kurban Bayram› nedeniyle Turgutlu’da bulunan halamlardayd›m. 3 May›s 1996 günü sabah› evden soka¤a ç›kt›¤›mda, etraf›n polisler taraf›ndan sar›ld›¤›n› gördüm. Yürümeye baﬂlam›ﬂt›m ki, arkamdan silah dipçi¤iyle vurup yere yat›rd›lar. Dipçiklerle, tekmelerle vurarak ellerimi kelepçeleyip Turgutlu Emniyeti’ne götürdüler. Yar›m saat bekledikten sonra Manisa TEM’e götürüldüm.
Daha kap›dan girer girmez kaba dayak eﬂli¤inde gözlerimi ba¤lad›lar. K›sa bir süre hücrede kald›ktan sonra
al›p Sa¤l›k Oca¤›’na götürdüler. Kap›dan içeri bile sokmadan “sa¤lam” raporu al›p tekrar ﬂubeye götürerek
sistemli iﬂkenceye baﬂlad›lar.
Önce soyarak üzerime su döktüler. Daha sonra vücudumun çeﬂitli yerlerine kablo ba¤layarak elektrik verdiler. Bu ara ara devam ederken Ayd›n’dan gelen polisler
beni al›p Ayd›n’a götürdüler. Manisa’da bana iﬂkence
yapan polisler “Manisal› Gençler”e iﬂkence yapt›klar›
ortaya ç›kan polislerdi.
‹ki buçuk saat sürecek olan Manisa-Ayd›n yolunu 15
saatte ald›k. Bu arada psikolojik iﬂkence yap›p, kaba daya¤a devam ettiler. ‹nfaz provas› yapt›lar. Ayd›n’a getirildi¤imde “komutan” dedikleri 1. 80 boylar›nda oldukça esmer, k›v›rc›k saçl› bir polis emirler veriyor, iﬂkenceyi yönetiyordu. Burada kald›¤›m 9 gün boyunca kaba
dayak, elektrik, haya burma, infaz provas›, ölüm tehdidi ve psikolojik iﬂkence gördüm.
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Ayd›n’daki polislere “Baki Erdo¤an’› siz katlettiniz”
dedi¤imde “sus lan nereden biliyorsun, baﬂka bilen var
m›?” dediler. Bana iﬂkence yapanlar Baki Erdo¤an’› iﬂkenceyle katlettikleri için ceza alan polislerdir. Gözalt›nda bulundu¤um son gün Ayd›n Emniyet Müdürü Tekin
ARAL gelerek iﬂkencecilerine “niye bunu öldürmediniz?” diye k›z›yordu.
Bana Ayd›n’da iﬂkence yap›lan yer ﬂimdilerde “TSE
Belgeli ﬁeffaf Karakol” dedikleri Zafer Polis Karakolu’nun zemin kat›yd›.
12 gün sonra Söke’ye götürülerek mahkemeye ç›kar›ld›m ve tutukland›m. 4 y›ld›r da Bergama Hapishanesi’nde tutuklu bulunuyorum.
***
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“KABUL ET... SENDEN B‹RﬁEY SÖYLEMEN‹
‹STEM‹YORUZ. YALNIZCA KABUL ET...”
Anlatan: Nuriye Yeﬂil
(22 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

Lise son s›n›ftayd›m. Bir kaç ay önce okudu¤um Kad›köy K›z Lisesi’nden paral› e¤itime karﬂ› ç›kt›¤›m için
at›lm›ﬂt›m. Devrimci-demokrat bir ö¤renciydim.
17 May›s 1996 günü okuldaki arkadaﬂlar›mla görüﬂtükten sonra eve gelmiﬂtim. Kozyata¤›’nda arkadaﬂlar›mla buluﬂacakt›m. Haz›rlan›p evden ç›kt›m. Arkadaﬂlarla buluﬂtum. Daha “merhaba” dememiﬂtim ki bir minibüsten inen 7-8 sivil polis bize do¤ru küfrederek koﬂmaya baﬂlad›. Ne oldu¤unu anlayamam›ﬂt›k. Biz de
koﬂmaya baﬂlad›k. Bir yandan da arkam›zdan ateﬂ ediyorlard›. Uzunca bir koﬂuﬂturmadan sonra beni yakalad›lar. Enseme birkaç tabanca birden dayad›lar. Bu ﬂekilde Kozyata¤› sokaklar›nda sürüklenerek bir minibüse
bindirildim. Hemen yakalayamad›klar› için sinirlenmiﬂlerdi. “Amma da h›zl› koﬂuyormuﬂ o...” deyip tekme-tokat sald›rd›lar.
Minibüste üzerime oturan iki kiﬂi ile Vatan Terörle
Mücadele ﬁubesi’ne götürüldüm. Nefes alam›yordum.
Nefes alabilmek için kafam› kald›rd›¤›mda ya baﬂ›ma,
ya da s›rt›ma yumruk iniyordu.
Vatan’a geldik. ‹smimi sordular. Nüfus ka¤›d›m› ald›klar› için söylemedim. Önce ikna etmeye çal›ﬂt›lar.
“Bak daha küçüksün güzel güzel anlaﬂal›m. Yoksa bizim de istemedi¤imiz ﬂeyleri yapmak zorunda kal›yoruz” diyorlard›. Sonras›nda ise “demek bir ﬂey söylemeyeceksin” deyip baﬂka bir odaya götürüldüm. Buras› boﬂ bir odayd›. Biri saç›m› çekiyor, bir di¤eri yumruk
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at›yordu. Beni bu ﬂekilde birbirlerine f›rlat›p at›yorlard›.
Bu arada sürekli “emirleri kimden al›yorsun” diye
sorular soruyorlard›. Cevap alamay›nca “biz zaten her
ﬂeyi biliyoruz” diyerek hapishaneden talimat ald›¤›m›
söylüyorlard›. Özellikle de Ercan Kartal’dan talimat ald›¤›m› kabul ettirmeye çal›ﬂt›lar. Sonra içlerinden biri
tecavüz tehditleriyle beraber “Bunu tuvalete götürelim.
Belki orada konuﬂur” dedi. Ve oradan tuvalete götürdüler. ‹lk olarak su dolu olan bir varilin içerisine baﬂ›m›
sokup ç›kard›lar. Bu baya¤› sürdü. “Bak kabul et. ‘Ercan
Kartal bize emir verdi. Biz de Cem Boyner’i vuracakt›k’
de kurtul. Yoksa gebereceksin” diyorlard›. “Tamam, bu
kez sokuyoruz ve ç›kartm›yoruz, bu kez kesin gebereceksin” diyerek su dolu varile sokup ç›karmaya devam
ettiler.
Sonra yere yat›rd›lar. Bu kez de biri bo¤az›m› s›k›yor
biri de parmaklar›m› s›karak “Kabul et. Senden birﬂey
söylemeni istemiyoruz. Yaln›zca kabul et... Konuﬂmak
istersen yaln›zca iﬂaret parma¤›n› kald›rman yeterli”
diyorlard›. Sonra içeriye birisi girdi. “Bunu ask›ya ald›n›z m›?” diye sordu. “Ask›ya al›nmad›ysa ne görmüﬂ ki
bu” dedi. Baﬂka bir odada ask›ya al›nd›m. Ask›da kimi
zaman “bak gidiyoruz, burada böyle kal›r ac›lar içerisinde geberir gidersin” deyip gitmiﬂ gibi yap›yorlard›.
ﬁubede 14 gün kald›m. Bu 14 gün içerisinde iﬂkence
psikolojik ve fiziki olarak bu ﬂekilde sürdü. Ç›kar›ld›¤›m›z mahkemede tutukland›k.
***
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“‹ﬁKENCE TECAVÜZLE DE B‹TMED‹”
Anlatan: Hakk› ﬁeker
(23 yaﬂ›nda, Çank›r› Hapishanesi’nde tutuklu)

19 May›s 1996 günü Ankara’n›n Cengizhan Mahallesi’nde iki arkadaﬂ›mla sokakta yürürken, etraf›m›z silahl› sivil polisler taraf›ndan çevrilerek gözalt›na al›nd›m.
Ellerim kelepçelendi. ‹lk iﬂkence kelepçeyle baﬂlad›. Kelepçeyi gevﬂetece¤iz diyerek iyice s›kt›lar. Kollar›m kelepçenin etkisiyle uyuﬂmuﬂtu.
Ankara DAL’›n kap›s›nda göz band› tak›ld›. Apar-topar yukar›ya ç›kar›ld›m. ‹lk önce tekme-tokat ve küfürlerle sald›rd›lar. Kendimi yerde buldum, yerdeyken
üzerimdeki elbiseleri zorla ç›kard›lar. Hayalar›m› burmaya baﬂlad›lar. ‹ﬂkenceciler hayalar›m› s›kt›kça vücudum kas›l›yordu. Aya¤a kald›r›yorlar, tabanlar›m üzerinde tutuyorlar, z›plat›yorlard›.
Sonra bir masan›n üzerine ç›kard›lar. Kollar›m› iki yana açarak, bilek çevresini kal›n bir bezle sararak ask›ya
ald›lar. Ayaklar›m›n alt›ndaki masay› sürekli, bir çekip
bir getiriyorlard›. Masay› çektiklerinde kollar›ma a¤›rl›k
çöküyor, kaslar›m y›rt›l›rcas›na geriliyordu. Ask›dan indirdiklerinde kollar›m› iyice ovuﬂturup, so¤uk suyun alt›na tutuyorlard›. Vücudum, so¤uk suyun etkisiyle ürperiyordu.
Sonra bir odada oturttular. Biri konuﬂuyor, tehdit
ediyor, küfürler savuruyordu. Bir an ﬂok yaratmak için
ani bir ﬂekilde sandalyeden kald›rarak tekme, yumruk
ve küfürlerle koﬂturmaya çal›ﬂt›lar. Ayaklar›mdan tutarak boﬂlukta sallamaya baﬂlad›lar. Küfürler ediyor ve
“beynine kan damlas›n” türü tehditler savuruyorlard›.
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‹ki gün sonra bulundu¤um hücreden al›narak tekrar
iﬂkence odas›na götürüldüm. Düzgün ﬂiveli, ince sesli
bir iﬂkenceci “bunu yat›r›n” dedi. Ve üç-dört iﬂkenceci
kollar›mdan ve bacaklar›mdan tutarak “ﬂimdi sen göreceksin” diyerek yere yat›rd›lar. ‹ﬂkencecilerden birisi
ayaklar›ma, birisi ellerime bas›yor, di¤er bir iﬂkenceci
kafam› tutuyor, hareket etmemi engelliyorlard›. Ç›r›lç›plak soydular. Düzgün ﬂiveli ve ince sesli olan cinsel
tacizde bulunuyordu. ‹ﬂkenceci, “Herkes sana ... diyecek, namusun gidecek”, “kimsenin yüzüne bakamayacaks›n” diye ba¤›r›yor ve tacize devam ediyordu. Tüm
vücudum kaskat› kesilmiﬂti. Tacizi daha da ileri götürüp
tecavüz ettiler. Namus ve ›rz düﬂman› olduklar›n›, i¤rençlikleriyle bir kez daha göstermiﬂlerdi. Tecavüzden
sonra iﬂkenceciler i¤rençliklerini kapatmak için ilaç “tedavisi” yapt›lar. ‹laç tedavisi için hücreye gelen iﬂkencecilerden birisi uzun boylu, kel kafal›, hafif sar›ﬂ›nd›.
Birisi de ﬂiﬂman (göbekli), k›r saçl› esmer biriydi ve sürekli küfürlü konuﬂuyordu.
‹ﬂkence tecavüzle de bitmedi. Kara gömerek s›rt›ma
biniyorlar, kendilerini taﬂ›mam için zorluyorlard›. Tetik
düﬂürerek, öldürmekle tehdit ediyorlard›. Birisi s›rt›ma
biniyor, birisi de bo¤az›mdan tutarak çekiyordu. Üzerime binen sürekli “eﬂﬂo¤lu eﬂﬂek” diyordu. Buradaki iﬂkencecilerden birine “33 abi” diye sesleniyorlard›. ‹ﬂkencecilerden biri orta boylu, dolgun, beyaz tenli, siyah
saçl› ve saçlar›n› yana tar›yordu. Göz band›m› bu iﬂkenceci aç›yor ve ba¤l›yordu.
Yürüyemez duruma gelmiﬂtim. Gözalt›n›n 15. günü
adliyeye ç›kar›ld›¤›mda iﬂkencecilerden biri yan›ma gelip, “Bak seni kaç›r›r›z, Adli T›p’ta kolundaki morluklar
için i¤neden oldu diyeceksin, bacaklar›n üzerinde duramad›¤›n› ve olay› anlatmayacaks›n. Anlat›rsan ve raporda öyle bir ﬂey okudu¤umuzda kaç›r›r›z, sonunu da
sen düﬂünürsün” diye tehdit ettiler.
Belliydi ki, yapt›klar› i¤rençlikleri ö¤renilsin istemiyorlard›. Ben de korkumdan ve utanc›mdan dolay› ne
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Adli T›p’ta ne savc›l›kta, ne de tutuklama mahkemesinde u¤rad›¤›m tecavüzü söylemedim. Hapishanede arkadaﬂlar farketti ve benimle konuﬂtu. Böylece mahkemede aç›klayabildim.
‹ﬂkenceciler, i¤rençliklerini üzerimde denemeleri yan›nda, beni kiﬂiliksizleﬂtirmek için de ellerinden geleni
yapm›ﬂlard›. ‹nsan oldu¤umdan, erkek oldu¤umdan
utand›rmaya çal›ﬂm›ﬂlard›. Ama utanmas› gereken ben
de¤il kendileridir. ‹¤rençlikleri, pislikleridir.
***
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“BEN‹ CUMHURBAﬁKANININ B‹LE
KURTARAMAYACA⁄INI SÖYLÜYORLARDI”
Anlatan: Eylem Yeﬂilbaﬂ
(25 yaﬂ›nda, Malatya Hapishanesi’nde tutuklu)

- Eylem Yeﬂilbaﬂ, ﬂimdi, ne bir dönem Malatya hapishanesinde kald›¤›n›, ne anlatt›¤› bu iﬂkenceleri hat›rlam›yor. O da, 2000 Ekim’inde baﬂlayan ölüm orucu direniﬂçilerinden biriydi. 19 Aral›k sald›r›s›nda burada
anlatt›¤› iﬂkenceleri yeniden yaﬂad›... Zorla t›bb› müdahale ad› verilen iﬂkence sonucu haf›zas› yokedildi.Aslen Dersim’liyim. ‘95 y›l›nda ‹stanbul’a gelinceye
kadar Dersim’de oturuyordum. O tarihten sonra Kurtuluﬂ gazetesinin ‹stanbul’daki merkez bürosunda çal›ﬂmaya baﬂlad›m. ‘96 May›s ay›nda gazetemizin Elaz›¤
bürosu kapal› oldu¤u için ilgilenmeye gittim. 21 May›s
1996 günü, ‹stanbul’a geri dönmek üzereyken Elaz›¤
tren gar›nda ﬂüpheli ﬂah›s olarak gözalt›na al›nd›m.
Gardan 1800 Evler iﬂkencehanesine götürüldüm.
Araban›n içinde beni kimse görmemesi için kafama bir
mont geçirdiler ve koltuklar›n aras›na s›k›ﬂt›rd›lar.
ﬁubeye gelince hemen ask›ya ald›lar. Kim oldu¤umu
bildiklerini ve üzerimde bulunan kimli¤in sahte oldu¤unu iddia ediyorlard›. Ask›dayken ayaklar›mdan çekip
konuﬂursam indireceklerini, aksi taktirde oradan sa¤
inemeyece¤imi söylüyorlard›. Yine ask›dayken önce
baﬂ›mdan ve el parma¤›mdan, sonra vücudumun de¤iﬂik yerlerinden elektrik verdiler. Sürekli küfür edip söylediklerini yapmazsam beni cumhurbaﬂkan›n›n bile kurtaramayaca¤›n› söylüyorlard›. Daha önce katlettikleri
Sinan Demir’i anlat›p ölümle tehdit ediyorlard›. Ask›-
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dan indirdikten sonra da içi su dolu varile soktular.
Kimli¤imin gerçek oldu¤unu ö¤renmiﬂlerdi. 2 gün
sonra da, ‹stanbul Kurtuluﬂ bürosunda çal›ﬂt›¤›m için
beni ‹stanbul’a götüreceklerini söylediler. Bir taksiye
bindirip ‹stanbul’a götürdüler. Yol boyunca kaba dayak, küfür, hakaret sürdü. Mola verdikleri dinlenme tesislerinde beni halka terörist olarak tan›tmaya çal›ﬂt›lar.
K›ﬂk›rtt›klar› insanlar›n tepki göstermemesi üzerine tekrar arabaya bindiriyorlard›. Yolun tenha yerlerinde arabadan indirip infaz denemeleri yap›yorlard›.
Bu ﬂekilde Vatan olarak bilinen ‹stanbul’un iﬂkencehanesine getirildim. ‹stanbul’un iﬂkencecileri Elaz›¤ polisi neden bunu sa¤ getirdi diye k›z›yorlard›. Burada bana T‹M-1 iﬂkence yapt›. Ask›, kaba dayak, küfür, hakaret
ﬂeklinde üç gün süren iﬂkenceden sonra tekrar Elaz›¤’a
getirildim. Burada rapor almak için sa¤l›k oca¤›na götürüldüm. Doktora ﬂikayette bulunmamam için tehdit
edildim. Doktora vücudumdaki morluklar› gösterdi¤im
için ﬂubeye geri getirdiklerinde ask›ya ald›lar. 11. gün
ç›kar›ld›¤›m mahkeme taraf›ndan tutukland›m.
Bana iﬂkence yapanlar›n gerçek isimlerini bilmiyorum. Elaz›¤’da iﬂkenceciler birbirlerine Çorbac›, Cemﬂit,
Kurt, Asker, Komutan diye hitap ediyorlard›. ‹stanbul’daki iﬂkenceciler ise sürekli de¤iﬂen numaralarla
birbirlerini ça¤›r›yorlard›.
***
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“KONUﬁ YOKSA KIZIN VE KIZ
KARDEﬁLER‹N BURADA. ONLARI GET‹R‹P
KARﬁINDA SOYAR VE TECAVÜZ EDER‹Z”
Anlatan: Mehmet Koç
(52 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

Gözlerimi Dersim’in Hozat ilçesine ba¤l› Ormanyolu
(eski ismi Tagar) köyünde açt›m. Çocuklu¤um, gençli¤im ve yaﬂam›m›n büyük bir bölümü ata topraklar›m›zda geçti.
Ony›llard›r, kuﬂaktan kuﬂa¤a yaﬂad›¤›m›z ata topraklar›m›zdan göçe zorland›k. Her kar›ﬂ topra¤›nda atalar›m›z›n izleri ile dolu olan kardeﬂli¤in, dostlu¤un yaﬂand›¤› bu güzel topraklarda zulmü yeniden yaﬂad›k.
Güzel insanlar› vard› bu topraklar›n. Çocuklar›m›zla,
ailelerimizle, akrabalar›m›zla, komﬂular›m›zla yoksullu¤u
yaﬂasak da bize bask› yap›lmad›¤› ölçüde burada olmaktan mutluyduk. Seviyorduk topraklar›m›z›, köylerimizi.
Atalar›m›za yap›lan bask›lar daha unutulmadan bizler
de bu bask›lardan nasibimizi ald›k. Köylerimizin isimlerinin de¤iﬂtirilmesinden köylerin yak›lmas›na, insans›zlaﬂt›r›lmas›na, s›k s›k iﬂkence görmeye, katledilmeye var›ncaya kadar sald›r›, bask› ve zulümle karﬂ›laﬂt›k.
En az›ndan benim yaﬂad›klar›m buna bir örnektir.
“Köy meydan›nda yaﬂl›-genç tüm köylü askerlerce
falakaya yat›r›ld›k...”
12 Eylül döneminde bask›lar›n, zulmün en sinsicesini, en kalleﬂcesini yaﬂad›k. O dönem iki y›l içinde 5 kez
gözalt›na al›nd›m.
Günlerce Hozat Alay Komutanl›¤› ve Tunceli Tugay
Komutanl›¤›’nda gözalt›nda kald›m. ‹ﬂkence gördüm,
onlarca köylünün iﬂkence görmesine tan›k oldum.
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Köyümüz s›k s›k bas›larak köy meydan›nda yaﬂl›genç tüm köylü askerlerce falakaya yat›r›ld›k. Kad›nlar›m›z›n ve çocuklar›m›z›n gözü önünde hakarete u¤rad›k,
aﬂa¤›land›k.
1985 y›l›nda Hozat’a ba¤l› olan köyümüz Ormanyolu
askerlerce yak›ld›. Köylülerimizin, akrabalar›m›z›n büyük bölümü göç etti. Manisa Akhisar’a, Mersin Çay Mahallesi’ne ve Ayd›n Ortaklar’a göç ettiler.
Bizse ailece Çemiﬂgezek ilçesine ba¤l› Tekeli köyüne
göçtük. Orada da yaﬂam›m›z› çiftçilik yaparak sürdürdük.
Yine burada da muhtarl›k yapt›m. Bölgede gerillan›n
olmas›n› gerekçe yapan askerler yeniden bizlere bask›
yapmaya baﬂlad›lar. Bu nedenle burada da s›k s›k gözalt›na al›nmaya, jandarma taraf›ndan tehdit edilmeye
baﬂland›m.
Gözalt›na al›nd›¤›m jandarma karakolunda falakaya
yat›r›ld›m. Askerler bana ve aileme hakaret etti.
‹stanbul’da, Devrimci Sol savaﬂç›s› kardeﬂim Hayri
Koç ﬂehit düﬂtü. Cenazesini köyümüze getirdik. Kardeﬂimin ﬂehit olmas› ailemize yönelik bask›lar›n yo¤unlaﬂmas›n› da beraberinde getirdi.
Ailemize yönelik bask›lar›n artmas› sonucu ailemizin
bir k›sm›n› alarak 1994 y›l› Haziran ay›nda ‹stanbul’a
geldim. O s›rada iki o¤lum ‹stanbul Hasköy Lisesi’nde
okuyordu.
Ba¤c›lar’da bir ev kiralayarak o¤ullar›m, k›z›m ve
köyden gelen 3 k›z kardeﬂimle birlikte kalmaya baﬂlad›k. Ailece ‹stanbul’da bulabildi¤imiz her iﬂte çal›ﬂ›yor,
hem yaﬂam›m›z› sürdürüyor, hem de köyde kalan ailemize para gönderiyorduk.
Biz ‹stanbul’a geldikten sonra gerillada olan k›z›m
Asuman Koç köyümüze yak›n bir yerde ﬂehit düﬂtü. K›z›m›n ﬂehit olmas› ile daha çok bask› gördük. Bask›lar
nedeniyle gidip k›z›m›n cenazesine bile kat›lmad›m.
‹stanbul’da da lisede okuyan o¤lum gözalt›na al›nm›ﬂ, iﬂkence görmüﬂ ve tutuklanm›ﬂt›. Kald›¤› Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde o¤lumu görmeye gidip-gelirken
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kap›n›n önünde bulunan polislerin hakaretine u¤rad›m.
O¤lumun görüﬂüne gitmemem için tehdit edildim.
‹ﬂte bu bask›lardan ﬂehit ve tutuklu ailesi olarak bir
kez daha nasibimi 15 Temmuz 1996 gecesi ald›m.
Gece saat 23.00 sular›nda evde çocuklar›m ve k›z kardeﬂlerim ile otururken kap›n›n k›r›lacak gibi vurulmas›yla irkildik. Evdeki herkes telaﬂland›. Kap›y› aç›p açmama konusunda tereddüt ediyoruz. Ama kap›n›n çalmas› durmuyor. Biz açmad›kça onlar daha h›zl› vuruyor, ba¤›r›yorlar.
Gürültüye komﬂular da ç›k›yor. Yaz olmas› nedeniyle
camlar aç›k. Herkes “ne oluyor” diye merakla bak›yor.
Sonunda kap›y› açt›m.
“Hepsinin alt›na bir bomba koyup uçuracaks›n”
Açmamla birlikte silahl›, çelik yelekli iri yar›, b›y›kl›
ve hepsi de birbirine benzeyen polisler içeri doluyor.
Kap›da silah› bana dayay›p geri çevirdiler ve duvara
dayad›lar.
Odadan da sesler geliyor. K›z kardeﬂlerim ve k›z›m
“ne vuruyorsunuz?” diye ba¤›r›yor. ‹çeriden gelen gürültüler, sesler giderek ço¤al›yor. Bir baba olarak tedirgin oldum.
Sonra beni de çocuklar›n yan›na götürdüler. Odan›n
bir köﬂesine çocuklar s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ, baﬂ›nda da bir polis
bekliyor ve a¤za al›nmayacak küfürler ediyordu.
Evde çok fazla eﬂyam›z yoktu. Olanlar› da polisler
rasgele sa¤a-sola att›lar. Evin alt›n›-üstüne getirdiler.
Evde as›l› olan ﬂehit kardeﬂim Hayri Koç ve k›z›m Asuman Koç’un foto¤raflar›n› indirip çerçeveleri k›rarak
içindeki foto¤raflar› y›rt›p att›lar.
ﬁehit kardeﬂime ve k›z›ma küfürler ya¤d›rd›lar. Olmad›k ﬂeyler söylediler. Sonra küfür ve hakaretleri bize
döndü...
Evden beni nas›l ç›kard›lar, tam olarak hat›rlam›yorum. O kadar küfür ve ailemize yap›lan hakaretten sonra ite-kaka götürdüler. Tehditler, gözda¤› ve çocuklar›-

220

m›n baﬂ›na bir ﬂey gelecek endiﬂesi akl›m› baﬂ›mdan
alm›ﬂt›. Eve o halde gelenler, bize hakaretler ya¤d›ranlar her ﬂeyi yapabilirdi.
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ne nas›l geldik, ne kadar zaman geçti onu da tam bilmiyorum. Çocuklar›ma
bir ﬂey olabilece¤i kayg›s› ve polislerin “hepsinin alt›na
bir bomba koyup uçuracaks›n” sözlerinin arabada devam etmesi beni iyice korkuttu.
ﬁunu çok iyi hat›rl›yorum; gözlerim ba¤land› ve önce
bir odaya al›nd›m. Orada gözü kapal› olarak karﬂ›s›na
ç›kar›ld›¤›m biri “‹yi düﬂün. Söylediklerimizi kabul etmezsen, bize yard›mc› olmazsan sen zararl› ç›kars›n.
Bak ﬂimdiden söyleyeyim, genç k›zlar›n var. Buradaki
polisler herﬂeyi yapar. Ona göre” dedi.
K›zlar›ma, çocuklar›ma zarar vermekle, ahlaks›zca
sald›r›lar yapabileceklerini söylemekle baﬂlad›lar iﬂe.
Hiç itirazs›z her ﬂeyi kabul etmemi istiyorlard›. Kabul
etmedim...
O zaman içeri doluﬂan, küfürler savuran iﬂkenceciler
taraf›ndan bu kez baﬂka bir odaya al›nd›m.
Genç bir ses küfrederek “soyun lan...” diye ba¤›rd›.
O kadar iﬂkencecinin önünde soyunmak benim için
çok a¤›rd›. Ço¤u da o¤lum yaﬂ›ndayd›. Biz halk kültürünü ve de¤erlerini ald›k, onunla yetiﬂtik. Soyunmayacakt›m.
“Ay›pt›r. Niye soyunay›m” dedim ve tekme ve yumruklarla kendimi yerde buldum. Y›rtarcas›na tüm eﬂyalar›m› ç›kard›lar. Ç›r›lç›plak kalm›ﬂt›m.
Yerde gözü ba¤l› yatarken iﬂkenceciler gülüp alay
ediyorlard›. Biri aya¤›yla ellerimi ezerken, bir di¤eri de
ayaklar›m› ezmeye çal›ﬂ›yordu.
Alaylar›, gülmeleri ve ayaklar› ile çi¤nemeleri bir süre daha devam etti. Bu kez h›r›lt›l›, bo¤uk çirkin bir ses
alay edercesine;
“Bak o¤lum Memo, dünya kaç bucak göreceksin” deyince iﬂkencecilerden bir gülme seli geldi. Üçü-dördü birden ve bir a¤›zdan “haydi... haydi...” diye tempo tuttu.
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Olanlara, konuﬂmalara, yapt›klar›na bak›yor ve polislerin normal bir insan olmayaca¤›n› düﬂünüyorum. B›rakal›m normali, bunlar herhangi bir canl› bile olamaz.
Niye bu kadar neﬂeliler derken, h›r›lt›l› ses küfrederek bacaklar›m› ay›r›p hayalar›m› s›kmaya baﬂlad›. Önce bir utanç duydum. Sonra müthiﬂ bir a¤r›... H›r›lt›l›
ses devam etti... Zaman geçtikçe uyuﬂtum. Art›k hayalar›m› hissetmiyorum.
H›r›lt›l› ses çekiliyor üstümden. Tekmeler ve “kalk
hadi” diyerek kald›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Kalkamay›nca tutup onlar kald›rd›lar.
Ellerimden tutup kollar›m› arkaya do¤ru k›v›r›yorlar.
Kollar›m› arkada birleﬂtirdiler. Battaniyeye benzer kal›n
bir bezle sar›p, bir iple s›k›ca ba¤lad›lar. Az sonra kendimi havada buldum.
Ask›day›m... Kollar›m kopacak gibi oluyor. Ayaklar›m
sallan›yor. Yere de¤meye çal›ﬂ›yorum ama de¤emiyorum. O ara birileri aya¤›ma as›l›p iyice as›l›yor. O zaman daha çok ac› hissettim.
Ask›dan indirdiler. Her yan›mda büyük bir a¤r› var.
Kollar›m uyuﬂmuﬂ, bir ﬂey hissetmiyorum. Ayakta dururken tekme ve yumruk vurmaya baﬂl›yorlar.
‹ﬂkencecilerden biri bana dönerek; “Konuﬂ yoksa k›z›n ve k›z kardeﬂlerin burada. Onlar› getirip karﬂ›nda soyar ve tecavüz ederiz. Ona göre düﬂün” diyor.
Beynimden vurulmuﬂa döndüm. Bana yapt›klar› neyse ama çocuklar›ma zarar verebileceklerini akl›ma bile
getirmek istemiyorum.
Tedirginim ama sesimi de ç›karm›yorum.
K›z›p, küfrediyorlar. Bu kez baﬂka biri küfrederek
“Banyoya” komutu veriyor, di¤er iﬂkencecilere. Komutu alanlar garip sesler ç›kararak beni götürdüler.
So¤uk tazyikli suyun alt›nday›m art›k. Nefesim kesiliyor. A¤z›ma, burnuma su tutuyorlar. Bu halime gülüyorlar... Art›k sabah olmak üzere. Onlar da yoruldu. Ara
verdiler. Ve beni de hücreye indirdiler.
Hücredeyim. Benden baﬂka kimse de yok. Kap› de-
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mirden ve d›ﬂar›s› da görünmüyor. Arada bir kap› sesleri geliyor. Uyumaya, dinlenmeye çal›ﬂ›yorum ama akl›m çocuklar›mda. Onlar› düﬂünüyorum.
Bu düﬂünceler içerisindeyken kap› aç›ld›. ‹smimi okuyup beni ça¤›rd›lar. Yine gözüm ba¤l›, yine bir grup iﬂkenceci aras›nday›m.
Yürütüyorlar... “Baﬂ›n› e¤”, “dur” diye komut vererek gözüm ba¤l› yürütmeye çal›ﬂ›yorlar. Bazen bilinçli
olarak kafam› vuraca¤›m kap›, duvar gibi yerlere yürütüyorlar. Yine bir odaya götürdüler. Gözba¤›n› arkadan
biri açt›. Oda biraz büyüktü. Bir masan›n arkas›nda da
ﬂef dedikleri biri vard›. Arkamda da gençten iki polis.
Sonradan ﬂef dediklerinin Reﬂat Altay oldu¤unu ö¤rendim. Reﬂat Altay, di¤erleri gibi onlara yard›mc› olursam b›rakacaklar›n› söylüyor. Yoksa k›z›ma zarar vereceklerini de söyledi. Ard›ndan “Kabul etmezsen en az
24 y›l al›rs›n, hapiste çürürsün” dedi.
Kabul etmedim. Yine küfür ve yumruklar aras›nda iﬂkence odas›na götürdüler. Ask›, so¤uk su, haya burma... Sonra tekrar hücreye indirdiler.
‹ﬂkenceciler sonraki günlerde de fiziki ve psikolojik
olarak devam etti.
Bir kaç gün sonra da fiziki iﬂkenceyi kesiyorlar. ‹yileﬂmem, yaralar›m›n izlerinin kaybolmas› için merhem veriyorlar, pansuman yap›yorlar.
Bana iﬂkence yapanlar; “Rambo”, “Karaday›”,
“Hans” dedikleri iﬂkencecilerdi.
29 Temmuz 1996 günü de ç›kar›ld›¤›m ‹stanbul DGM
taraf›ndan tutukland›m. ‹ﬂkencenin izleri uzun süre devam etti.
***
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“S‹Z‹N HEP‹N‹Z TERÖR‹STS‹N‹Z. S‹ZLER‹
YA ÖLDÜRÜP KÖKÜNÜZÜ KAZIMAK,
YA DA BU ÜLKEDEN KOVMAK LAZIM”
Anlatan: Naim Yalç›nkaya
(27 yaﬂ›nda, Çanakkale Hapishanesi’nde tutuklu)

K›z kardeﬂimle birlikte ayn› evde kal›yorduk. 20. 08.
1996 günü, siyasi ﬂubeye ba¤l› polisler kap›m›z› k›rarak
eve dald›lar. Kafam›za silahlar› dayayarak, arka arkaya
sorular›n› s›ralad›lar. Beni baﬂka bir odaya al›p yere yat›rd›lar, üzerimde tepinmeye baﬂlad›lar. Tunceli’li oldu¤umuzdan dolay›, “Sizin hepiniz teröristsiniz. Sizleri ya
öldürüp kökünüzü kaz›mak, ya da bu ülkeden kovmak
laz›m” diyorlard›. Bir taraftan da silahlar›, bombalar›,
telsizleri soruyorlard›.
Daha önce Elaz›¤’da görev yapm›ﬂ “Keko” dedikleri
iﬂkenceci “Oralarda çok z›plad›n›z, burada kuca¤›ma
düﬂtünüz” diyerek ölümle tehdit ederken, di¤erleri de
kaba dayak at›yorlard›.
Daha önce gözalt›na al›nmad›¤›mdan dolay› “sen nereden ç›kt›n lan o... çocu¤u” küfürleriyle kafama dayad›klar› silah›n teti¤ini düﬂürerek infaz provalar› yapt›lar.
Daha sonra, k›z kardeﬂimle birlikte yaka-paça arabaya bindirildik. Arabada koltuklar›n aras›na s›k›ﬂt›r›p
üzerime oturdular. Tehditler, küfürler arabada da devam etti. Sultançiftli¤i kavﬂa¤›nda arabadan indirip
baﬂka bir arabaya bindirdiler. Ayn› ﬂekilde ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürdüler.
Kap›dan içeri girer girmez gözlerimi ba¤lad›lar, kafama silah›n kabzas›yla vurmaya baﬂlad›lar. Bu ﬂekilde
yukar› katlardan birine ç›kard›lar, bir odaya soktular.
Yan taraftan ba¤›rma sesleri geliyordu.
Yaklaﬂ›k yar›m saat sonra, beni oradan ald›lar, baﬂka
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bir odaya götürdüler ve gözlerimi açt›lar. Karﬂ›mdaki
masan›n baﬂ›nda oturan iﬂkenceci, “Bak Naim sana
yard›mc› olmak istiyorum. K›z kardeﬂin de burada, kendine ac›m›yorsan ona ac›. Bunlar›n iﬂi belli olmaz. Bunlar o... çocu¤u, bildiklerini anlat sen de kurtul” dedi.
Anlatacak birﬂeyim yok deyince, papaz rolünde olan iﬂkenceci, masan›n çekmecesinden silah›n› ç›kar›p kafama dayad›. “Size iyilik yaramaz” deyip bo¤az›ma sar›ld›. Bir ara tam bo¤ulacak gibiydim ki, ellerini bo¤az›mdan çekip rasgele yumruklamaya baﬂlad›. 5-6 kiﬂi odaya doluﬂmuﬂlard›. Her yandan tekme yumruk geliyordu, kendimi yerde buldum. Bu arada gözlerimi tekrar
ba¤lad›lar. Papaz rolündeki iﬂkenceci ba¤›r›yordu; “Getirin bunun k›z kardeﬂini”. K›z kardeﬂimi de sürekli tehdit ediyorlard›. Odadan ç›kard›lar, gözlerim ba¤l› bir ﬂekilde baﬂka bir odaya götürdüler. Her iki kolumu ayn›
anda geriye bükerek ba¤lad›lar, ask›ya ald›lar. Ask›da
pantolonumu ç›kard›lar. Hayalar›m› burdular, ayaklar›mdan tutup aﬂa¤›ya çektiler. Bir taraftan da küfür ve
hareketlere bulunuyorlard›. K›z kardeﬂime yönelik tehditler savuruyorlard›.
Ask›da ne kadar kald›¤›m› hat›rlam›yorum. Kendime
geldi¤imde suyla ay›ltmaya çal›ﬂ›yorlard›, kollar›m tutmuyordu. Sürekli birﬂeyler soruyor cevaplamam› istiyorlard›. Anlatacak birﬂey yok deyince yerde sürükleyerek tuvaletin yan›nda bulunan su dolu kovaya kafa üstü
bat›r›yorlard›. Nefesim kesilece¤i zaman ç›kart›p tekrar
anlatmam› istiyorlard›. Sonra, her taraf›m ›slak bir ﬂekilde pencerenin önüne koyup, vantilatör çal›ﬂt›r›yorlard›.
‹kinci gün tekrar kald›¤›m yerden al›p beni baﬂka bir
odaya götürdüler. ‹tirafç›yla yüzleﬂtirdiler, ard›ndan tekrar ask›ya ald›lar. Tekrar bay›lm›ﬂ›m, tuvalette kendime
geldim. Üstümde hiç elbisem yoktu, hepsini ç›karm›ﬂlard›. Tazyikli sudan bütün vücudum parçalanacakm›ﬂ
gibi oluyordu. Arada suyu baﬂka tarafa tutup, “tamam
m› devam m›?” dedikten sonra tekrar tutuyorlard›.
‹ﬂkenceler bu ﬂekilde devam ediyordu. Elbiselerimi
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giymemi istediler. Kollar›m tutmuyordu. Kendimi zorlayarak elbiselerimi giydim. Ve hücreye götürdüler.
Üçüncü gün gözlerim ba¤l› bir ﬂekilde asansörden
indirilerek arabaya bindirdiler. Arabada kafam› koltuklar›n aras›na bast›rm›ﬂ, üzerime oturmuﬂlard›. “ﬁimdi
cehenneme gidiyoruz o¤lum, direnirsin ha” diyorlard›.
Araba Topkap› civar›nda durdu. Arabadan indiler. Birisi kafama silah› dayayarak beni sürekli olarak öldürmekle tehdit etti. Bir süre sonra, tekrar iﬂkencehaneye
geri getirildim. Hemen bir odaya al›p, soyduktan sonra
tecavüzle tehdit ediyorlard›. Evden ald›klar› eﬂyalara el
koyduklar›n› söylüyorlard›.
14 gün boyunca, anlatt›¤›m ﬂekilde fiziki, psikolojik
iﬂkence sürdü. Daha sonra DGM’ye sevkedildim ve tutukland›m.
***
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“S‹Z‹N G‹B‹ TERÖR‹STLER‹ AC‹LE DE⁄‹L,
MORGA GÖTÜRMEK LAZIM”
Anlatan: Serhat Karadumanl›
(28 yaﬂ›nda, Bergama Hapishanesi’nde tutuklu)

Üniversite ö¤rencisiydim. ‹zmir-Kadifekale’de bir ö¤renci evinde kal›yordum. 17 Aral›k 1996 günü evden
ç›kt›m. Yaklaﬂ›k 50-60 metre uzaklaﬂm›ﬂt›m ki, karﬂ›dan
gelen biri kad›n 4 kiﬂi yan›mdan geçer geçmez arkadan
üzerime atlay›p yere yat›rd›lar ve ellerimi kelepçelediler. Ayn› anda ara sokaktan bir sivil ekip arabas› geldi
ve karga tulumba araban›n döﬂemesine yat›r›ld›m.
Yol boyunca tekme ve yumruklarla vurdular. Sürekli
olarak küfür ediyorlar ve “sen bittin art›k, elimizden
kurtulamazs›n, leﬂini çöplü¤e ataca¤›z” diye tehditler
savuruyorlard›. Araba durduktan sonra baﬂ›m› siyah
bir montla örtüp bir binaya soktular. Montu kafamdan
ald›klar›nda buras›n›n daha önce gözalt›na al›nd›¤›m
Bozyaka TEM ﬂubesi oldu¤unu anlad›m.
Bir süre sonra Karay›lan dedikleri biri (do¤u ﬂivesiyle konuﬂan, iri yar›, göbekli ve orta yaﬂ›n üzerinde, saçlar› hafiften k›rlaﬂm›ﬂ) “Bak o¤lum sonunda enselendin. Ya adam gibi oturup çay içer sohbet ederiz, ya da
tezgaha yat›r›p iﬂkenceye baﬂlar›z” dedi. Verdi¤im cevap hoﬂuna gitmeyince üzerimi soydular, ç›r›lç›plak bir
ﬂekilde ›slak bir zemine yat›rd›lar. Kollar›mdan, gö¤sümden ve ayaklar›mdan ba¤layarak a¤z›ma, bo¤az›ma, koltuk altlar›ma ve cinsel organ›ma elektrik verdiler. Daha sonra hayalar›m› burdular.
Bu seans bitince ayn› iﬂkenceci “tamam m›, devam
m›?” diyordu. Cevab›m yine hoﬂlar›na gitmeyince beni
tuvalet gibi bir yere götürüp pis çamurlu paspas› vücu-
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duma sürdüler. Kendi aralar›nda “bu o... çocu¤una
paspas›m›z› sürüp de kirletme diye” hakaret ediyorlard›. Bir di¤eri de hortumla su s›kmaya baﬂlad›.
Daha sonra baﬂka bir odaya götürüp vantilatöre tuttular. Ard›ndan tekrar hortumla su tutular. Su hortumuyla
tecavüz giriﬂiminde bulundular ve elle taciz ettiler. “O¤lanc›” dedikleri bir iﬂkenceciye “biraz sabret, Karay›lan
gelir, o zaman sen de istedi¤ini yapars›n” diye tehdit ettiler ve a¤za al›nmayacak küfürler savurdular. Hücreye
att›klar›nda da sürekli gürültü yap›p uyutmuyorlard›.
Beﬂinci gün iﬂkence esnas›nda fenalaﬂarak bay›ld›m.
Kendime geldi¤imde Yeﬂilyurt Devlet Hastanesi’ndeydim. Doktora haks›z yere gözalt›na al›nd›¤›m› ve protesto
için açl›k grevinde oldu¤umu ve tedaviyi kabul etmedi¤imi söyledim. Hipokrat yeminli Mengele art›¤› ise “sizin
gibi teröristleri acile de¤il, morga götürmek laz›m” diyerek gerçek yüzünü gösterdi. Koluma tak›lan serumu sökmek isteyince sarg› beziyle kollar›m› yata¤a ba¤lad›lar.
Ertesi gün TEM’e yeniden götürüldüm. Bundan sonra DGM’ye ç›kar›l›ncaya kadar fiziki iﬂkence yapmad›lar. Fakat psikolojik iﬂkenceye devam ettiler. ‹ﬂkence
yap›lan insanlar›n seslerini dinletiyorlard›. Sürekli olarak beni ve ailemi öldüreceklerini, tecavüz edip seyrettireceklerini söylüyorlard›.
Bu iﬂkencecilerden yüzünü görebildiklerimden “Komando” dedikleri; iri yap›l›, gür dalgal› saçl›, kemikli bir
yüzü vard›. Di¤eri ise; zay›f, 1.75 boylar›nda, köse, esmer ve sol yana¤›nda derin bir yara izi vard›.
28 Aral›k 1996’da birlikte gözalt›na al›nd›¤›m›z di¤er
insanlarla birlikte ‹zmir DGM’ye götürüldük. Savc›ya gerek fiziki, gerekse de psikolojik iﬂkence gördü¤ümü söyledim. Fakat savc› Cevdet ULU polisleri koruyup öven
sözler söyledi. Ve tutukland›k. Hapishaneye götürürlerken de, jandarmalar ellerimiz kelepçeli oldu¤u halde
tekme yumruk ve joplarla sald›rd›lar. ﬁu an Bergama
Hapishanesi’nde tutukluyum ve 30 y›l ceza ald›m.
***
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“SEN‹ BU ZAMANA KADAR
SALLANDIRMADIK, SALLANDIRALIM DA
AKLIN BAﬁINA GELS‹N”
Anlatan: U¤ur Baysan
(27 yaﬂ›nda, Bart›n Hapishanesi’nde tutuklu)

26 May›s 1997’de Bolu’da gözalt›na al›nd›m. ‹lk önce
mahalle karakoluna götürüldüm. Küçük bir odaya ald›lar, göz band›n› takar takmaz tekmeler, yumruklar sa¤dan soldan gelmeye baﬂlad›. ‹ﬂkenceciler beni tan›yordu. 3 y›ld›r karakolun bitiﬂi¤indeki blokta oturuyordum.
‹ﬂkencecilerden biri ö¤renciler aras›nda “ay› yavrusu”
denilen biriydi. Sürekli küfür ediyor ve vuruyorlard›.
Uygulanan ﬂiddet özellikle kafama ve kas›klar›mayd›.
Ahlaks›zca laflar ediyorlard›. Sonra gözlerimi ba¤layarak koridorda koﬂturmaya baﬂlad›lar. Ara s›ra kafama
bas›p “dikkat kafan› vuracaks›n” diyorlar ya da kendi
etraf›mda 4-5 defa döndürerek tekrar koﬂturuyorlard›.
Bu s›rada koridorda bir sürü iﬂkencecinin beni izledi¤ini kahkahalar›ndan anl›yordum.
Sonra bir kiﬂi beni boynumdan tutarak hücreye att›.
Gözband›n› ç›kartmamam için tehditler savuruyordu.
Gözband›n› ç›kard›m. Koridorun ›ﬂ›¤› kap› alt›ndan içeriyi az da olsa ayd›nlat›yordu. Ortalama 1x1.5 metre
ebad›nda bir yerdi. Bir köﬂede battaniyeler y›¤›l›yd›.
Yorgunluktan battaniyelerin aras›na s›zm›ﬂ›m.
Bir an s›rt›mda a¤r›yla uyand›m. Birileri beni tekmeliyordu. Ba¤›rt›lar, iniltiler geliyordu. O an nerede oldu¤umu ve ne oldu¤unu anlayamam›ﬂt›m. Bana sürekli
sorular soruyor, çeﬂitli ﬂeyleri üstlenmemi istiyorlard›.
Ben bunlar› kabullenmeyince vurmaya baﬂl›yorlard›.
“Seni bu zamana kadar salland›rmad›k, salland›ral›m
da akl›n baﬂ›na gelsin” diyorlard›. Bir ara hep bir a¤›z-
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dan ba¤›rarak ite kaka koridordan ç›kard›lar. Üzerimi
soydular. Bu arada sürekli kaba dayak at›yorlard›. Karﬂ›lar›nda ç›r›lç›plak kalm›ﬂt›m. Kollar›ma girip resmen
uçurarak bir yerlere götürüyorlard› ve sürekli tehdit
ediyorlard›.
Bir an kollar›mdan ba¤lay›p zincirin yukar› çekilmesiyle havada as›l› kald›m. As›l› halde iken mideme vuruyor, cinsel organ›m› s›k›yor, cinsel tacizde bulunup,
tecavüze yelteniyorlard›. Oradan tuvalet ya da banyo
gibi bir yere götürdüler. Yere oturtup hortumla tazyikli
su s›kmaya baﬂlad›lar. Ben bacaklar›m› kapatmaya çal›ﬂt›kça onlar tekme atarak açt›r›yor, özellikle cinsel organ›ma su s›k›yorlard›. Bunun bir tedavi oldu¤unu, kollar›m› aç›p kapamam›, yoksa sakat kalaca¤›m› söylüyorlard›.
Ertesi gün beni, okudu¤um okul olan ‹zzet Baysal
Üniversitesi’ne götürdüler. Gitti¤imizde teneffüstü.
Bahçede ve okulun tüm katlar›nda, koridorlarda gezdirdiler. Amaçlar› hem beni teﬂhir etmek, hem de “bak size de böyle yapar›z” diye korku salmakt›.
Her ﬂeyleri ahlaks›zcayd›. Arabayla yolda giderken
gördükleri bayanlar hakk›nda sap›kça ﬂeyler söylüyor,
benim salak oldu¤umu, günümü gün etmek varken
ﬂimdi hapiste çürüyece¤imi söylüyorlard›.
Ayn› durum DGM koridorlar›nda da devam etti.
DGM’nin bayan personeline arkadan laf at›yor, bize de
sap›kça iﬂaretler yap›yorlard›. 31 May›s’ta ç›kar›ld›¤›m
mahkemede tutukland›m.
***
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“VÜCUDUMUN B‹R ÇOK YER‹NDE
‹ﬁKENCE ‹Z‹ OLDU⁄U HALDE
GÖTÜRÜLDÜ⁄ÜM ÖZEL SUZAN YAZICI
SA⁄LIK OCA⁄I’NDA SA⁄LAM RAPORU
VER‹LD‹”
Anlatan: Faik Önder
(27 yaﬂ›nda, Bergama Hapishanesi’nde tutuklu)

23 Haziran 1997 günün akﬂam saatleriydi, aileme telefon edip kald›¤›m pansiyona dönecektim. Konyaalt›’na yak›n bir telefon kulübesinden telefon ediyordum
ki, o gün akﬂama kadar 5-6 kez rastlad›¤›m; 28-30 yaﬂlar›nda, burnu uzun, b›y›ks›z, atletik yap›l›, ö¤renci giyimli bir sivil polis kolumdan çekerek surat›ma bakt›.
Ne oluyor diye yüksek sesle ba¤›rd›m ama ikinci bir
cümleye f›rsat kalmadan onlarca polisin sald›r›s›na u¤rad›m. Çevredeki insanlara gözalt›na al›nd›¤›m› ba¤›rarak söyledim. Beni bir arabaya att›lar, üzerime 4 polis
oturdu ve bay›lm›ﬂ›m.
Kendime geldi¤imde Antalya Emniyet Müdürlü¤ü’nde oldu¤umu anlad›m. Yar› bayg›n bir haldeydim
ve üzerimdeki her ﬂeyi ç›karm›ﬂlard›. Art›k günlerce sürecek iﬂkence seans› baﬂlam›ﬂt›.
Önce so¤uk suyun alt›na götürdüler. So¤uk sudan
sonra elektrik vermeye baﬂlad›lar. Bir su, bir elektrik o
gece geç saatlere kadar sürdü. ‹lk birkaç seansta tek bir
soru bile sormam›ﬂlard›. Sadece “ba¤›r” diyorlard›.
Elektrik vermedikleri anlarda “o¤lum herﬂey buraya kadar, adam olsayd›n da yakalanmasayd›n, sana o zaman
sayg›m›z olurdu ama ﬂimdi herﬂey bitti” diyorlard›.
Birkaç seanstan sonra kafama poﬂet geçirip havas›z
b›rak›yorlard›. Poﬂetin içindeki hava bitip de naylon
parças› surat›ma tamamen yap›ﬂ›nca tekrar elektrik
vermeye baﬂl›yorlard›. Elektrik, so¤uk su ve poﬂet iﬂkencesini buz kal›plar›na yat›rma iﬂkencesi izledi. Ken-
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di aralar›nda da “buzu satan soruyor, bu kadar buzu ne
yap›yorsunuz” diyerek dalga geçiyorlard›.
3. günde Bozo dedikleri biri geldi. “Bozo her ﬂeyi biliyor, istersen sen nereden geldin, ne yapt›n hepsini
anlats›n” dediler. Bozo bana Mustafa DUYAR’› anlatm›ﬂt›. Tan›mad›¤›m›, bilmedi¤imi söyleyince “ama o
seni tan›yor” diyordu. Bozo denilen polisi daha sonra
Mustafa Duyar’›n tatbikat görüntülerinde gördüm. Bu
polis, k›r ve hafif uzun saçl›, orta yaﬂl›, normal boyda,
75-80 kilo a¤›rl›¤›nda biridir. Tatbikat s›ras›nda kanepede oturuyordu. Di¤er iﬂkenceciler kendi aralar›nda
“doktor”, “komutan”, “talebe” gibi lakaplar kullan›yordu. “Doktor” dedikleri; 45 yaﬂlar›nda, Kürt ﬂiveli, yana¤›nda derin bir yara izi olan bir polisti. “Talebe” ise; yeﬂil gözlü, 25 yaﬂlar›nda tam bir ö¤renci tipindeydi. “Komutan” dedikleri ise; iﬂkenceyi yöneten ﬂefleriydi. Bu
polis 50 yaﬂlar›nda tok sesli, ablak yüzlü, hafif topluca
birisiydi.
14 gün süren iﬂkenceli sorgudan sonra, vücudumun
bir çok yerinde iﬂkence izi oldu¤u halde götürüldü¤üm
Özel Suzan Yaz›c› Sa¤l›k Oca¤›’nda sa¤lam raporu verildi. Ayn› gün ç›kar›ld›¤›m mahkemede tutukland›m.
***
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“ÖYLE KOLAY DE⁄‹L, SEN‹ BA⁄IRTTIRA
BA⁄IRTTIRA ÖLDÜRECE⁄‹Z”
Anlatan: Zeynep Ar›kan
(32 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

Gülsuyu’nda bir tan›d›¤›n evinden ç›kt›ktan sonra bir
arkadaﬂ›ma u¤ramak için otobüse bindim (4 A¤ustos
1997). ‹çerenköy’ü geçtikten sonra otobüsten indim.
Yaklaﬂ›k 100 metre yürüdükten sonra karﬂ›dan elinde
silah olan birinin bana yaklaﬂt›¤›n› gördüm. Arkamda
da biri var m› diye bakmaya çal›ﬂ›rken iki-üç kiﬂi üzerime çulland›. Bir anda on kiﬂi oldular.
Ben, “adam kaç›r›yorlar” diye ba¤›rmaya baﬂlad›m.
Polislerden biri “evet kaç›r›yoruz, ne var” dedi. Karga
tulumba bir taksiye bindirdiler. Çantam› alan polis aramaya baﬂlad› ve cep telefonuma el koydu. Polislerden
biri, ﬂubenin meﬂhur iﬂkencecisi “Karaday›” idi. Karaday›’y› beni tan›mas› için getirmiﬂler, ancak o beni tan›may›nca “Sen ihtiyarlad›n art›k” diye ona tak›ld›lar.
Araba kalabal›k bir trafi¤in içinden ilerliyordu. Bu
arada Karaday› benim bo¤az›m› s›k›p “nereye gidiyordun konuﬂ” diyor, bir di¤er polis (ona ﬂubede Azman
diye hitap ediyorlard›) sark›nt›l›k ediyordu. Ben cevap
vermeyince “ﬂimdi görürsün, insanlar› iﬂte böyle kaybediyoruz, seni öldürüp ataca¤›z bir kenara” dediler.
‹çinde bulundu¤um taksinin yan›ndan geçen bir minibüsün ﬂoförünün bana bakt›¤›n› fark ettim. Adam›n
gözleri aç›lm›ﬂ bak›yordu. Ba¤›rd›m, “adam kaç›r›yorlar” diye. Bundan sonra beni iyice koltuklar›n alt›na yat›r›p, ayaklar› ve elleriyle üzerime bast›lar.
Daha sonra ‹stanbul’un Anadolu yakas›nda oldu¤unu tahmin etti¤im bir ormana götürüldüm. Orada bir
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süre arabada bekledik. Bekleme s›ras›nda di¤er arkadaﬂ›m› da getirdiklerini, onu da, beni de bu ormanda öldürüp bir kenara atacaklar›n› söylüyorlard›.
Yaklaﬂ›k 15 dakika orada bekledikten sonra Avrupa
yakas›na geçtik. Ben yine koltu¤un alt›nda idim. D›ﬂar›y› göz ucuyla görüp tan›maya çal›ﬂt›m. Okmeydan›’ndan geçti¤imizi fark ettim. Yine Arnavutköy ormanlar› oldu¤unu tahmin etti¤im bir ormana götürüldüm.
Burada arabadan indirdiler, polisler dört kiﬂi idiler.
- Ya konuﬂursun, ya da seni burada öldürürüz. Öyle
öldürüp atmay›z da, önce bir içki sofras› kurar sonra senin icab›na bakar›z, ard›ndan kafana bir kurﬂun s›kar›z,
sonra görenler de alem yapm›ﬂlar bu da fahiﬂe zaten
derler.
- “Yapars›n›z, sizden beklenir” dedim.
“Bunlar iyi adamlar, her zaman gelirler”
Çal›lar›n aras›na götürüp oturttular. Baﬂ›mda Karaday› ve Azman dedikleri vard›. Azman silah›n› ç›kart›p
a¤z›na mermi verdi. “ﬁimdi iﬂin bitti” diyerek silah› baﬂ›ma dayad›.
- “Öldürün” dedim.
- “Öyle kolay de¤il seni ba¤›rtt›ra ba¤›rtt›ra öldürece¤iz” dediler.
Yaklaﬂ›k bir saat ormanda bekledik. Polisler bu arada
kendilerine yemek getirtip yediler. Talimat bekliyorlard›. Bizim yan›m›za ormanc› oldu¤unu söyleyen birisi
geldi. Ona “e¤er ormanc› isen bu adamlar beni kaç›rd›,
gidip haber verirsin, yoksa sen de bunlardans›n, bunlar
iﬂkenceci” dedim. O adam “Yok bunlar iyi adamlar, her
zaman gelirler” dedi. Ve bir süre sonra gitti.
Bir saat bekledikten sonra Vatan’daki iﬂkencehaneye
götürüldüm. Buraya kadar polisler benim kim oldu¤umu bilmiyorlard›. Burada içeriye girer girmez vurmaya
baﬂlad›lar. Sorduklar› tek ﬂey “sen kimsin?” idi. Genç
bir polis “dur bakal›m, bu, ﬂu darbecilerin vurdu¤u k›z
de¤il mi?” dedi. O olup olmad›¤›m› anlamak için karn›-
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m› aç›p ameliyat izlerine bakt›lar. Ameliyat izlerini görünce benim o kiﬂi oldu¤uma emin oldular. Ve ameliyat
izlerinin sezaryan izleri oldu¤unu ve benim de 7 yaﬂ›nda bir çocu¤um oldu¤unu söylediler. Bunlardan benim
hakk›mda bir ﬂey bilmediklerini ç›kartt›m. Hemen iﬂkence odas›na götürüp ask›ya ald›lar. Ald›klar› ask›, Filistin ask›s›yd›.
Polislerden biri “Sana hiçbir ﬂey sormuyoruz, biz her
ﬂeyi biliyoruz. Bak her ﬂeyini kaybettin, bir can›n kald›,
onu da burada alaca¤›z, sen kay›plar› bilirsin, hepsi buradan geçti” dedi.
Ask›da cinsel taciz yap›nca, tekme att›m. O zaman
ayaklar›ma a¤›r bir ﬂeyler ba¤lad›lar. Bir süre sonra
(süresini hat›rlam›yorum) ask›dan indirip, banyo gibi
bir yere götürdüler. Tazyikli su s›kmaya baﬂlad›lar. Su
çok so¤uk ve insan›n vücudunu delercesine tazyikliydi.
Buradan ç›kard›ktan sonra, her taraf›mdan sular akarken bir kaç soru sorup yeniden ask›ya ald›lar. Art›k soru sormuyorlard›. Öyle ask›da bekledim. Midem buland›, kusaca¤›m dedim. ‹ndirdiler. Bu kez art›k “silahlar
nerede?” diye soruyorlard›. Ve yak›n süreçte olan lav
eylemlerini benim yap›p yapmad›¤›m› soruyorlard›.
Üçüncü kez ask› için haz›rlan›rken lav eylemlerini benim yapt›¤›m› söyledim. Bundan sonra iﬂkence psikolojik olarak devam etti. Sürekli öldürmekle tehdit ediyorlard›. Gözalt›n›n beﬂ veya alt›nc› günü tatbikat için beni
Vatan’›n karﬂ›s›ndaki binaya ve Harbiye Orduevi’nin
karﬂ›s›ndaki binaya götürdüler. Onlara tatbikat yapmayaca¤›m› söyledim. Harbiye Orduevi’nin karﬂ›s›ndaki
bina alt› katl›, yüksek bir yerdi. Oradan aﬂa¤› atacaklar›n› söylediler. Tatbikat yapmay›nca bu kez Vatan’›n
karﬂ›s›ndaki binaya götürdüler. Buraya bas›n almad›lar.
Ve yine tatbikat yapmay›nca ayaklar›mdan tutup camdan aﬂa¤› salland›rd›lar. “Kimse görmez, seni buradan
atar›z, sonra da intihar etti deriz” dediler. Ben tatbikat
yapmay›nca, vazgeçip ﬂubeye götürdüler. Gözalt›n›n 7
günü savc›l›¤a ç›kt›m. Ve tutukland›m.
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Gözalt›nda bana iﬂkence yapan polisler T‹M 1’in iﬂkencecileridir. Bunlardan baz›lar›, Karaday›, Azman,
Hans diye hitap ettikleri sar›ﬂ›n b›y›kl›, uzun boylu, 3540 yaﬂlar›nda bir polis, Ahmet ad›nda bir baﬂkomiser
ve ismini bilmedi¤im genç polislerdi.
***
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“TECAVÜZDEN KURTULACA⁄IMI
DÜﬁÜNÜYORDUM”
Anlatan: Sergül Hatice Albayrak
(22 yaﬂ›nda, Çanakkale Hapishanesi’nde tutuklu)

21 A¤ustos 1997 günü, ö¤le saatlerinde Niksar-Tokat
güzergah›nda bir minibüste yolculuk yaparken araba
jandarma taraf›ndan durduruldu. Belde karakoluna götürülmek üzere gözalt›na al›nd›m.
Daha minibüsten indirilir indirilmez on kadar silahl›
asker taraf›ndan çevrildim. Çantalar›m didik didik arand›. Bayanlar› arama yetkileri olmad›¤› halde üstümü
aramak istediler. Buna izin vermedim. Askeri bir araca
bindirerek yola ç›kard›lar. Bir süre sonra arabay› ›ss›z
bir yerde durdurarak, ellerimi kelepçelediler. Gözalt›na
al›nd›¤›m güzergah halk›n kulland›¤› iﬂlek bir yol oldu¤u için sürekli araçlar gidip-geliyordu. Yolu tenha bulduklar› anda arac› durdurdular, kafama silah dayayarak
gözlerimi ba¤lad›lar. Yol boyunca sürekli ölümle tehdit
edildim. Bu ﬂekilde Tokat Jandarma ‹l Alay Komutanl›¤›’na getirildim.
Alay’a giriﬂte gözband›n› indirdiler. Bir odaya götürdüler. Odada 8 kadar rütbeli, pasaportumu, kimli¤imi
ve di¤er evraklar›m› inceledikten sonra bana dönüp,
ad›m› sordular. Ben de “orada yaz›yor” dedim. Bunun
üzerine ellerindeki evraklar›m› yüzüme f›rlatarak tekme-tokat sald›rmaya baﬂlad›lar. Daha sonra sürükleyerek alt katta bulunan hücrelere götürdüler. Ayn› gün
üst üste üç defa, beni daha sonra iﬂkenceden geçirecekleri odaya götürdüler. Götürdükleri odada yerler hal›fleksliydi ve üzeri kan lekeleriyle doluydu. Almanya’dan geldi¤im için, sürekli Alman vatandaﬂ› olup ol-

237

mad›¤›m› soruyorlard›. Ve konuﬂmam› istiyorlard›.
Bense, niye gözalt›na ald›klar›n› bilmedi¤imi, avukat›mla görüﬂmek istedi¤imi söylüyordum. Sorular›ma
tekme-tokatla karﬂ›l›k veriyorlard›.
Akﬂam üstü, beni hücreden alarak Tokat Kad›n Do¤um Hastanesi’ne götürdüler. Zorla; onur k›r›c›, hiçbir
zaman kabul edemeyece¤im muayeneyi yapt›lar. Buradan istedikleri raporu ald›ktan sonra Alay’a geri götürdüler.
Gece yine ayn› odaya götürerek sorgulamaya devam
ettiler. Sürekli, konuﬂmazsam benim için çok kötü olaca¤› biçiminde tehditlerde bulunuyorlard›. Ben, konuﬂmad›kça, ifade vermedikçe tekmelerle-tokatlarla sald›r›yorlard›. Daha sonra buna tacizi de eklediler. Sorgulamalarda ellerim kelepçeli ve gözlerim ba¤l›yd›. Bu halde giysilerimi zorla ç›kartt›lar, elleriyle tacizde bulundular.
Bana yapt›klar› iﬂkenceleri iki arkadaﬂa izletip götürüyorlard›. Onlara yapt›klar› iﬂkencenin sesini de sürekli duyuyordum. ‹fade vermezsem; beni da¤a götüreceklerini, elime bir silah tutuﬂturarak öldüreceklerini ve
“çat›ﬂmada ölü ele geçirdik“ diyeceklerini söylüyorlard›. Kudurmuﬂ köpekler gibi sald›r›yorlard›. Elle tacizle
birlikte “seni tüm askerlerin alt›ndan geçirece¤iz” diye
tecavüzle tehdit etmeye baﬂlad›lar. Bu arada bir k›sm›
da papaz rolüne bürünüyordu. ‹ﬂkenceye ara veriyor,
sigara teklif ediyorlard›. Bu bir süre böyle devam etti.
‹ﬂkence yaparken pis, i¤renç elleri, yüzleri vücudumda
sürekli dolaﬂ›yordu.
Bir ara iki kiﬂi d›ﬂ›nda odada bulunan di¤er iﬂkenceciler d›ﬂar› ç›kt›. Askeri rütbeli olan bir iﬂkenceci ve itirafç› oldu¤unu düﬂündü¤üm kiﬂi odada kald›lar. Kap›y›
kilitlediler, d›ﬂar›dakilere “siz gidebilirsiniz” dediler.
‹ﬂkencecilerden biri beni tutarken di¤er iﬂkenceci tecavüz etmeye çal›ﬂ›yordu. Bunu “önlemek” düﬂüncesiyle ifade verdim. Tecavüzden kurtulaca¤›m› düﬂünüyordum. Fakat iﬂkencecilerin onuru ve namusu yoktu. Bu
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bilinçle hareket edemedim. ‹fade verdi¤im halde bana
tecavüz ettiler. Bana tecavüz ettikten sonra tekrar tekrar
ifademi yinelettiler. Hep daha fazlas›n› istiyorlard›.
Gözalt›nda bulundu¤um 3. gün, sabaha do¤ru, binan›n ikinci kat›na ç›kar›ld›m. Burada da ayn› pis, alçak
yöntemler devam etti. Yine tacizler baﬂlad›. Yine gözlerim ve ellerim ba¤land›. Burada da askeri rütbeli iﬂkenceci taraf›ndan tecavüze u¤rad›m.
26 A¤ustos’ta tekrar hastaneye götürüldüm. Fakat
hiçbir muayeneye tabi tutulmad›m. ”‹ﬂkence yap›lmam›ﬂt›r” diye rapor düzenlendi.
Bas›na ç›kar›ld›ktan sonra tutuklan›p Tokat Hapishanesi’ne götürüldüm.
Bana iﬂkence yapanlar: Tecavüz eden iﬂkenceci; 1.85
boylar›nda, 90-95 kg. a¤›rl›¤›nda, saçlar› önden hafif
dökük ve sa¤a taral›, iri gözlü, askeri rütbeli,Tokat ﬂivesiyle konuﬂan birisiydi. Di¤er bir iﬂkenceci; l.90-l.95
boylar›nda, kara tenli, k›r saçl›, gür b›y›kl›, geniﬂ al›nl›,
bas›k burunlu, 40-50 yaﬂlar›nda, Kürt ﬂivesiyle konuﬂan
birisiydi. ‹ﬂkencecileri birebir yönlendiriyor ve koordine
ediyordu. ‹tirafç› oldu¤unu düﬂündü¤üm kiﬂi ; l.75- l.80
boylar›nda, zay›f, esmer, 20-25 yaﬂlar›nda birisiydi. ‹ﬂkencecilere yöntem konusunda yol gösteriyor ve gözalt›nda bulunan kiﬂileri sürekli kontrol ediyordu.
***
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“BAYILDI⁄IMDA DURUYOR,
AYILTIP TEKRAR BAﬁLIYORLARDI”
Anlatan: Muharrem Süner
(23 yaﬂ›nda, Bart›n Hapishanesi’nde tutuklu)

Amasya E¤itim Fakültesi’nde ö¤renciydim. 11 Kas›m
1997 günü, ders ç›k›ﬂ›nda, fakülte bahçesinde gözalt›na
al›nd›m. Arabaya zorla bindirilerek kaba dayak, küfür,
hakaret ve tehditlerle Amasya Emniyet Müdürlü¤ü’ne
götürüldüm.
Amasya Emniyet Müdürlü¤ü binas›nda ve daha sonra götürüldü¤üm Eski Sanayi taraf›ndaki karakolda kald›¤›m iki gün boyunca çeﬂitli fiziki ve psikolojik iﬂkencelere maruz kald›m. Burada örgüt üyesi oldu¤uma dair haz›rlanan bir ifadeyi imzalatmaya çal›ﬂt›lar.
12 Kas›m 1997 günü gece geç saatlerde kaba dayak,
ölüm tehdidi, cinsel taciz, küfür ve hakaretlerle gözlerim ba¤l›, ellerim kelepçeli bir ﬂekilde bir arabaya bindirilerek Ordu Emniyet Müdürlü¤ü’ne götürüldüm. 13
Kas›m 1997 günü sabah erken saatlerde buraya var›r
varmaz bir karﬂ›lama daya¤› çektiler. Yar› bayg›n bir ﬂekilde küçük bir odaya götürerek, sorguya ald›lar. Söyledikleri ﬂeyler hakk›nda bilgim olmad›¤›n› söyleyince bir
kaç iﬂkenceci birden, özellikle baﬂ, kar›n ve s›rt bölgelerime vurmaya baﬂl›yor, soluksuz bayg›n duruma gelinceye kadar dövüyorlard›. Ayn› durum bir kaç kez tekrarland›ktan sonra hücreye götürüldüm.
Bir kaç saat sonra tekrar en son katta bulunan sorgu
odas›na getirildim. Sürekli olarak söylediklerini kabul
etmezsem beni öldüreceklerini söylüyorlar, “Seni da¤a
götürürüz, vurur öldürür sonra da çat›ﬂmada öldü deriz” diyorlar, kimsenin buraya getirildi¤imden haberi
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olmad›¤›n› söyleyerek kaybetmekle tehdit ediyorlard›.
Ara s›ra iﬂkencecilerden biri geliyor di¤erlerini d›ﬂar›
ç›kart›yor, papazl›k yap›yor, kendince iﬂkence yapmayan polis numaras› yap›yordu. Ayn› gün ilerleyen saatlerde üzerimdeki elbiseleri zorla ç›kard›lar ve sürükleyerek tuvalete götürüp tazyikli suyun alt›nda tuttular.
Sonra koridora götürüp hava ak›m›nda bekletmeye
baﬂlad›lar. Oradan geçenler laf at›yor, küfrediyor, yer
yer sald›r›yordu.
Belli bir zaman geçtikten sonra da tuvaletin yan›nda
bulunan çay oca¤› olarak kulland›klar› bir odaya götürüldüm. Ranzaya yat›r›p ayaklar›m› ve ellerimi ayr› ayr›
kelepçelediler. Sonra vücudumun çeﬂitli yerlerine bir
s›v› dökerek elektrik vermeye baﬂlad›lar. Biri kablolar›
vücudumun çeﬂitli yerlerinde gezdiriyor, o ara verdikten sonra bir baﬂkas› hayalar›m› s›k›yor, “Seni had›m
edece¤im” diye küfrediyordu. Bay›ld›¤›mda duruyor,
ay›lt›p tekrar baﬂl›yorlard›.
Birbirlerine sürekli “Ortado¤u”, “Hoca” gibi kod
isimlerle sesleniyorlard›. Aile çevremden insanlar› gözalt›na al›p iﬂkence yapmakla tehdit ediyorlard›.
Gözalt›nda kald›¤›m sekiz gün boyunca fiziki ve psikolojik iﬂkence çeﬂitli biçimlerde sürdü. 19. 12. 1997 tarihinde savc›l›¤a ve oradan da Ordu 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne ç›kar›larak tutukland›m.
O gün ifademi alan savc›ya ve Sulh Ceza Hakimi Havva Can’a iﬂkence gördü¤ümü söylememe ra¤men, iﬂkence yapanlar hakk›nda hiçbir iﬂlem yap›lmad›. Tutuklanarak Efirli Hapishanesi’ne götürüldüm. ﬁu anda Bart›n Hapishanesi’ndeyim.
***
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“KOMUTANIM BUNLAR ‹ﬁKENCEDEN
ANLAMIYORLAR, GÖTÜRÜP BALKONDAN
AﬁA⁄I ATIP KURTULALIM”
Anlatan: Ergun Akdo¤an
(21 yaﬂ›nda, Bart›n Hapishanesi’nde tutuklu)

17 Kas›m 1997 günü, Trabzon’da süren Gazi davas›n›n duruﬂmas›n› izlemeye gitmiﬂtim. Duruﬂma sabah
saat 08.00’de baﬂlad› ve 14.00’e kadar sürdü. Duruﬂma
bitti¤inde geri dönmek için geldi¤imiz arabaya binmiﬂtik. Henüz hareket etmeden araban›n içi sivil ve resmi
polislerle dolmuﬂtu. Ne oldu¤unu anlamadan üzerime
gelip beni yaka paça al›p götürdüler.
Trabzon Emniyet Müdürlü¤ü’ne getirilince gözlerimi
ba¤lay›p hücreye att›lar ve hemen psikolojik iﬂkenceye
ald›lar.
Daha sonra beni gözlerim ba¤l› bir ﬂekilde ekip otosuyla doktora götürdüler. O ana kadar fiziki iﬂkence
yapmam›ﬂlard›. As›l iﬂkence bundan sonra baﬂlayacakt›. Beni oradan tekrar geri getirip ayn› hücreye att›lar.
Göz band›m› açm›ﬂlard›. Bu hücre 3. kattayd›. Fazla bir
zaman geçmeden beni hücreye atan kiﬂi geldi ve gözband›n› tekrar ba¤lad›. Gözband›n› ba¤layan kiﬂi, tahmini olarak 40 yaﬂlar›nda, uzun boylu, siyah saçl›, saçlar›nda tel tel beyazlar olan, esmer tenli biriydi. Bu ﬂah›s yap›lan iﬂkencelerden sonra gelip kald›¤›m hücrede
beni kontrol ediyordu.
Beni ilk önce ›slak bir battaniyenin üzerine yat›rd›lar.
3-4 iﬂkenceci kolumdan, baca¤›mdan tutmaya çal›ﬂ›yorlard›. Elektrik vermeye baﬂlad›lar. Arada hayalar›m›
da s›k›yorlard›. ‹ﬂkence yaparlarken de teybin sesini sonuna kadar açm›ﬂlard›. Bu böyle bir kaç defa sürdü.
Sonra tazyikli su s›kmaya baﬂlad›lar. Vücuduma elektri-
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¤i önce ›slat›p sonra veriyorlard›.
Kendi aralar›nda sürekli “komutan›m bunlar iﬂkenceden anlam›yorlar, götürüp balkondan aﬂa¤› at›p kurtulal›m” diyorlard›. Her getirip götürdüklerinde de “sa¤a
sola dokunma, her taraf jiletle dolu, baﬂ›n› e¤ duvara
vurursun” gibi psikolojik iﬂkence yapmaktan da geri
kalm›yorlard›.
3. gündü. “Komutan›m” dedikleri iﬂkenceci “Bunu
makinenin bulundu¤u odaya al›n” diye emirler ya¤d›r›yordu. Ve beni tekme tokat al›p götürdüler. Ç›r›lç›plak
soymuﬂlard›. Kollar›m› bir ﬂeyle sard›lar ve sa¤a sola
ba¤lad›lar. Yukar› do¤ru çektiler. Ask›ya al›nm›ﬂt›m.
Ask› belli aral›klarla sürüyordu. Vücuduma su at›p ›slatt›ktan sonra ask›da elektrik vermeye devam ediyorlard›.
Ask›da elektrik verdiklerinde iki sefer kendimden geçti¤imi hat›rl›yorum. Her iki bay›lmamda da kendime geldi¤imde tazyikli su s›k›yorlard›.
Doktora götürdüklerinde iki günlük rapor verildi. Bu
rapor dosyamdad›r. Ç›kar›ld›¤›m mahkemede tutukland›m. Erzurum DGM’de görülen dava sonucu müebbet
hapis cezas› verildi.
***
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“ÜZER‹MDE BULUNAN PARALARA,
CEP TELEFONUNA EL KOYDULAR”
Anlatan: Gülbahar Ünlü
(22 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

18 Aral›k 1997 günü, bir arkadaﬂ›m› görmeye gitmek
için ticari taksiye binmiﬂtim. Polisler taksiyi durdurdu
ve hakk›mda ihbar oldu¤unu söyleyerek gözalt›na ald›lar. Al›nd›¤›m andan itibaren iﬂkenceye baﬂlad›lar.
‹ﬂkence merkezi olan Vatan’daki Terörle Mücadele
ﬁube Müdürlü¤ü’ne getirildi¤imde üst aramas› için bir
bayan ça¤›rd›lar. Ancak kabul etmedim. Sürekli kar›n
boﬂlu¤uma ve baﬂ›ma vurup, tehditler savurarak iﬂkence yapacaklar›n› söylüyorlard›.
‹lk gözalt›md›. Daha önce gözalt›na al›nmam›ﬂt›m.
Al›nd›¤›m andan itibaren sürekli soru sorarak bir ﬂeyler
ö¤renmeye çal›ﬂ›yorlard›. Sorular›na cevap vermeyince tehditler ve iﬂkence seanslar› baﬂl›yordu.
‹ki rolde oynuyordu polis; iyi ve kötü polis...
Önce papaz rolü tak›nan bir iﬂkenceci karﬂ›ma geçip
kendime yaz›k etti¤imi, üniversiteyi neden b›rakt›¤›m›,
gelece¤imi karartt›¤›m›, annemi ve babam› üzdü¤ümü
anlatt›. Beni bu ﬂekilde etkilemeye çal›ﬂ›yorlard›. Kendisinin asl›nda beni kurtarmaya çal›ﬂt›¤›n› söylüyor, iﬂkence yapmaktan hoﬂlanmad›¤›ndan bahsediyordu.
Karﬂ›l›¤›n› bulamay›nca “tamam ben sana yard›m etmek istedim ama sen illaki iﬂkence yap›n diyorsun” diyerek beni yan›ndaki di¤er iﬂkenceciye devrediyordu.
Bu kald›¤›m süre içerisinde tekrarland›.
Sorduklar› sorulara cevap bulamay›nca iﬂkence seanslar› da baﬂlam›ﬂ oldu. Önce ellerimi arkadan birleﬂtirerek bir kalasa ba¤lad›lar ve kalas› kald›rarak iki do-
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lap aras›na yerleﬂtirdiler. Böylece ask›yla tan›ﬂm›ﬂ oldum. Kollar›mda müthiﬂ bir a¤r› vard›. Bacaklar›mdan
aﬂa¤›ya do¤ru çekiyorlard›. Bir süre sonra kollar›m› hissetmemeye baﬂlad›m. Ka¤›t yakarak yüzüme tuttular.
Hemen ard›ndan so¤uk suya tutarak pencerenin önünde bekletildim. Boynuma sard›klar› elektrik kablosuyla
k›sa bir süre elektrik verdiler.
Gözalt›nda bulundu¤um süre içinde sürekli kaybetmekle tehdit ettiler. Beni kimsenin görmedi¤ini söylüyor, bir ormana götürüp kurﬂunlayacaklar›ndan bahsediyorlard›.
5. kattayd›k. Gece pencereyi açarak beni pencereden
aﬂa¤›ya sark›t›p atacaklar› tehdidinde bulundular.
‹lk iki gün özellikle iﬂkence yo¤undu. Tecavüzle tehdit ediyor, cinsel tacizde bulunuyorlard›. Hakk›mda verilmiﬂ ifadeleri önüme getiriyor, her ﬂeyi kabul etmemi
istiyorlard›. Kendi haz›rlad›klar› tutanaklar› imzalamam
için sürekli bask› yap›yor, imzalamadan buradan ç›kamayaca¤›m› söylüyorlard›.
Üzerimde bulunan paralara, cep telefonuna el koydular. Paralar› DGM’ye dahi vermemiﬂ, çalm›ﬂlard›. ‹stedi¤imde ise DGM’ye verdiklerini söylemiﬂlerdi. Gözalt›n›n 5. günü ç›kar›ld›¤›m DGM’de tutukland›m ve
hala hapisteyim.
***
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“48 SAAT ARA VERMEDEN
‹ﬁKENCE YAPTILAR”
Anlatan: Ayhan Mimtaﬂ
(29 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

Üniversitede okurken, demokratik üniversite mücadelesi içinde yer ald›m. YÖK’e karﬂ› gençli¤in sürdürdü¤ü mücadelenin içinde oldum. Bu nedenle siyasi polis taraf›ndan s›k s›k gözalt›na al›nd›m.
ﬁu ana kadar 6 kez gözalt›na al›nd›m. 15 Mart 1996
günü gözalt›na al›nd›¤›mda yine iﬂkence görmüﬂ ve tutuklanm›ﬂt›m. 1.5 y›l Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde tutuklu kald›ktan sonra 25 Eylül 1997’de tahliye oldum.
Daha aradan bir y›l geçmeden, bu kez de, 29 May›s
1998 gününün akﬂam saatlerinde, ‹stanbul’un gecekondular›ndan Nurtepe’de gözalt›na al›nd›m. Burada Halk
Meclisi çal›ﬂmalar›na kat›l›yordum. Yine bir Halk Meclisi üyesinin evindeyken, onlarca polis ellerindeki makineli silahlara eve dald›lar. H›zla beni ve bir bayan arkadaﬂ›m› yere yat›r›p ellerimizi arkadan kelepçelediler. Ellerindeki silahlar›n namlusunu vücudumuzun çeﬂitli
yerlerine bast›rarak “art›k bittiniz” dediler. Onlara bak›yoruz diye tükürdüler, küfrettiler ve kafam›z› zorla aﬂa¤› bast›rd›lar.
‹ﬂkence evde baﬂlam›ﬂ oldu. Daha önceden de gözalt›na al›nd›¤›m için neler yaﬂayaca¤›m› kestirebiliyordum. Beni, bayan arkadaﬂ›, Halk Meclisi üyesi olan ev
sahibinin liseye giden k›z›n›, eﬂini ve kendisini de gözalt›na ald›lar. Evi arama ad› alt›nda talan ettiler, da¤›tt›lar.
Arabada giderken isteklerine uymad›¤›m için yumruk
ve tekmelerle sald›rd›lar. Bir ara hayalar›ma el att›lar
anca s›kmaktan vazgeçtiler. Bana, ﬂubede nelerin bek-
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ledi¤inin mesaj›n› veriyorlard›. ﬁubede, “konuﬂacak
m›s›n?” sorusuna olumsuz cevap verince hemen yere
yat›rd›lar, bo¤az›m› s›kt›lar. Nefes alam›yordum. Karanl›k görmeye baﬂlad›¤›m anda b›rakt›lar. Sonra baﬂ parmaklar›yla gözlerime bast›rd›lar. Karﬂ›l›k verince yine
bo¤az›m› s›kt›lar. Ard›ndan da hücreye att›lar. K›sa bir
süre sonra tekrar ald›lar. Gözlerimi ba¤lad›lar. Hücrelerin bulundu¤u bodrum kat›nda bir odaya götürdüler.
Odan›n içinde, seslerinden ç›kard›¤›m kadar›yla 6-8
iﬂkenceci vard›. Çeﬂitli tepkiler vererek beni güvensizleﬂtirmeye çal›ﬂt›lar. Baz›lar› i¤renç sesler ç›kar›yor, baz›lar› küfrediyor, baz›lar›ysa “sevgi” gösterisinde bulunuyordu. Önce oturup söylediklerini kabul etmemi, anlatmam› istediler. Reddedince bu sefer geçmiﬂ gözalt›lara benzemeyece¤ini söyleyerek iﬂkenceye baﬂlad›lar.
Kollar›m› arkadan birleﬂtirdiler, muhtemelen sünger
sar›p üzerinden iple bir kalasa ba¤lad›lar ve bileklerimden havaya kald›rd›lar. Buna ters veya Filistin ask›s› deniyor. Ayn› anda ayaklar›ma ip ba¤layarak aﬂa¤›ya
do¤ru çektiler. Bu da yetmeyince kendileri aya¤›mdan
as›l›yorlard›. Böylece a¤›rl›k art›yor ve kollar›m daha
fazla a¤r›yordu. ‹ﬂkenceyi protesto etmek için slogan
at›nca bo¤az›ma sar›ld›lar.
Ask›da ek olarak yap›lan iﬂkenceler bitmiyordu. Bu sefer pantolonumu çözdüler ve hayalar›m› s›kmaya, burmaya baﬂlad›lar. Ac›n›n uyuﬂmadan kaynakl› azald›¤›n›
farkedince b›rak›p, bir süre sonra tekrar baﬂl›yorlard›. Art›k yeterli görmüﬂ olacaklar ki, ask›dan indirdiler. Kollar›ma masaj yapt›lar. Hücreye götürdüler. Böylece kendimle baﬂbaﬂa b›rak›p, daha fazla neler yaﬂayaca¤›m› düﬂündürmek ve direncimi k›rmak istiyorlard›. Kollar›m ve
hayalar›m a¤r›yordu. Hücrelerde yüksek sesli ve sürekli
ayn› faﬂist parçay› çal›yorlard›. Kafam hem iﬂkenceden,
hem de yüksek sesten dolay› davul gibi olmuﬂtu...
Bir süre sonra tekrar iﬂkenceye ald›lar. Bu sefer 5. kata ç›kard›lar. Burada pencerenin iç k›sm›nda bulunan
bir tel örgüye ba¤lad›lar. Üzerime bardakla onlarca kez
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su boﬂaltt›lar. ‹stemeyerek de olsa titremeye baﬂlad›m.
Sonra kollar›m› çözüp beni tuvalete götürdüler. Üzerimdeki elbiseleri ç›kartt›lar. Sadece külot kald›. Bileklerimi arkadan ba¤layarak yere oturttular ve bir boruya
ba¤lad›lar. Sonra karﬂ›ma geçip hortumla tazyikli su
s›kmaya baﬂlad›lar. K›sa aral›klarla kesip tekrar baﬂl›yorlard›. Böylece vücudu so¤u¤a tam olarak al›ﬂt›rmam›ﬂ oluyorlar ve suyun etkisi daha fazla oluyordu.
Bu ›slatma oldukça uzun sürdü. San›r›m geceden sabaha kadar hiç durmadan ›slatt›lar. Birileri gelip tuvalete giriyordu. Üzerime iﬂeyeceklerini söylüyorlard›. Bir
yandan da küfür, hakaret, tehdit ve kaba dayak durmadan sürüyordu. Her taraf›m uyuﬂmuﬂtu. Güçlükle hareket edebiliyordum.
Sabah vardiya de¤iﬂikli¤i oldu. ‹ﬂkencede 2. günüme
girmiﬂtim...
Ellerimi çözüp bir odada duvara dönük olarak ayakta
beklettiler. Cereyan yapmas› için camlar› açt›lar. Sonra
beni tekrar tuvalete götürüp tazyikli su s›kmaya devam
ettiler. Bu sefer ayaktayd›m. Suyu özellikle ci¤erlerime
tutuyorlard›. ‹leride hastalanaca¤›m› söylüyorlard›.
Sonra tekrar odaya götürüp ayakta beklettiler. Ve tekrar tuvalete so¤uk su tutmaya, yine ayn› odaya...
Bu gidiﬂ geliﬂler uzun bir süre devam etti. Sonra yine
tuvalete gitti¤imde bu sefer büyük bir buz kal›b› haz›rlam›ﬂlard›. Buzu bir bezin üzerine yat›rm›ﬂlard›. Beni buzun üzerine yat›rd›lar. Her taraf›m›n buzla temas etmesi
için külodumun içine, koltuk altlar›ma ve di¤er bölgelere
irili ufakl› buzlar koydular. Bir bezle sard›lar. Ayn› anda
›slatmaya devam ettiler. Suyu a¤›z ve burnuma bo¤uluncaya kadar tutup sonra çekiyorlard›. 30-40 dakika kadar
sonra kald›r›p odaya götürdüler. Sonra yine buz kal›b›na... Oda ve tuvalet aras›nda mekik dokuyordum. 3-4 saat sonra buz erimiﬂti. Böylece tazyikli suya devam edildi.
‹ﬂkenceciler vardiyay› sürekli de¤iﬂtirdikleri için su
iﬂkencesinin yan›nda kendilerine özgü yöntemleri de
uyguluyorlard›. Baz›lar› hayam› s›k›yor, baz›lar› suyla
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bo¤maya çal›ﬂ›yordu. Yine baz›lar› ise cinsel tacizde
bulunuyordu. Bir ara iﬂkencecinin biri suyu kesip kafama düz ve geniﬂ bir tahtayla vurmaya baﬂlad›. Bu beni
iyice sersemletti. Odaya geri götürüldü¤ümde bilincimde sorunlar ve bulan›kl›klar yaﬂad›m...
Sonra 3. ve 4. günler geldi...
Beﬂinci kattaki su ve di¤er iﬂkenceler yaklaﬂ›k 48 saat sürdü. Kendi aralar›ndaki konuﬂmalar›nda vücudumun morarm›ﬂ oldu¤unu söylüyorlard›. Hiç uyumam›ﬂt›m ve ayakta zor duruyordum. Elbiselerimi giydirip
tekrar hücreye götürdüler. Uzun bir süre hücrede kald›m. Tahminen 7-8 saat gibi.
Sabah tekrar yukar›ya götürüldüm. Soyup tuvalete
götürdüler. Yine yere oturtup kollar›m› arkadan ba¤lad›lar, su iﬂkencesine devam ettiler. Her ﬂeyin yeniden baﬂlad›¤›n› söyleyerek gözalt› boyunca dayanamayaca¤›m›,
pes etmemi istediler. Bir saate yak›n süren bu iﬂkenceye
ara verip üstümü giydirdiler. Hücreye götürdüler. Götürmeden önce benimle birlikte gözalt›na al›nan bayan arkadaﬂa tecavüz tehdidinde bulundular. Bundan da sonuç alamay›nca, bu kez beni tecavüzle tehdit ettiler.
Bundan sonra mahkemeye kadar daha çok psikolojik
iﬂkence yapt›lar. 3-4 gün sonra da DGM’ye ç›kar›ld›m
ve tutukland›m.
Kafatas›m ﬂiﬂmiﬂti. Gözlerimin içinde kan p›ht›laﬂmas› oluﬂmuﬂtu. Kafamda yar›k vard› ve her taraf›m uyuﬂmuﬂ, yara bere içindeydi. Adli T›p’daki bayan doktor ﬂikayetimi sordu. Her taraf›m›n, özellikle de kafam›n a¤r›d›¤›n› söyledim. Gözlerimdeki kan p›ht›laﬂmas›n›n kafama vurulmas›ndan kaynakland›¤›n› doktorun kendisi
söyledi. Ancak kafama bakmad› bile. Vücudumun çeﬂitli yerlerindeki morluklar› yazd› ve foto¤raf›m› çekti.
T‹M-1’deki bütün polisler iﬂkenceme kat›ld›. Ancak
hepsinin ismini bilmiyorum. Birbirlerine takt›klar› lakaplar ve sonras›nda mahkemede ö¤rendi¤im isimler
var. Bunlar; Karaday›, Ramazan (Rambo), 52, Hilmi Yaray›c›, Ali Erﬂanl›, Tatar, Hans...
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“ASKIDAYKEN KOLLARIMDAN
KEM‹K SESLER‹ GEL‹YORDU”
Anlatan: ﬁengül Arslan
(21 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

8 Temmuz 1998 tarihinde, akﬂam saat 21.00 sular›nda, ‹kitelli’de komﬂumuzun evinde otururken, ev iﬂkenceci polisler taraf›ndan bas›ld›. Evin etraf› ablukaya
al›nm›ﬂt›. Her yer polis kayn›yordu. Evin her yerini arad›lar. Evdekilerin ve benim bütün karﬂ› koyuﬂlar›m›za,
küfür ve hakaretlerle karﬂ›l›k verdiler.
Beni ve evdeki 4 kiﬂiyi arabalara bindirip Vatan’daki
iﬂkence merkezine götürdüler. Arabada “bu sefer iﬂin
bitti, hiç ﬂans›n yok” tehditlerinde bulundular. ﬁubeye
girer girmez beni di¤erlerinden ay›r›p gözlerimi ba¤layarak bir odaya soktular.
‹lk önce iyi polis rolündeki papaz geldi. “Bak k›z›m
seninle baﬂtan anlaﬂal›m. Bize zorluk ç›karmazsan biz
de sana zorluk ç›karmay›z. Bak daha gençsin, kendine
eziyet etme.” Buna benzer birçok ﬂey anlatt›. Arada bir
di¤er iﬂkenceciler geliyor onlar da laf at›p gidiyorlard›.
En sonunda papaz rolündeki iﬂkenceci dayanamay›p
cellat yüzünü aç›¤a vurdu. “Yeter art›k be, senin için
daha fazla çenemi patlatamam” diyerek beni sürükleyip koridora ç›kartt›. Koridorda beni, duvara, kap›lara
vuruyor, odalara sokup ç›kart›yor, sa¤a sola savuruyordu. Ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ gibiydi. Di¤er iﬂkenceciler
gelip beni bir odaya soktular. Üzerimdekileri ç›karmam›
söylediler. Ç›karmay›nca zorla ete¤imi ve tiﬂörtümü ç›kard›lar. Beni bu ﬂekilde bir süre koridorda dolaﬂt›rd›lar. Sonra ayn› katta bulunan tuvalete götürdüler. Lavabodaki muslu¤a hortum ba¤layarak üzerime tazyikli su
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s›kmaya baﬂlad›lar. Arada bir hortumu b›rak›p vuruyor,
yerlerde sürüklüyorlard›. “Seni buran›n paspas› yapaca¤›z” diyorlard›.
Sonra üzerimi giydirip bir odaya götürdüler. Bu s›rada gözba¤›m aç›kt›. Odada daha önceki gözalt›lar›mdan
tan›d›¤›m Rambo, Karaday›, Hans, ﬁef lakaplar›n› kullanan iﬂkenceciler ile ilk defa gördü¤üm iﬂkenceciler vard›. “Bu sefer iﬂin bitti, mahvoldun. Biz sana ﬂans tan›yoruz sen yine bildi¤ini okuyorsun. Ne var sanki kendini ezdirecek” diyerek vurmaya baﬂlad›lar. Kafama ve
karn›ma vuruyorlard›. Saçlar›mdan tutup odan›n içinde
yerlerde sürüklediler. Kafam› duvara ve masalara vuruyorlard›. Bo¤az›mdan s›k›p, yukar›ya kald›r›yor bu ﬂekilde bo¤maya çal›ﬂ›yorlard›. Bu bo¤ma yöntemini birkaç kere denediler.
Daha sonra yere yat›r›p üzerime oturdular. ‹ﬂimin bitti¤ini, art›k kimsenin yüzüne bakamayaca¤›m›, tecavüz
edeceklerini söylüyorlard›. A¤z›ma ve burnuma yanan
sigaray› tutup nefessiz b›rak›yorlard›. ‹ﬂkence bu ﬂekilde saatlerce devam etti.
Asansörle alt kata indirdiler. Buras› hücrelerin oldu¤u yerdi. Hücrelerin oldu¤u yerde bir de iﬂkence odas›
var. Beni oraya götürdüler. Yerler kal›n, siyah bir naylonla kapl›yd›. ‹çerisi hafif karanl›kt›. 3 dolap, 1 masa ve
sandalyeler vard›.
Konuﬂmaya baﬂlad›lar. “Bak ﬂimdiye kadar daha hiçbir ﬂey yapmad›k sana. Bu iyi niyetimizi kötüye kullanma, yaz›k etme kendine, bizi dinle. Yoksa bu kollar› bir
daha kullanamayacaks›n” gibi telkinlerden sonra kollar›m› arkadan bir sopaya ba¤lad›lar. Sonra da sopay› iki
taraftan kald›r›p iki dolab›n üzerine koydular. Bütün
a¤›rl›¤›m kollar›mdayd› art›k. Bir taraftan kollar›mdan
bast›r›yor, bir taraftan da ayaklar›mdan aﬂa¤›ya do¤ru
çekiyorlard›. Bir ara içeri iki kad›n girdi. “Bak daha önce biz de sizin taraftayd›k. Ama bunun hiçbir iﬂe yaramad›¤›n› anlad›k. Bunlar boﬂ iﬂler, b›rak bu iﬂleri bizimle çal›ﬂ...” diyerek iﬂbirli¤i teklif ettiler.
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Bu ﬂekilde a¤›rl›k daha çok art›yordu. Bir süre sonra
indirip ayn› katta bulunan tuvalete götürdüler. Duﬂ kabinlerine sokup önce s›cak tazyikli su s›kt›lar, ard›ndan
da so¤uk su...
Tekrar ask›ya ald›klar› odaya götürdüler. Ayn› ﬂekilde
ask›ya ald›lar. Bu sefer elektrik de verdiler. Kablonun
bir ucunu aya¤›ma ba¤lay›p, bir ucunu da vücudumda
gezdirdiler. Bir süre sonra elektrik vermekten vazgeçtiler. Kollar›mdan kemik sesleri geliyordu. ‹çtikleri çay›n
art›klar›n› baﬂ›mdan ve ensemden aﬂa¤› döküyorlard›.
Ask›dan indirip tekrar s›cak ve so¤uk tazyikli suyun alt›na tuttular. Art›k zaman kavram›n› unutmuﬂtum. Bir
ara hücreye koydular. 1-2 saat sonra tekrar iﬂkenceye
baﬂlad›lar. ‹ﬂkence 2 gün boyunca sistemli bir ﬂekilde
devam etti. 2 gün de hücrede bekletildim. Burada da
sürekli yüksek sesle “Türkiyem” adl› marﬂ› dinlettiler.
4. gün, 12 Temmuz’da ç›kar›ld›¤›m mahkemede polisin haz›rlad›¤› senaryolar sonucunda tutuklan›p Ümraniye Hapishanesi’ne getirildim. Halen tutukluyum.
***

252

“‹LK KEZ UÇA⁄A B‹N‹YORUM.
SEV‹NSEM M‹, ÜZÜLSEM M‹?”
Anlatan: Ahmet Aslan
(21 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

8 Ekim 1998... Bornova’da bir lokantaday›m. Yemek
yiyorum. Kar›n a¤r›s› birden bast›r›nca kendimi lavaboya att›m. Merdivenlerden tekrar ç›karken masamda 3-4
kiﬂinin oturdu¤unu gördüm. Kim olduklar›n› tahmin etmem zor de¤il. Sevimsiz suratlar› beni görmüﬂ de¤il
hala. Belli ki beni bekliyorlar. Kendime kaçma f›rsat› yaratmal›y›m. Ama ﬂehrin göbe¤inde kapal› bir mekanday›m. Kap›dan d›ﬂar› ad›m›m› atar atmaz Bozyaka iﬂkencehanelerine do¤ru yola ç›kar›l›r›m. Masada beni bekleyen yer de ayn› yer asl›nda. Karar verdim, masaya
yöneliyorum.
- Biz polisiz, kimli¤ini göster.
- Üstünü arayaca¤›z.
Çevremdeki insanlar olay›n ﬂaﬂk›nl›¤›ndalar. Biraz
önce yanlar›nda yemek yiyen genç, dört haydut taraf›ndan götürülüyor. Kimbilir gazetede okuyanlar beni nas›l tan›yacak?
‹zmir polisi nas›l deklare ederse etsin; ben iﬂkencecileri, onlar beni iyi tan›yor. Onlarla s›k s›k oturma eylemlerinde, kampüsteki yürüyüﬂlerde karﬂ› karﬂ›yayd›k.
31 Mart’ta (1998) kaybettikleri 4 arkadaﬂ›m›z için her
hafta Konak Meydan›’nda sloganlarla toplan›yor, kay›plar›m›z›n foto¤raf›n› aç›yor ve oturuyorduk. Ege Üniversitesi kampüsünde paral› e¤itime, YÖK’e ve faﬂist
sald›r›lara karﬂ› yürüyüﬂler düzenliyorduk. Onlar, Konak Meydan›’nda, kampüsün içinde de bizi karﬂ›dan izlerler ve ço¤u zaman da sald›r›rlard›. ﬁimdi yine karﬂ›
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karﬂ›yayd›k.
- Ad›m Ahmet Aslan, beni iﬂkenceye götürüyorlar.
- ‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek
Kay›plardan biri de ben olabilirdim. Ama ﬂimdi kolay
kaybedemezler. Yemek yiyenler beni duydu. Slogan›
ikinci kez atamad›m. En surats›z›, kocaman ve çirkin elleriyle a¤z›m›, burnu kapatt›. Nefes bile alam›yorum.
‹kisi iki elimden, ikisi iki aya¤›mdan tuttu, yerle iliﬂkimi
kestiler.
Beyaz renkli bir otoya bindirildim. Kafamdan aﬂa¤›
do¤ru bast›r›yorlar. Neyi görmemi istemiyorlar, anlam›yorum. Hergün defalarca geçti¤im yoldan iﬂkenceye
götürülüyorum bu kez, anatomi laboratuarlar›ndaki kadavra dersleri yerine. ‹ﬂkenceleriyle beni kadavraya çevirmeyi planl›yorlar herhalde. Bankamatik var yolun
sa¤›nda. Acaba hesapta param var m›? Düﬂündü¤üm
ﬂeye bak... Bir el hayalar›ma uzan›yor, s›kt›kça s›k›yor.
Stres topu gibi geliyor ona.
Bozyaka’day›z... Asansörle 4. kata ç›kt›k. En surats›z›
dedim ya, ayn› zamanda en göbeklisi, en esmeri ve en
kal›n seslisi kafam›n üstünü yumruklay›p duruyor. 4.
kattan 5. kata merdivenle ç›kt›k. Yanl›ﬂl›kla ç›kan olmas›n diye 5. kata asansör yapmam›ﬂlar. 5. kat›n ününü
daha önce duymuﬂtum. Yüzlerce insan buradaki iﬂkence odalar›ndan geçti. ﬁimdi s›ra bende. Odalar›n duvarlar›n› ses geçirmeyecek ﬂekilde dizayn etmiﬂler. Zorla
üstümü aray›p hücreye att›lar. Üstümdeki bir ka¤›d›
farketmediler. Ne oldu¤u önemli olmasa da ellerine
geçmemeli. Hücrede saklayacak bir yer yok. Yemeye
baﬂl›yorum. Derken sorguya ald›lar.
“Her yerim elektrodun di¤er ucuna mekan oldu”
Bir saat boyunca konuﬂtular. Hep ayn› ﬂeyler. ‹lk kez
ﬂubeye düﬂtüm ama hep okudu¤um, duydu¤um ﬂeyleri söylüyorlar.
- Sosyalizm öldü. Kendinizi niye y›prat›yorsunuz?
- Önderiniz, abileriniz Avrupa’da, siz iﬂkence görü-
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yorsunuz.
- Ulan üniversite ö¤rencisiymiﬂsin. Ne bokuna bu iﬂlere bulaﬂt›n?
- ...
Önce beynimi teslim almaya çal›ﬂt›lar. Sonuç alamay›nca vücuduma yöneldiler. Ç›r›lç›plak soyuldum. Üstü
keten kapl› bir tezgaha yat›rd›lar. Ellerimi ve ayaklar›
sabitlediler. Yapt›rd›klar› bu özel tezgah biraz ›slak. Beni de bir ﬂiﬂe suyla ›slatt›lar. Buz gibi suyu yavaﬂ yavaﬂ
döktüler üzerime. Acele etmiyorlar. Psikolojiye oynamaya devam ediyorlar. Ama bir kez baﬂlad›lar m› onlar› cumhurbaﬂkanlar› bile durduramaz. Elektrodun bir
ucunu ayak serçe parma¤›ma ba¤lad›lar. Di¤eri seyyar
olacak anlaﬂ›lan. ‹lk ak›m› cinsel organ›mdan verdiler.
Yanaklar›m, çenem, kulaklar›m... her yer elektrodun di¤er ucuna mekan oldu. Ayn› zamanda ac›ya mekan.
Sa¤ aya¤›m felaket kas›l›yor.
Gözlerim ba¤l›, zaman kavram›m kaybolmuﬂ. Ne kadar oldu bilmiyorum, elektri¤i kestiler. Zorla tezgaha
yat›ranlar, zorla aya¤a kald›r›p z›plat›yorlar, dolaﬂt›r›yorlar. Arkas›ndan so¤uk suya tutuldum. ﬁimdi n’olcak
derken koca bir vantilatörün önüne getiriliyorum. Vantilatör kurutuyor, onlar su döküyor. Elektrik baya¤› halsiz düﬂürdü, ayakta durmakta zorlan›yorum. Vantilatör
so¤uk so¤uk esiyor, titrememek elde de¤il. Konuﬂmaya
devam ediyorlar. Hiç susmad›lar ki. Bir taraftan sorular
ya¤›yor, di¤er taraftan “kendini harcatma” diyorlar.
Gözband›n› ç›karmaya çal›ﬂ›yorum. Gözlerim kamaﬂ›yor. Kaç›ﬂanlar oldu. Kimseyi do¤ru dürüst seçemedim. Sald›rarak tekrar band› takt›lar. Tekrar elektrik, su,
vantilatörden hava... 6 defa bu iﬂ tekrarland›. Birinde
manyetonun sesi duyulmaz oldu, galiba bir sorun ç›kt›.
F›s›ldaﬂ›yorlar. Manyetoyla u¤raﬂan› o s›rada elektrik
çarpt›. “Adama elektrik veriyoruz, biz çarp›l›yoruz” dedi¤ini duydum. Ard›ndan iﬂkenceye ara verdiler.
Üçüncü günün akﬂam› minibüsle yola ç›kar›ld›m. Yan›mda bir de bayan arkadaﬂ vard›. Ayn› nedenlerle gö-
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zalt›na al›nm›ﬂt›. Onun görünüﬂü benden daha kötü.
Araba ilerledikçe kafamda sorular oluﬂuyor. Gitti¤imiz
yer nihayet anlaﬂ›ld›. Uzaktan havaalan› göründü. Me¤er uçakla ‹stanbul’a götüreceklermiﬂ.
‹lk kez uça¤a biniyorum. Sevinsem mi, üzülsem mi?
‹zmir’e kuﬂbak›ﬂ› bakmak güzel. Evlerin ›ﬂ›klar›, Körfez,
Kordon ve Karﬂ›yaka... Elektrik, dayak, so¤uk su ve ask›... Filistin ask›s›...
45 dakikada Vatan’day›z. Bayan arkadaﬂ› ayr› arabaya bindirmiﬂler. Yaln›zl›k duygusunu gözalt›na al›nanda oluﬂturmak onlar için önemli. Vatan Caddesi’ndeki
iﬂkencehanelere girer girmez ask›ya al›n›yorum. Kollar›m› arkaya büküp s›k›ca sar›yorlar. Daha sararlarken
uyuﬂuyor. Birazdan havalanaca¤›m. ‹ﬂkenceciler kendi
bayraklar›n›n göndere çekilmesini izler gibi mutlular.
Seslerinden anl›yorum, gözlerim ba¤l›. Sorular geliyor
peﬂi s›ra:
- Hangi eylemlere kat›ld›n?
- ‹sim ver...
- Tan›klar öyle demiyor...
- Hangi eylemler?..
Kollar›m› hissetmez oldum. Havada yüzülmeye haz›r
kurbanl›k koyun gibiyim. Bir süre sonra indiriyorlar.
Kollar›ma kan hücum ediyor. Ask›dayken daha az a¤r›
vard›. ‹ﬂkencecilerden biri kollar›ma egzersiz yapt›r›yor.
Beni düﬂündü¤ünden de¤il, birazdan yine ask›ya alabilmek için.
Toplam üç ask› etti. Ask›dayken hayalar›m› buruyorlar ve ayaklar›ma ba¤lad›klar› iple aﬂa¤›ya çekerek kollar›mdaki gerilimi art›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Ard›ndan hücre... Karﬂ› hücrede tan›d›k bir yüz, ses... Farkl› bir nedenle gözalt›na al›nm›ﬂ.
Bir hastaneye götürüldük. Doktor sadece “iz var
m›?” diye sordu. Görünürde belirgin iz yoktu. Sa¤lam
raporu verdi. A¤r›lar, s›z›lar, psikolojim doktor için
önemli de¤ildi. Ayr›nt›l› muayene etse o doktorun da
iﬂkenceden geçmeyece¤ini kim garanti edebilir ki?
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Yine havaalan›nday›z. ‹zmir’e geri gidiyoruz. Hava bu
kez daha kararm›ﬂ. Elimi uzatsam Bak›rköy’e de¤ecek
gibiyim. Ayasofya, Sultanahmet, uzaktan Adalar, bu
kadar yak›ndan son kez geçiyorum. Tost getiriyorlar,
çay, kola veya viski diyor hostes. ﬁekerli su diyorum.
Yan›mda oturan iﬂkenceci yalvar›rcas›na tost-kola istememi söylüyor. Reddediyorum. “Art›k bitti” diyor, iﬂkenceleri kastederek; “Yar›n mahkemeye ç›kars›n”. ﬁekerli suyu içiyorum, hostesin verirken ﬂaﬂ›rd›¤› ﬂekerli
suyu. 14 Ekim 1998’de tutuklan›yorum. Suçum, “Anayasan›n tamam›n› veya bir k›sm›n› ta¤yir ve ilgaya teﬂebbüs etmek”. Böyle diyor savc› ve hakim...
***
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“‹Y‹ BAK, AZ SONRA ÖLECEKS‹N” DED‹LER,
5 . KATTAN AﬁA⁄IYA ATTILAR
Anlatan: R›za Poyraz
(30 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

- 19 Aral›k 2000 tarihinde Ümraniye hapishanesine
düzenlenen katliam sald›r›s›nda ald›¤› kurﬂun yaralar›yla a¤›r yaraland› ve kald›r›ld›¤› hastanede yaﬂaman› yetirdi...
Ailemle birlikte, devletin düﬂman gözüyle bakt›¤› ‹stanbul Gazi Mahallesi’nde oturuyorum. Ve bir ﬂirkette
çal›ﬂ›yordum. Mahallemize yönelik bir çok sald›r›y›, polis terörünü bir Gazili emekçi olarak ben de yaﬂad›m.
Ayr›ca Gazi Mahallesi’ne yönelik katliam s›ras›nda
polisçe katledilen Zeynep Poyraz da amcam›n k›z›d›r.
Polis terörünü ailece en yak›ndan bizler de yaﬂad›k.
Gazili olmak, Gazi’de oturmak polisçe sak›ncal›d›r.
Gazili olana bugüne kadar hep “terörist” dendi ve potansiyel suçlu olarak görüldü.
21 Aral›k 1998 günü iﬂ ç›k›ﬂ›nda Pangalt›’dan geçerken resmi polisler taraf›ndan “ﬂüpheli ﬂah›s” denilerek
gözalt›na al›nd›m. Polisin gözalt›larda keyfiyeti öyle
noktalara varm›ﬂt›r ki, anlaﬂ›l›r olmaktan ç›km›ﬂt›r.
“ﬁüpheli ﬂah›s” denerek s›k s›k yoldan geçen onlarca
insan al›nmakta ve günlerce karakol karakol dolaﬂt›r›labilmektedir.
“ﬁüpheli ﬂah›s” dedikleri bendim...
Oysa, kimli¤imi sordular gösterdim. ‹ﬂ ve ev adreslerimi, telefon numaralar›m› verdim. Ay›ca üstümde herhangi bir “suç unsuru” da yoktu. Kesici, delici, ateﬂli
bir silahta ç›kmam›ﬂt›.
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Polise göre bunlar›n hiçbir önemi yoktu. Gazili olmam, Gazi’de oturmam “ﬂüpheli ﬂah›s” olmak için yeterliydi.
“ﬁüpheli ﬂah›s” olarak al›nd›¤›m Pangalt›’dan önce
Mecidiyeköy Polis Karakolu’na götürüldüm.
Orada derdimi anlatacak hiçbir yetkili bulamad›m.
“Niye beni gözalt›na ald›n›z?” soruma hep küfür ve dayakla cevap verildi. Orada soru soramayaca¤›m›, söylenenlere uymak zorunda oldu¤umu, ne denilirse onu
yapmam gerekti¤ini dayak ve küfürlerle anlat›yorlard›.
Karakola geldi¤imde sapasa¤lamd›m. Gözalt›ndan
sakatlanm›ﬂ, vücudu örselenmiﬂ, iﬂkencenin izlerini taﬂ›yan fiziksel ve manevi ac›larla ç›kacakt›m.
Orda beni içi pislik dolu bir hücreye koymuﬂlard›.
Bekliyordum. Hiçbir aç›klama yapmadan beni tutuyorlard›. Onlara göre “ﬂüpheli ﬂah›s”t›m. Bu bekleyiﬂ akﬂama kadar sürdü.
Akﬂam, gürültülü bir ﬂekilde içeri 7-8 kiﬂilik genç bir
polis grubu girdi. Elinde telsiz olan karakolun komiserine benim ad›m› soruyorlard›. Ard›ndan iﬂlemler yap›ld›
ve yeni gelenler beni oradan alarak kendi arabalar›na
götürdüler.
21 Aral›k akﬂam› Vatan Caddesi’ndeki ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ne getirildim...
ﬁubeye getirilir getirilmez iﬂkence de baﬂlad›. Önce
Gazi Mahallesi’nde oturdu¤um için iﬂkence yapt›lar.
Gazi Mahallesi’nde oturdu¤um için “terörist” ve
“DHKP-C’li oldu¤umu” tüm iﬂkenceciler hep bir a¤›zdan hayk›rd›lar.
Sonra hep bir a¤›zdan Gazi Mahallesi’nin ne kadar
“büyük teröristler” yetiﬂtirdi¤ini say›p-dökmeye baﬂlad›lar. Mücadelede ﬂehit düﬂmüﬂ olan DHKP-C’lileri sayarak onlar› tan›y›p-tan›mad›¤›m› sordular.
‹ﬂkencecilerin içinden genç bir ses;
“Bu hepsini tan›r. Üstelik bunun birçok eylemi de
vard›r. Hem Gazili olacak, hem de yapmayacak” dedi.
Onun bu keﬂfini di¤er iﬂkenceciler hemen destekledi.
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Ve birbiri peﬂi s›ra ‹stanbul’da gerçekleﬂmiﬂ olan eylemleri sayarak benim bunlara kat›ld›¤›m› söylediler...
ﬁaﬂ›rm›ﬂt›m... Yoldan gözalt›na al›nm›ﬂ, “ﬂüpheli ﬂah›s” olmuﬂtum. O yetmemiﬂ ve bu kez de bir eylemci
yap›lmak isteniyordum.
‹ﬂkenceciler en az›ndan bu eylemlerin bir k›sm›n› bana zorla kabul ettirmeye çal›ﬂacaklard›. Eylemlere kat›l›p-kat›lmad›¤›m hiç önemli de¤ildi. Kat›lmad›¤›m›,
olaylarla ilgimin olmad›¤›n› onlar da biliyordu.
D›ﬂar›dayken, ço¤u kez TV’lerde ve gazetelerde silahlar›n, yay›nlar›n oldu¤u masalar›n arkas›na ç›kar›lan insanlar›n durumunu düﬂünürdüm. O insanlara ilgili “yap›lan araﬂt›rmaya göre.... eylemleri yapt›lar” aç›klamas›n› yapard› polis ﬂefleri.
“Nas›l araﬂt›rd›lar” diye merak da ederdim. ﬁimdi
ayn› durumda olan bendim. Avukat istesem getirmezler. Karakolda aileme haber vereyim dedi¤imde polis
üzerime yürüyüp küfür etmiﬂ, telefon ettirmemiﬂti.
Yani hem gözalt›na al›yor, hem gizliyorlard›.
“Eylem yapt›n” diyorlar ama o eylemlerin oldu¤u saatte benim nerede oldu¤uma, ne yapt›¤›ma, kat›l›p-kat›lmad›¤›ma iliﬂkin tek bir araﬂt›rma çabas› yoktu.
‹ﬂkence yapmakla, öldürmekle beni tehdit eden polisler, bu eylemleri kabul etmemi istiyorlard›. Peki onlar
bu sonuca nas›l vard›? Eylem yaparken beni gördüler
mi? Böyle bir ﬂey de yok.
K›sacas› polisin elinde hiçbir somut belge, foto¤raf,
tan›kl›k yoktur. Sadece polisin iﬂkence zoruyla bu eylemleri kabul ettirme çabas› vard›r ortada.
Yani iﬂkence yapacak, kolumu-kanad›m› k›racaklar ve
zorla ilgim olmayan eylemleri kabul ettirecekler. Olan
buydu, yap›lmaya çal›ﬂ›lan buydu...
‹ﬂkencede kald›¤›m 7 gün boyunca ben hep bunlar›
yaﬂad›m. O nedenle 4. kattan at›ld›m ve sakat kald›m.
Karﬂ›mda polis de olsa, yapmad›¤›m birﬂeye nas›l
olur da “evet ben yapt›m” derdim? Demedim. “Hay›r ilgim yok, b›rak›n beni gideyim” dedim.
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“Hay›r” demem barda¤› taﬂ›ran son damla oldu. Ve
bilinen iﬂkence yöntemlerini gün gün üzerimde denemeye baﬂlad›lar.
Bana yapt›klar› iﬂkenceler aras›nda -fiziki olanlar içerisinde- belki de en yo¤un yap›lan ask›ya almalar› oldu.
‹lk gün geceden baﬂlayarak ertesi gün, beni camdan att›klar› süreye kadar 7 kez ask›ya al›nd›m.
Ask›dan indirdiklerinde uzun boylu dinlendirmiyorlar, banyo dedikleri bölüme götürüp uzun sürelerle tazyikli suya tutuyor ve so¤uk su alt›nda bekletiyorlard›.
Ask› iﬂkencesinden dolay› kollar›m art›k tutmaz olmuﬂtu. Tamamen uyuﬂmuﬂtu. Bu nedenle kollar›m ilk
baﬂta sakat kalmas›n ve daha uzun süreli iﬂkence yapabilmek için iﬂkenceciler kollar›m› tutuyor, hareket ettiriyor ve sall›yorlard›.
So¤uk su iﬂkencesine, yumruklayarak, tekmeleyerek,
yerlerde sürükleyerek götürüyorlard›.
Bazen sorgu odas›na götürüyor, “bombalad›¤›m›”
sayd›klar› eylemleri kabul etmemi istiyorlard›. Neler
yoktu ki bu eylemler içinde; parti binalar›n›n, adliye saray›n›n, vergi dairesinin bombalamalar›yd›...
“‹lk vuran da papaz...”
Tabii bunu da de¤iﬂik bir yolla yap›yorlard›. ‹ﬂkenceye ara verip oturmam için bir sandalye veriyorlard›. Az
önce bana iﬂkence yapanlardan biri “papaz” oluyor ve
yumuﬂak bir üslupla kabul etmem için ikna etmeye çal›ﬂ›yordu.
“Papaz” eylemleri kabul etmezsem tekrar iﬂkence
görmek, öldürülmek, tecavüz edilmekle tehdit etmekten geri durmuyordu. Yani “papaz” da iﬂkencenin bir
parças›yd›. Ask› ile, fiziki iﬂkence ile k›ramad›klar› direncimi bu kez beynime hitap ederek, korkutarak k›rmaya çal›ﬂ›yorlard›.
Papaz’›n maskesi çabuk düﬂüyordu.
Papaz’› ikna etmeye çal›ﬂ›yor, eylemlerle ilgimin olmad›¤› anlat›yordum. Sonra da “b›rak›n beni gideyim”
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dedi¤imde film kopuyordu. Ve küfürle kar›ﬂ›k ilk vuran
da papaz oluyordu...
Önce yumruklama fasl› geliyordu. ‹lk gece iﬂkencecilerden biri giydi¤im ayakkab›y› ç›karm›ﬂ, topu¤uyla onlarca kez kafama vurmuﬂtu. Ard›ndan copla kafama, ellerime, s›rt›ma ve ayaklar›ma vurmaya baﬂlad›lar.
Sonuç alamad›lar...
Tekrar ask›ya götürdüler. Küfürler, hakaretler, psikolojik sald›r›larla beraber h›r›lt›l› bir ses hayalar›m› s›kmaya, çekiﬂtirmeye baﬂlad›. Beynimde ince bir s›z› duyuyorum. Tüm sinirlerim alt-üst olmuﬂ durumda.
Hayalar›m› s›kan h›r›lt›l› ses yoruldu. Bu kez onun yerini baﬂkas› ald›. Küfürler ederek hayalar›m› s›kmaya
baﬂlad›. Bir süre sonra o da yoruldu... ve bir üçüncü iﬂkenceci devam etti. Ac› büyüdükçe büyüdü. Bir yandan
da kollar›m›n gerildi¤ini, kopacak hale geldi¤ini hissediyorum.
Yapt›¤› iﬂkencenin etkisini art›rmak için olsa gerek, o
h›r›lt› ses;
“O¤lum R›za!.. Art›k bu halinle iﬂe yaramazs›n. Sen
art›k öldün, had›m oldun. Ölüsün o¤lum, öldün... Duyuyor musun?.. Öldün... Hayat›n karard›” demeye baﬂlad›.
Bu laflar› s›k s›k de¤iﬂik süslemelerle bir çok iﬂkencecinin a¤z›ndan duydum. Bir yandan hayalar›m› buruyor, di¤er yandan da “had›m oldun” diyerek zay›f yan›m› bulmaya çal›ﬂ›yorlard›.
Zaman gece yar›s›n› çoktan geçti... ‹ﬂkence sürüyordu...
Tekrar ask›dan indirip baﬂka bir odaya götürdüler.
Tehditler, dalga geçmeler, aﬂa¤›lamalar devam ediyor.
‹ﬂkencecilerden biri;
“O¤lum buras› Tim-1... Hiç duymad›n m›? Buradan
öyle kolay kolay kurtulan olmam›ﬂt›r. Sen de kurtulamazs›n. Bizim dedi¤imizi kabul edersen ç›kar gidersin”
dedi...
Bu kez kaba dayak baﬂlad›. Ard›ndan so¤uk su iﬂkencesine götürüldüm. Ellerimi bir boruya kelepçelediler.
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Hortumla, so¤uk ve tazyikli suyu vücuduma tutmaya
baﬂlad›lar. Önce yüzüme, a¤z›ma ve sonra da di¤er bölgelere...
Uykusuz, yorgun ve bitkin bir haldeydim. Ayakta duracak halim yok. Vücudum k›r›k-dökük içinde.
Ucunda madeni bir a¤›rl›k olan hortumu a¤z›ma sokuyorlar. Suyu istemeden de olsa yuttukça bo¤ulacak
bir noktaya geliyorum.
Kelepçeyi söküp yerimi de¤iﬂtiriyorlar. Kokudan tuvalet bölümüne geldi¤imi anl›yorum. Biri bir f›rça istiyor. Gülmeye baﬂl›yorlar. Ne olaca¤›n›, nas›l bir alçakl›k peﬂinde olduklar›n› ben de merak ediyorum.
Az sonra ne yapmak istedikleri ortaya ç›k›yor. Tuvaletin pisli¤ini vücudumun bir çok bölgesine f›rça ile sürüp sürüp gülüyor, yorum yap›yorlar. Ard›ndan da aﬂa¤›lamaya, alay etmeye çal›ﬂ›yorlar.
Daha iyi anl›yorum ki, iﬂkenceciler her ﬂeyi yapabilecek durumdalar. Onlar› ba¤layan hiçbir kural, hiçbir ahlak anlay›ﬂ›, hiçbir de¤er yoktur...
“Kaçarken düﬂtü!”
Sabaha dek ask›, kaba dayak, so¤uk suya tutma ve
bekletme yan›nda psikolojik iﬂkence de devam etti.
Ailemi buraya getireceklerini, onlara da iﬂkence yapacaklar›n›, tutuklatacaklar›n› söylüyorlard›. Suçlamalar› kabul etmemi istiyorlard›. Kabul etmeyince saçlar›m› yolmaya baﬂlad›lar. Tekrar kaba dayak ve so¤uk su
iﬂkencesinden sonra “dinlendirmek” için hücrelere indirdiler.
2 saat hücrede kald›m. Sabah da olmuﬂtu. Bir ara iﬂkence yerlerine; hayalar›ma, kollar›ma, ayaklar›ma bir
merhem getirip sürdüler.
“Dinlenme” çok uzun sürmedi. Aceleleri vard›. Hücreden al›p tekrar iﬂkenceye baﬂlad›lar.
Ask›, falaka, kaba dayak, so¤uk su alt›nda tutma, su
dolu kovaya bat›r›p ç›karma gibi iﬂkenceler ö¤lene kadar devam etti. Bir süre yine ara verdiler. Ö¤leden son-
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ra tekrar baﬂlad›lar...
Kaba dayak atarken b›rak›p ç›kt›lar. Kendi aralar›nda
konuﬂmaya gittiler diye düﬂündüm. Az sonra geldiklerinde yine papaz öne ç›kt›. Ve üzerine basa basa;
“R›za, o¤lum dinle beni!.. Kabul etmen laz›m. Yoksa
seni öldürecekler...” diyerek uzun uzun tehdit etti. O an
öldürebileceklerini düﬂündüm... Bunlar 22 Aral›k günü
oldu...
Tavr›mda de¤iﬂiklik yoktu. Hay›r deyince “bizden günah gitti” deyip di¤er iﬂkencecilere seslendi. ‹çeri doluﬂan iﬂkenceciler beni karga tulumba alarak yukar›ya, 5.
kata ç›kard›lar.
Bir odan›n önünde gözümü açt›lar. Kelepçemi ç›kard›lar. Ve cam› aç›p, küfrederek “iyi bak, az sonra öleceksin” diyerek vücudumu camdan aﬂa¤›ya itmeye
baﬂlad›lar. Bir an kendimi boﬂlukta hissettim...
...
Gözlerimi açt›¤›mda hastanedeydim. Ayaklar›m k›r›lm›ﬂt›. Belim incinmiﬂ, ellerim yara-bere içinde kalm›ﬂt›.
Hayalar›m ﬂiﬂmiﬂ, a¤r› içindeydi.
Vak›f Gureba Hastanesi’ne getirilmiﬂtim. Polis doktor
ve hemﬂirelere “terörist” oldu¤umu, eylemlere kar›ﬂt›¤›m› ve kaçarken düﬂtü¤ümü söyledi.
Doktorun bu olaydan sonra tavr› de¤iﬂti. Hem tedavi
etmiyor, hem de polislerin orada bana sald›rmas›na
göz yumuyordu. Vak›f Gureba’da 2 gün kald›m. Polis
alç›l› ayaklar›mla oynad›, kalem sokup can›m› ac›tmaya, çakmak ile yakmaya çal›ﬂt›.
Sonra Haseki Hastanesi’ne götürüldüm. Orada da 1.5
gün kald›m. Tedavim yine engellendi. Tedavi yapmak
isteyen doktorlara polis bask› yapt›.
Yaral› olmama ra¤men polis, doktorlara bask› yaparak taburcu ettirdi. Ve tekrar ﬂubeye getirdiler.
ﬁubede kald›¤›m son iki gün boyunca da polisler
bask› ve tehditlerini sürdürdüler. Daha sonra mahkemeye ç›kar›ld›m ve tutukland›m.
***
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“BAYILDI⁄IMDA VÜCUDUMU ÇAKMAKLA
YAKARAK UYANDIRIYORLARDI”
Anlatan: Mehmet Zincir
(26 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

- Gördü¤ü iﬂkenceler, ﬂubede kalmad›. Ölüm orucu
direniﬂçisi olarak hapishanede ve hastanede iﬂkencenin baﬂka biçimlerini yaﬂad›. Mehmet Zincir de, art›k
hapishanelerde haf›zas› yokedilip yaﬂayan ölüye çevrilenlerden biri.
Ö¤renci olmam›n yan› s›ra Devrimci Gençlik dergisinde de çal›ﬂ›yordum. Gençli¤in sorunlar›na sahip ç›kan dergimiz sürekli polisin engellemesi ve bask›lar›yla
karﬂ›laﬂ›yordu. Dergide çal›ﬂan bizler de bu bask›dan
nasibimize düﬂeni al›yorduk.
Siirt’te okula devam ederken 30 Mart 1996’da polis
taraf›ndan gözalt›na al›nd›m, iﬂkence gördüm. Yine ‹skenderun’da 16 Temmuz 1997’de gözalt›na al›n›p iﬂkence gördüm.
4 Kas›m 1997 günü, ‹stanbul’da, Kurtuluﬂ gazetesinden ç›k›ﬂta siyasi polisçe gözalt›na al›nd›m. Vatan’daki
iﬂkencehanede 5 gün boyunca tutuldum ve iﬂkence
gördüm. Bir kez daha gözalt›na al›nma durumunda tutuklat›p hapishaneye göndermekle de tehdit edildim.
ﬁu anda tutuklu bulundu¤um gözalt›m ise 28 Aral›k
1998 gecesiydi. Polisler, Anadoluhisar›’nda kald›¤›m
evin kap›s›n› k›r›p girdiler. Baﬂlar› kaskl›, çelik yelekli ve
ellerinde büyük silahlarla ba¤r›ﬂ-ça¤r›ﬂ aras›nda “yere
yat›n” komutu vererek evde bulunan herkesi dipçikleyerek, yumruklayarak yere yat›rd›lar.
Üstümüzde tepiniyorlar, baﬂ›m›z› kald›rmam›za izin
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vermiyorlard›. Yerden baﬂ›m› kald›rd›¤›m an yüzüme,
baﬂ›ma gelen tekmelerle yeniden yere yap›ﬂt›m.
ﬁefleri oldu¤unu sand›¤›m biri etrafa emirler ya¤d›r›yordu. “‹yi aray›n”, “aranmad›k yer kalmas›n” diye ulurcas›na ba¤›r›yordu. Bu, evin ya¤malanmas›, da¤›t›lmas›,
her ﬂeyin k›r›l›p-dökülmesi anlam›na geliyordu. Zaten
bu emrin ard›ndan k›r›lma sesleri gelmeye baﬂlad›.
Baﬂ›m›zda silahl› polisler, bizse yüzüstü yere uzat›lm›ﬂ olarak bekletildik. Her kalk›ﬂta kafama, s›rt›ma tekme ve dipçik yedim.
ﬁefin “al›n gidiyoruz” sesiyle ne kadar zaman geçti¤ini kestirememekle beraber iﬂkencehaneye yolculu¤umuz baﬂlad›. Baﬂ›m› zorla e¤erek, gözlerimi kapatarak
ve sürükleyerek beni d›ﬂar› ç›kard›lar. Arabaya geldi¤imizde kaba dayak atmaya baﬂlad›lar. Bir k›sm› “gebertip burada atal›m” diyordu.
O ara ellerime kelepçe tak›p arabaya bir paket gibi att›lar. Arabada gözlerimi ba¤lay›p baﬂ›m› zorla e¤dirmeye, olmay›nca da üzerime oturmaya çal›ﬂt›lar.
Beykoz’dan Aksaray’a, Vatan’a “yolculu¤umuz” gecenin sessizli¤inde sürdü. Gözlerim ba¤l› oldu¤u için
nereden, nas›l geçtik bilmiyorum. Vatan’a götürülece¤imi biliyordum. Daha önce orada kald›¤›m için ne yapacaklar›n› da az-çok kestiriyordum.
“Beni niye ald›lar?” diye hiç düﬂünmedim. Devrimci
Gençlik dergisinde çal›ﬂmam al›nmam için yeterliydi.
Hiçbir sorular›na cevap vermeyecektim. Uzun süredir
bana diﬂ bilediklerini biliyordum. Ve bunu da daha önce ifade etmiﬂlerdi.
Sonunda Vatan’daki iﬂkencehaneye geldik. ‹lk iﬂleri
pantolonumu ç›karmak oldu. K›s›k sesli bir iﬂkenceci
küfürler aras›nda hayalar›m› vargücüyle s›kmaya, burmaya baﬂlad›. Dayan›lmaz ölçüde ac› veren bir iﬂkenceydi. Bir yandan da “seni had›m edece¤im” diyerek
psikolojik olarak da etkilemeye çal›ﬂ›yordu. Hayalar›m›
yeteri kadar s›kt›¤›n› düﬂünerek b›rakt›. Bu kez baﬂka bir
iﬂkence çeﬂidine geçtiler.
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“‹zmir 4’ünü birden halletti. Biz bunu
halledemeyecek miyiz?”
Ellerimi arkadan ba¤lay›p kal›n bir iple yukar›ya çektiler. Ask›ya alma fasl›na geçtiler böylece. Kollar›m› çok
s›k› ba¤lam›ﬂlard›. Ask›da ç›r›lç›plakt›m. Ayn› h›r›lt›l›
ses yine hayalar›m› burmaya devam etti. O ara verdikçe di¤erleri de yumruklarla karn›ma, böbreklerimin oldu¤u bölgeye vuruyorlard›.
Ask›dayken, daha önce ‹zmir’de kontrgerillan›n 4
devrimciyi kaybetmesini kastederek, “‹zmir 4’ünü birden halletti. Biz bunu halledemeyecek miyiz?” diye konuﬂmaya baﬂlad›lar.
‹nce sesli bir iﬂkenceci “Hemen öldürmeyelim. Biraz
çeksin. ‹ﬂkence ile öldürelim” diye kat›ld› bu konuﬂmaya. Vurmaya, hayalar›m› s›kmaya k›sa sürelerle ara verip s›k s›k sorular soruyorlard›. Çal›ﬂt›¤›m dergi için
“örgütün yay›n organ›”, çal›ﬂanlar› içinse “örgütün
üyesidir” diye ifade vermemi istiyorlard›.
Cevap vermedikçe sald›r› devam ediyordu. Ask›dan
indirip so¤uk su iﬂkencesine soktular. Oradan getirip
bu kez pis kokan ve içi su dolu bir kovaya baﬂ›m› sokup
sokup ç›kard›lar. Konuﬂmazsam bo¤acaklar›n› söylüyorlard›.
Saçlar›mdan yakalam›ﬂ olan bir iﬂkenceci, saçlar›m›
kanat›rcas›na çekiyor, bir k›sm› da arkadan tutup bast›r›yor, su dolu kovaya sokuyordu. Kovada nefes alamayacak bir duruma gelinceye kadar öylece tutuyorlard›.
Kova iﬂkencesinden sonra bu kez de bo¤az›m› s›kmaya baﬂlad›lar. Bay›lacak noktaya geliyordum. Nefes alam›yor, h›r›lt›l› sesler ç›kar›yordum. Bay›lmak üzere oldu¤um her seferinde b›rak›yorlar, sonra tekrar s›k›yorlard›.
Sorular, sorular... cevap alamay›nca daha sald›rganlaﬂ›yorlard›. ‹çlerinden biri “ﬂunu banyoya indirelim”
dedi. Banyo dedikleri bölüm 2 odadan oluﬂuyordu.
Hücrelerin oldu¤u kattayd›. Burada so¤uk ve s›cak su
iﬂkencesi yapt›lar.
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Bir hortumla önce kaynar derecede s›cak su tuttular.
Vücudum adeta haﬂland›. Özellikle kaynar suyu vücudun hassas bölgelerinde daha çok tutuyorlard›. Kaynar
suyun ard›ndan yere uzatt›klar› buz kal›plar›n›n üzerine
yat›r›yorlard›.
Bir süre sonra buzun üstünde daha çok tutmaya baﬂlad›lar. Yan taraf›ma, üstüme de kal›n ve a¤›r buz kal›plar›n› koyarak bezlerle vücuduma sard›lar.
Kaynar su ile haﬂlan›rken buzlar›n alt›nda donuyordum. Vücudum k›sa aral›klarla s›cak su ve buzda kalma
ﬂokunu yaﬂ›yordu. Hissizleﬂiyor, donuyordum.
O anda iﬂkenceciler kald›r›p yine so¤uk ve s›cak suya
tekrar tutular. Bunlar yetmiyor, bir kez de falakay› deneyecekler. Ayaklar›m›n alt›n› parçalarcas›na inip-kalk›yor falaka sopas›.
Falakaya ara verip bir süre yürütüyor, hareket ettiriyorlar. Tekrar yat›r›yorlar. Yeni bir iﬂkence yöntemi daha deneyecekler. Ellerimi ve ayaklar›m› çi¤niyorlar. Kanat›ncaya kadar buna devam ediyorlar. Ellerim ve
ayaklar›m iyice ezilince b›rak›yorlar.
Boylu boyunca yerdeyim, Hareket edemiyorum. Vücudumun her yan› s›zl›yor, a¤r›lar içindeyim. Alt›mda
bulunan betonun so¤uklu¤unu hissediyorum.
S›ras›yla diz kapaklar›ma ve omuzlar›ma ellerindeki
sopalarla vuruyorlar. Her vuruﬂlar›nda omuzlar›mdan
“tak” diye ses geliyor. Karn›ma vurduklar›nda nefes
alam›yorum.
Hiç durmadan sürdürdükleri iﬂkenceye bir süre ara
veriyorlar. Yeme¤e gitmeye haz›rlan›yorlar. Beni orada
bir yere kelepçeleyerek ve baﬂ›ma bir nöbetçi b›rakarak
ç›k›yorlar. Uzun süre yorgun ve ateﬂler içinde orada
kald›m.
Akﬂama do¤ru iﬂkence seanslar› tekrar baﬂlad›. Yine
ask›, yine so¤uk su iﬂkencesi baﬂlad›. Kaba dayak da
bütün h›z›yla sürüyor. Saç›m› da yolmaya baﬂlad›lar.
Ac› dayan›lacak gibi de¤il. Kendimden geçiyorum. Baﬂ›m kanamaya baﬂl›yor. Haya s›kma, sopayla vurma
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ﬂeklinde iﬂkence devam ediyor. Zaman› art›k kestiremiyorum. ‹ﬂkence seanslar› birbiri peﬂi s›ra sürdü.
‹kinci gün ayn› h›zla tekrar devam ettiler. Önce ç›r›lç›plak soydular. Betona zorla yat›r›p, orada tuttular.
Yerde sopa ve tekme darbeleri sonucu bay›ld›m. Yumruklar ve so¤uk su ile kendime geldim. Gözlerimi açacak durumda de¤ilim. ‹ﬂkencecilerinin konuﬂmalar›n›
da anlamakta güçlük çekiyorum art›k.
Saç yolma, s›cak ve so¤uk su iﬂkenceleriyle devam
ettiler. Bir süre sonra kendimden geçmeye baﬂlad›m.
Her seferinde çakmakla vücudumu yakarak uyand›rd›lar. Bu ﬂekilde akﬂam oldu. Ve iﬂkenceye bir kez daha
ara verdiler.
Sonraki üç günde iﬂkence ayn› ﬂekilde devam etti. 4.
gün D-4 hücresine indirdiler. Daha sonra merhemle iﬂkence izlerini kapatmaya çal›ﬂt›lar.
Sonraki günlerde, yani gözalt›nda kald›¤›m 7. güne
kadar psikolojik iﬂkenceye devam ettiler. Mahkemeye
ç›kana kadar da bunlar sürdü. Ç›kar›ld›¤›m mahkemede
de tutukland›m.
‹ﬂkencecilerden “Hans”, “Karaday›”, “Kemal” diye
ça¤›rd›klar›n› çok iyi hat›rl›yorum. Bana yap›lan hemen
hemen bütün iﬂkencelerde yer ald›lar.
***
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“BURASI ‹STANBUL ‹L JANDARMA ALAYI.
B‹Z J‹TEM’‹Z”
Anlatan: Serdar Salman
(31 yaﬂ›nda, Ümraniye Hapishanesi’nde tutuklu)

22 Mart 2000 gününün akﬂam› saat 22.30’da Sar›gazi’deki bir arkadaﬂ›m› iﬂ dolay›s›yla ziyarete giderken
arabam›z jandarma taraf›ndan durdurularak aranmak
istendi. Üzerimize silah do¤rultunca araçtan inerek
uzaklaﬂmaya çal›ﬂt›m. Bir grup jandarma peﬂime düﬂüp, silah s›karak durdurmaya çal›ﬂt›.
Yaklaﬂ›k beﬂ yüz metre gidince üzerime çulland›lar,
baﬂ›ma silah dayad›lar, küfürlerle tekme ve dipçiklerle
vurmaya baﬂlad›lar. Bir süre sonra kald›r›p araçlar›n›n
oldu¤u yere götürmek istediler. Gitmek istemeyince
sürüyerek götürdüler.
Araçlar›n›n bulundu¤u yere gelince yere yat›r›p üzerime 3-4 kiﬂi oturdu. Bir taraftan üzerimi ararken bir taraftan da sorular soruyorlard›. “Ne çald›n, hangi evden
ç›kt›n?” ﬂeklinde sorular› gelince bir h›rs›zl›k ihbar› sonucu yolu kestiklerini anlad›m.
Bu arada içlerinden biri “komutan›m, bu gerilla” deyince iﬂin rengi de¤iﬂiverdi. Hemen ayak bileklerimden,
ellerimi arkadan ba¤lad›lar, montumu da kafama geçirdiler. Sorular da buna ba¤l› olarak de¤iﬂti. Cevap vermeyince kafama silah dayay›p infaz edeceklerini söylemeye baﬂlad›lar. “Hiç durmay›n hemen öldürün, öldürmezseniz namussuzsunuz” deyince tekme ve dipçikleri
daha h›zl› vurmaya baﬂlad›lar. Yaklaﬂ›k bir saat kadar
bu iﬂkence devam etti.
Ard›ndan bir askeri araca kucaklay›p att›lar, Sar›gazi
Jandarma Karakolu’na götürdüler. Bir odaya att›lar. Bir
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süre sonra odaya gelen iﬂkencecilerin say›s› artmaya
baﬂlad›. Her gelen bir ﬂey soruyor, cevap alamay›nca
küfürler eﬂli¤inde tekmeleyerek ç›k›yordu.
Bir süre sonra odaya kalabal›k baﬂka bir grup girdi.
Sürükleyerek baﬂka bir odaya ald›lar. Ellerimi ve ayaklar›m› çözdüler. “‹smini, da¤dan ne zaman geldi¤ini,
Sar›gazi’de kimin yan›nda kald›¤›n› hemen söyleyeceksin” diyerek üzerimdeki bütün elbiseleri zorla ç›kart›p
tekrar ba¤lad›lar. Ve sürükleyerek tuvalet gibi bir yere
soktular, hortumla so¤uk su tutmaya baﬂlad›lar. So¤uk
suyun etkisiyle k›sa sürede hareket edemez duruma
geldim. Sorular›na cevap alamay›nca so¤uk su iﬂkencesine son verdiler. Tekrar sürükleyerek ilk att›klar› odaya
ç›plak olarak götürdüler. Pencereyi aç›p, baﬂ›ma iki de
asker diktikten sonra ç›k›p gittiler.
Bir-iki saat sonra tekrar geldiler. Ba¤lar› çözüp elbisemi giymemi istediler. So¤uktan dolay› hareket edemedi¤imi görünce kendileri vura-söve elbiselerimi giydirdiler ve ç›k›p gittiler. Sabaha kadar sürekli yeni Jitemciler gelip soru soruyor, cevap alamay›nca da tekmeleyip gidiyorlard›.
Papazlar, senaryolar...
Bu durum 23 Mart geceyar›s›na kadar sürdü. Odaya
giren iki iﬂkenceci askerleri ç›kard›lar ve saatlerce sürecek olan papazl›klar›na baﬂlad›lar. Gözba¤›n› ç›kar›p
beni rahatlatmak için iﬂkence yapanlar ad›na özür bile
dilediler ama sonuç alamay›nca gözba¤›n› tekrar tak›p
ç›k›p gittiler.
K›sa bir süre sonra da beni Vatan’a (‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü) verdiklerini, kendilerine ifade vermedi¤imi, oraya ifade verirsen diye baﬂlay›p bir sürü küfür
ettiler. D›ﬂar› ç›kar›p bir araca bindirdiler ve hareket ettik. Yaklaﬂ›k bir saat yolculuktan sonra indirip bir binaya soktular. Biraz beklettikten sonra bir odaya ald›lar ve
sandalyeye oturttular. Gözba¤›m› çözdüler. Buras› büyük bir salon görünümündeydi. Karﬂ›mda da 15 kiﬂi ka-
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dar sivil giyimli iﬂkenceciler vard›. ﬁefleri, “Buras› ‹stanbul ‹l Jandarma Alay›. Biz J‹TEM’iz” diyerek sorular›na cevap vermemi istedi. Cevap vermeyince gözband›n› tak›p baﬂka bir odaya götürdüler.
Bu andan itibaren 26 Mart geceyar›s›na kadarki süreç
tam bir sinir harbi ﬂeklinde geçti. ‹tirafç›lardan elde ettikleri kimi yalanlarla, planlay›p ortaya koyduklar›
oyunlar›yla konuﬂturmaya, ikna etmeye çal›ﬂt›lar. Ve
s›k s›k da “T‹M 1 istiyor seni, biz vermiyoruz, eninde
sonunda anlatacaks›n, bari bize anlat, onlara verirsek
kötü ederler” tehditlerini de eksik etmediler.
26 Mart geceyar›s› beni tekrar d›ﬂar› ç›kar›p bir araca
bindirdiler. Kendilerinin T‹M 1’den olduklar›n›, baﬂ›ndan itibaren kendilerine verilmemin gerekti¤ini söyleyerek korkutmaya çal›ﬂt›lar. Bir süre sonra araç durdu.
Beni indirip h›zla bir binaya soktular. ‹ki kiﬂi kollar›mdan tutup bir kiﬂi de ensemden bast›rarak çömelttiler.
Kafama silah dayayarak konuﬂmad›¤›m taktirde öldüreceklerini söylediler. Cevap vermeyince, bir di¤eri “di¤er yere alal›m” dedi. H›zla ç›kart›p arabaya bindirdiler.
Bir kaç dakika sonra tekrar araçtan indirip h›zla öncekine benzer bir yere soktular. Tekrar çöktürüp kafama silah dayad›lar, konuﬂup konuﬂmayaca¤›m› sordular.
Tepki vermeyince bir süre daha tehdit ettiler ve oradan
ç›kart›p arabaya bindirdiler. Tekrar ayn› yere getirip b›rakt›lar.
Bir kaç dakika sonra da ilk günkü iki papaz gelerek
gözband›n› açt›lar. “Bizden habersiz T‹M 1 alm›ﬂ, ö¤renince telefonla aray›p seni getirmelerini söyledik” diyerek oyunlar›n› sürdürdüler. Oysa infaz provalar›n› yapanlar kendi adamlar›yd› ve götürdükleri yer de muhtemelen askeri depolard›.
Ertesi gün (gözalt›n›n 5. günü) sabah saatlerinde Sar›gazi’den gelen bir ekibe teslim ettiler. Önce Sar›gazi
Karakolu’na oradan da doktora götürdüler. Ard›ndan
da ‹stanbul DGM’ye ç›kard›lar.
Savc›yla uzun bir tart›ﬂmadan sonra Adli T›p’a ç›ka-
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r›lmam› kabul ettirdim. Adli T›p’ta soyunarak muayene
oldum ve rapor yazd›rd›m. Sonra tekrar savc›l›¤a ve ard›ndan hakimli¤e ç›kard›lar. Savc›l›k ve hakimlikte de
fiziki ve psikolojik olarak iyi olmad›¤›m için savunma
yapacak durumda olmad›¤›m›, savunma hakk›m› sonra
kullanaca¤›m› belirttim. Tutuklama karar› ald›lar.
Oradan tekrar Sar›gazi Jandarma Karakolu’na götürdüler ve üzerimde ç›kanlardan param hariç di¤erlerini
zimmete ald›klar›n› söylediler. Ard›nda da Ümraniye
Hapishanesi’ne getirildim.
***

“Evimizin kap›s› k›r›l›rcas›na aç›ld›... Dayak
arabada da sürdü...”

Y›llar boyu iﬂkenceler içinde
hanetler ve direnmeler içinde
Beklediler
beklediler de gelmedi ölüm
Tuttular yakas›ndan
koydular önlerine
Konuﬂ be ölüm
konuﬂ dediler
Biz büyürüz
sen böyle küçüldükçe
Seninle kavgam›z
nsanl›k tarihiyledir

Adnan Yücel

“Sabaha dek ask›, kaba dayak, so¤uk suya
tutma, elektirik ve ayakta bekletme yan›nda
psikolojik iﬂkence de devam etti...”
“Saç yolma, s›cak ve so¤uk su iﬂkenceleriyle
devam ettiler. Bir süre sonra kendimden
geçmeye baﬂlad›m. Her seferinde çakmakla
vücudumu yakarak uyand›rd›lar...”
“Adice sark›nt›l›k yap›p tecavüz edeceklerini
söylüyordu...”
“Küfürler, hakaretler, psikolojik sald›r›larla
beraber h›r›lt›l› bir ses hayalar›m› s›kmaya,
çekiﬂtirmeye baﬂlad›.”
“Ailemi buraya getireceklerini, onlara da
iﬂkence yapacaklar›n› söylüyorlard›...”

Bu sahneler, bu ülkede yüzbinlerce kez
yaﬂand› ve hala
YAﬁANMAYA DEVAM ED‹YOR...

