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B‹R‹NC‹ BASKIYA ÖNSÖZ
Tutsak aileleri....
Evlatlar›na yönelen zulme karﬂ› siyasi ﬂube önlerinde, polis-jandarma karakollar›n›n kap›lar›nda
baﬂlad› direniﬂleri... Anayd›lar, babayd›lar, a¤abey, abla, büyükanne, amca, day› ya da eﬂtiler. Önceleri
iﬂte salt bu olduklar›ndand› tepkileri.
Tepkileri direniﬂe dönüﬂürken, içgüdüsellikten bilinçlili¤e yükseldiler.
Y›llarca anlat›lsa anlaﬂ›lmayacak olan› yaﬂayarak gördüler, direnerek kavrad›lar.
Binlerce o¤ullar›, binlerce k›zlar› vard› direnen. Direnmenin mesaj›n› onlardan ald›lar. Mesaj›
gerçe¤e, kavgalar›n› 12 Eylül'e karﬂ› bir direnme mevzisine dönüﬂtürdüler.
S›radan insanlar›n küçük dünyalar›na sahiptiler. Kazan›lacak büyük bir dünyaya aç›lan pencereden geçerek, davay› sahiplenenlerin vazgeçilmez deste¤i, ayr›lmaz parças› oldular.
Tarih onlar› yazd›, onlar› tarihi yazd›lar...
"Ben"den "bize"e; "biz"den örgütlü hak alma mücadelesine ulaﬂt›lar.
TAYAD’ yaratt›lar. Faﬂizmin varl›¤›na tahammül edemedi¤i, tahammülsüzlü¤ünü TAYAD’ tam da
‹nsan Haklar› Haftas›'nda kapatarak gösterdi¤i örgütlülüklerini yaratt›lar.
Bu kitap onlar› anlat›yor. Bu kitapta tutsak ailelerimizin onurlu mücadelelerinin öyküsü var.
Neydiler, ne oldular, nereden nereye geldiler’
Bu sorular›n cevaplar› ve TAYAD'› yaratanlar›n sayg›ya de¤er, özverili mücadeleleri var bu kitapta.
S›n›f mücadelesinde faﬂizme karﬂ› yeni bir direniﬂ mevzisi yaratman›n onuru tutsak ailelerinindir...
Analar›m›z›n öyküsünü yay›nlama onuruysa bizim...
‹K‹NC‹ BASKIYA ÖNSÖZ
"Ruhumuz ve bilincimiz sars›l›yordu. Yeni bir kimli¤e bürünürken direnenlerin analar›, babalar›,
yak›nlar› olarak onur, ac›m›z›n önüne geçiyordu... Birbirimize daha iyi sar›l›yorduk... "
`80'li y›llarda bu sözlerle ç›kt›lar meydanlara, sokaklara.... Göre, ya,saya bilinçlendiler...
Örgütlendiler... TAYAD’ kurdular... Devrimci tutsaklara yönelik her sald›r›da direniﬂin ön
saflar›nda yer ald›lar... Gün oldu bedenlerini coplara, panzerlere siper ettiler, gün oldu gözalt›na al›n›p
hakaretlerle, iﬂkencelerle karﬂ› karﬂ›ya kald›lar. Ama zulüm karﬂ›s›nda boyun e¤mediler, direndiler...
Toplumsal muhalefetin ayr›lmaz bir parças›yd› art›k tutsak aileleri...
Örgütlü mücadeleleri da¤›t›lmak istendi; dernekleri kapat›ld›. Fakat y›lmad›lar, ›srarla örgütlenmelerini sahiplendiler. kapat›lan derneklerini savunmaktan vazgeçmediler...
TAYAD'›n kap›s›na vurulan kilit, yüreklere, bilinçlere vurulamam›ﬂ; her ev, her mahalle, her sokak
bir TAYAD olmuﬂtur.
Kavgan›n, direniﬂin yaﬂl› bedenleri; cezaevi önlerini, sokaklar›, meydanlar› hiç boﬂ b›rakmad›lar.
Evlatlar›na, halka, örgütlenmelerine yönelik her sald›r›da yaﬂl› bedenlerini siper ettiler. En zor koﬂullarda boy veren mücadele gelenekleriyle daha geniﬂ kesimleri kucaklad›lar. ÖZGÜR-DER'i kurdular.
ÖZGÜR-Dereli aileler, bu vatan›n onurlu, yi¤it bütün evlatlar›n›n anas›, babas›, yak›n› oldular.
ﬁehit aileleri, kay›p aileleri ve tutsak yak›nlar› hep birlikteydi...
Yapt›klar› eylemlerle katillerden, iﬂkencecilerden hesap soruyor, yakalar›na yap›ﬂ›yorlard›. Gün
geliyor ellerinde bildirileriyle, gün geliyor afiﬂle meleriyle, döviz ve pankartlar›yla cadde -cadde, sokak
- sokak mücadele ediyor; geniﬂ halk kitlelerine gerçekleri göstermeye çal›ﬂ›yorlard›.
ÖZGÜR-DER'li aileler 1 May›slar'da, Newrozlar'da beyaz eﬂarplar›yla en önlerde yerlerini al›yor;
direniﬂlere, iﬂgallere güç kat›yorlard›.
Kürt halk›n›n katledilmesi, evlerinin, köylerinin yak›l›p y›k›lmas›, sürgün edilmesi karﬂ›s›nda bir
araya gelerek direndiler; halklar›n kardeﬂli¤ini mücadele içerisinde birlikte direnerek büyüttüler.
Bir kez daha kilit vuruldu kap›lar›na... Ama y›lmak yoktu. Mevzilerini terk etmediler. Tüm
ÖZGÜR-DER'i kurdular.
Devrimci mücadele yükseldikçe egemenler azg›nca sald›r›yor, kendi yasalar›n› dahi hiçe say›yorlard›. O dönem 10 günde toplam 16 dernek kapat›ld›. Tüm ÖZGÜR-DER'in de kap›s›na kilit vuruldu.
Fakat iktidar kapatt›kça halk aç›yordu. ‹zmir, Ankara, Eskiﬂehir, Trabzon, Kocaeli, Bursa, Osmaniye,
Çukurova, K›r›kkale, Konya, Ere¤li, Malatya ÖZGÜR-DER'ler aç›ld›. Ve her birinin kapat›lma kararlar›
daha dosyalar› yerleﬂtirilmeden haklar ve özgürlükler mücadelesini her koﬂulda sürdürenler bu mevzi-
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lere yenilerini eklemekte gecikmediler.
Mücadele; iﬂçileri, memurlar›, ö¤rencileri, gecekondu halk›n›, bütün halk kesimlerini sar›p sarmal›yordu. Tutsak, ﬂehit ve kay›p aileleri mücadelelerini bu süreçte T‹YAD ile kurumlaﬂt›rd›lar. Bir kez
daha kap›lar›na kilit vuruldu. Ama yine kararl›l›kla k›r›ld› kilitler... ‹stanbul T‹YAD oldu adlar›... ‹zmir
T‹YAD, Ankara T‹YAD oldu...
Egemenlerin ülkenin her yerinde halka karﬂ› sürdürdü¤ü sald›r›lar karﬂ›s›nda halk›n örgütlü ve
birlikte direniﬂi daha fazla bilinçlere taﬂ›n›yordu. Cezaevlerine yönelik sald›r›lar›n yo¤unlaﬂt›¤›, tecrit ve
sürgün dayatmalar›n›n h›z kazand›¤› bir dönemde tutsak, ﬂehit ve kay›p ailelerinin birlikte mücadelesinin bir ifadesi olarak DETUDAP(Devrimci Tutsaklarla Dayan›ﬂma Platformu) oluﬂturuldu.
Devrimci mücadele yükseliyor, halk düzenden uzaklaﬂ›p devrimcileri sahipleniyor, egemenler
iktidarlar›n› kaybetmek korkusuyla azg›nca sald›r›yordu...
Devrimci tutsaklar›n katledilerek teslim al›nmas› için sald›r›lm›ﬂ, Buda’da üç, Ümraniye'de dört
özgür tutsak katledilmiﬂ, onlarcas› yaralanm›ﬂt›... DETUDAP'l› aileler meydanlarda, sokaklarda, direniﬂ
mevzilerindeydi, elleri katillerin yakalar›ndayd›...
Art›k cezaevleri kap›lar›nda, meydanlarda DETUDAP vard›. DETUDAP, prati¤iyle devrimci dostlu¤un, dayan›ﬂman›n ve birli¤in oldukça mütevaz› ve bir o kadar da kararl› bir örne¤ini sergiliyordu.
Zulüm düzeni 1996'da devrimci tutsaklara, bütün halka yönelik sald›r›lar›n› pervas›zlaﬂt›r›yor,
tabutluklar aç›l›yor, itirafç›laﬂt›rma dayatmalar›yla devrimci tutsaklar, halk teslim al›nmaya çal›ﬂ›l›yordu.
DETUDAP'l› aileler devrimci tutsaklarla omuz omuza, yürek yüre¤e idiler. Her an› eylem olan Süresiz
Açl›k Grevi ve Ölüm Orucu Eylemi boyunca y›lmadan, kararl›l›kla mücadelenin ön saflar›nda yer ald›lar.
"Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur'; "Zindanlar Boﬂals›n Tutsaklara Özgürlük'; "Evlatlar›m›z›
Katlettirmeyece¤iz" diyerek ülkenin dört bir köﬂesine taﬂ›d›lar mücadeleyi.... Devrimci tutsaklar bedenlerini ölüme yat›rd›klar›nda, yaﬂl› bedenleriyle "biz de evlatlar›m›zla ölece¤iz" diyerek meydan okudular
zulme... Kararl› mücadeleleriyle umudunu yitirenlere umut, korkaklara cüret aﬂ›lad›lar... Egemenlerin
gerçek yüzünün aç›¤a ç›kart›lmas›nda ve tüm dünyaya gösterilmesinde önemli bir rol oynad›lar.
Tutsak, ﬂehit ve kay›p ailelerinin devrimcileri sahiplenmeleri, inançlar›, kararl›l›klar› ve faﬂizme
karﬂ› mücadele içerisindeki rolleri büyümeye devam ediyor...
Bu tablonun yarat›lmas›nda tutsak ailelerinin '80'lerdeki mücadelesinin ve örgütlü güçleri
TAYAD'›n yol göstericili¤inin pay› büyüktür.
Herkesin tutsak ailelerinin mücadelesinden ö¤renece¤i çok ﬂey oldu¤u bilinciyle Aral›k 1991'de
birinci bask›s› yap›lan bu kitab› ikinci kez yay›nlamaktan onur duyuyoruz...
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BÖLÜM 1
MÜCADELE YEN‹ B‹R MEVZ‹ YARATTI:
A‹LELER

"Ben evimde suskun bir anayd›m.
Kendi küçük dertlerime yanard›m
Zulüm kap›m› çald›¤›nda
Tarifsiz ac›larla uyand›m"
San›r›m bahar aylar›ndayd›. Bir gün kap›n›n zili ac› ac› çalmaya baﬂlad›. Öyle çal›yordu ki, duyan
da harp falan ç›kt› san›rd›. Telaﬂa kap›lm›ﬂt›m. Mutfaktan ç›k›p, elimi dahi durulamadan "Acaba ne olabilir’" kayg›s›yla kap›ya koﬂtum. Kap›y› açt›¤›mda, karﬂ›mda o¤lumun arkadaﬂlar›n› gördüm. Çok öfkelenmiﬂtim.
Çünkü onlar o¤lumun baﬂ›n› yakan, yak›n zamanda cezaevinde yatmas›na sebep olan çocuklard›. O zamanlar, çocuklar için böyle düﬂünüyordum. "Ne var, ne istiyorsunuz’" diye -fark›nda bile
de¤ildim- ba¤›rm›ﬂ›m. Çocuklar›n korkular›ndan anlad›m bunu. Onlar ne diyeceklerini bilemiyorlard›,
sürekli birbirlerinin surat›na bak›yorlard›. Bu hallerine daha çok k›zm›ﬂt›m; hem kap›y› çal›p, bizi ve
o¤lumu rahats›z ediyorlard›, hem de korkulu gözlerle bana bak›yorlar, hiçbir ﬂey söylemiyorlard›.
Sonunda iyice z›vanadan ç›kt›m. "Ne söyleyecekseniz söylesenize’ Niye öyle bön bön bak›yorsunuz’" Bir tanesi o¤lumla ilgili bir ﬂey söyleyece¤ini belirtti.
"Ne geveleyip duruyorsun’ Söylesene!" diye ba¤›rmam karﬂ›s›nda, her an kaçmaya haz›r bir
ﬂekilde, o¤lumun gözalt›na al›nd›¤›n›, merak etmememiz gerekti¤ini, ilgileneceklerini söyledi, çekine
çekine.
Gözalt› laf›n› duyar duymaz, baﬂ›mdan k›zg›n ya¤lar döküldü sanki. Gerisini anlamad›m bile...
O anda elimde ne oldu¤unu ﬂimdi bilemiyorum, ama bir ﬂey vard›. ‹ﬂte onu çocuklara do¤ru
f›rlatt›m ve ba¤›rmaya baﬂlad›m.
"Gül gibi o¤lumu baﬂtan ç›kard›n›z. Ne yüzle buraya gelip, hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi konuﬂuyorsunuz. Sizi ﬂikayet edece¤im. 'O¤lumun baﬂ›n› yakan bunlar.' diyece¤im. Daha on gün olmam›ﬂt› içerden ç›kal›... "
O anda ne söyledi¤imi tam olarak bilemiyorum. Ama küfür, beddua da dahil her ﬂeyi
söylemiﬂtim onlara. Söylediklerimin ço¤u boﬂuna gitmiﬂti. Ben elimdekini atar atmaz, çocuklar
kaçm›ﬂlard›. Ben de ha bire arkalar›ndan söylendim.
O zaman› bilirsiniz, her gün insanlar öldürülüyor, içerlere at›l›yor, iﬂkence ediliyordu. Çocu¤u bu
mücadele içinde olan her ana baba, çocu¤unu vazgeçirebilmek için türlü türlü yollar deniyordu. En
kötüsü de, sürekli kayg› içinde, her an ölüm haberi, tutuklanma haberi, ya da olabilecek baﬂka ﬂeyleri
beklemekti aileler için...
Benim ayr›ca üç k›z›m olmas›na ra¤men, o¤luma gösterdi¤im itinay› o zamanlar onlara göstermiyordum. Çünkü bizim oralarda erkek çocuk çok tutulur. Babadan sonra evin reisi o kabul edilir.
Mesela, yemeklerden sonra evin erkekleri ellerini y›kamak için lavaboya gitmezler. Evin kad›n› ya da
k›zlar›, le¤en ve ibrikle su getirir ayaklar›na... Hatta iﬂ dönüﬂü ayaklar›n› dahi y›karlar.
O¤lum devrimci olduktan sonra, hiçbir zaman ellerini y›katmak için le¤en ve ibrik getirtmedi. O
zamanlar yapt›¤›na ak›l s›r erdiremiyordum. Onun için de k›z›yordumo¤luma; bu evde üç tane k›z varken niye kalk›p elini y›k›yorsun diye....
‹ﬂte, benim o zamanlar ki halim böyleydi. O¤lumun da içeri düﬂmesine dayanamam›ﬂt›m. Ve o
çocuklar› o zaman yakalayabilseydim, bilemiyorum ama tüm h›rs›m› al›rd›m.
Neyse, evimden kovdu¤um çocuklardan bir tanesini, y›llar sonra o¤lumun yarg›land›¤› mahkeme
salonunda, o¤lumun yan›nda gördüm. Daha do¤rusu ben onu tan›yamam›ﬂt›m; çünkü o olay› unuttum
gitti. O beni görünce hat›rlam›ﬂ. Kendini tan›tt›, ilk anda yine tan›yamad›m. Uzun uzun anlatt›. Sonunda
tan›m›ﬂt›m. Kendisine, kusuruma bakmamas›n›, o zaman çok k›zm›ﬂ oldu¤umu, ﬂimdiki akl›m olsayd›
daha farkl› davranaca¤›m›, y›llar›n bize çok ﬂey ö¤retti¤ini ve bilinçlenip, gerçekleri gördü¤ümüzü söyledim. Art›k ben o eski kad›n de¤ildim çünkü.
Anlatt›klar›m› dinledikten sonra, bu halime çok sevindi¤i belliydi. "Teyzeci¤im, senin de
de¤iﬂebildi¤ini ve gerçekleri anlayabildi¤ini gördüm ya, art›k, biz bu iﬂi bitiririz." diye yar› ﬂaka yar›
sitem söylendi durdu.
Evet, çok de¤iﬂmiﬂtim. Hem de ne de¤iﬂme!.. Kolay olmad› ama, ilk zamanlar çok zor gelse de
bana, becermiﬂtim birçok aile gibi.
"Gittin dönmedin umudum
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Gittin gelmedin derman›m
Seni mahpusta dediler
Koptu kalbimden bir parça!"
....
Önce Kötü Olana Karﬂ› Durmay›,
Sonra Hak Olan› Almay› Ö¤rendik
12 Eylül geldi¤inde, birçok aile bu ana gibi düﬂünüyor ve hareket ediyordu. Çocuklar›m›z bizim
her ﬂeyimizdi. Onlar› tüm kötülüklerden korumak, adam etmek, güzel günlerini görüp çoluk çocu¤a
kar›ﬂt›rmak, yaﬂl›l›¤›m›zda bizlerle birlikte olmalar›n› sa¤lamak için ç›rp›n›p duruyorduk. O zamanki
düﬂüncelerimiz gerçekleﬂmemiﬂti bir türlü. Çocuklar›m›z bildikleri yoldan gittiler. Onlara öyle k›z›yorduk ki, anlatmak mümkün de¤il...
Zulüm kap›m›z› birer birer çalmadan önce, böyle bir yaﬂama do¤ru gidece¤imizi anlatsalard›,
güler geçerdik. Çünkü akl›m›z›n k›y›s›ndan bile geçmezdi böyle bir yaﬂam. Nas›l olabilirdi de, devlete
karﬂ› durulabilirdi’ Deli olmak gerekirdi, böyle bir ﬂeyi yapmak için...
Ama zulümle de yak›ndan tan›ﬂmaya baﬂlad›k. O biricik evlatlar›m›z, teker teker dal›ndan
kopar›lan meyveler gibi bizlerden kopar›l›yor, kimisi cezaevlerine at›l›rken, kimisi sokaklarda ya da
poliste öldürülüyordu.
Ne kadar k›zsak da, onlar› anlamasak da onlar bizim çocuklar›m›zd›. Bizden birer parçayd›.
Onlar› nerelere götürdüklerini bilmek, baﬂlar›na ne geldi¤ini ö¤renmek zorundayd›k. Bizler de öyle
yapt›k.
Önce ﬂubelerle, karakollarla tan›ﬂt›k. Hep baﬂlar›ndan atmak istediler bizi. Birçok kere
"Çocu¤unuzu aramay›n, o¤lunuzu evlatl›ktan reddedin, çünkü o anarﬂist."gibi sözlerle karﬂ›laﬂt›k.
Defalarca kovulduk.
Sonra cezaevleriyle tan›ﬂt›k. Birbirlerinin varl›¤›ndan bile haberi olmayan analar, babalar, eﬂler,
kardeﬂler ve daha birçok ac›lar› paylaﬂan insanlar bu sayede bir araya gelmiﬂtik. ilk zamanlar tüm aileler birbirine karﬂ› çok çekingendi. Ne yap›laca¤›n› kimse bilmiyor, her kafadan bir ses ç›k›yordu.
Bazen de herkes kendi derdine çare bulmak için kiﬂisel bir ﬂeyler yapmaya sa¤dan soldan eﬂ-dost
aray›p iﬂini ayarlamaya, sorunu Nuh çözmeye çal›ﬂ›yordu.
Belki içlerinde birbirlerini suçlayanlar bile vard›. Niye olmas›n de¤il mi’ Çünkü, aram›zda de¤iﬂik
görüﬂte olan aileler de bulunuyordu. Yani çocu¤u gibi düﬂünmüyor, olaylara baﬂka gözle bak›yorlard›.
Kimisi, baﬂkas›n›n çocu¤unu suçluyor, kendi çocu¤unun yakalanmas›nda baﬂkas›n›n çocu¤unu
suçlu görüyordu.
‹nsanlar bireysel düﬂünmemeliydi. Kendi çocu¤u hasta de¤ilse, di¤erlerinin rahats›zl›¤›yla ilgilenme gere¤i duymayanlar vard›.
Mesela, ilk zamanlarda haftada bir yap›lan görüﬂmelerde çocuklar›m›za yiyecek getirirdik.
Bireysel düﬂünen aileler yaln›zca çocu¤una yetecek kadar getirir, görüﬂte de çocu¤una "kendin ye"
derdi.
Bir görüﬂ günü bir ana, çocu¤unun çok sevdi¤i, evde yapt›¤› ci¤er dolmas›n› getirmiﬂti. Görüﬂ
yerinde çocu¤una, sürekli s›k› s›k›ya, "Sak›n kimseye verme, kendin ye." diye tembihliyordu. O haline
gülmüﬂtük. O¤lu da annesine, "Bak anne, bir simit bile gelse burada paylaﬂ›yoruz." diyerek, içerideki
yaﬂam›n nas›l oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂm›ﬂt›. O zamanlar bu anne, o¤lunun söylediklerini pek anlayamam›ﬂt›. Nas›l anlas›n ki’ O güne kadar böyle bir ﬂey duymam›ﬂ, görmemiﬂti...Hep "kendin için yaﬂa",
"her koyun kendi baca¤›ndan as›l›r" düﬂüncesiyle yaﬂam›ﬂt›. Bu nedenle o¤lunun söyledikleri garip
geliyordu ona...
Çok sonralar›, o anne, o gün o¤luna söylediklerini bize anlat›r ve gülerdi. Anlaﬂ›lan bir yerde
yapt›¤›ndan utanm›ﬂt›.
Ayn› üzüntüleri, ayn› bask›lar› ve ayn› olaylar› yaﬂayan ailelerdik; sorunlar›m›z, üzüntülerimiz
ortakt› ama, ilk zamanlar böyle davranmaktan, böyle hareket etmekten kurtulamam›ﬂt›k.
Gerçi çocuklar›m›z›n 1.ﬁubede iﬂkence görmesi, cezaevlerinde bask› alt›nda tutulmas›, tekrardan ﬂubelere al›nmas›, idamlarla yarg›lanmas› bizleri etkilemiﬂ ve ortak dertlerimiz oldu¤u için de
yak›nlaﬂt›rm›ﬂt›. Ama, o zamanlar henüz bunun tam olarak fark›na varamam›ﬂt›k.
Cezaevlerine gide gele birbirimizin yüzüne al›ﬂt›k. Cezaevlerindeki iﬂkencelerin ve bask›n›n
karﬂ›s›nda, tek tek de olsa tepkiler kendini göstermeye ve gün geçtikçe tepki gösterenlerin say›s› artmaya baﬂlad›.
Görüﬂlerde çocuklar›m›zla ve yak›nlar›m›zla konuﬂmalar›m›zdan ve de yaﬂad›klar›m›zdan, giderek bir ﬂeyler yap›lmas› gerekti¤ini, susman›n, hiçbir tepki göstermemenin yarar› de¤il zararlar›
oldu¤unu anlam›ﬂt›k. Onun için, k›sa sürede aileler aras›nda kaynaﬂma görüldü. Birlikte gülmeye, bir-
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likte a¤lamaya baﬂlad›k. Çünkü mücadelemiz birlikteydi. Bunu kavrad›k. Önce kötü olana karﬂ› durmay›, sonra hak olan› almay› ö¤rendik.
Yapt›klar›m›za Sahip Ç›kmak Gerekti¤ine inand›k. Ö¤renmesine ö¤rendik ama, zamanla bizim
d›ﬂ›m›zdaki ailelerde bireycilik ve bencillik a¤›r basmaya baﬂlam›ﬂt›. Gerek ‹stanbul'da baﬂvurdu¤umuz
yerlere giderken, gerekse Ankara'ya giderken sürekli olay ç›karanlar vard›. Hiçbir zaman cebinden beﬂ
kuruﬂ harcamayanlar oldu¤u gibi, oluﬂturulan fondan özel ihtiyaçlar› için para alanlar oldu. Yine ayn›
kiﬂiler, arkalar›ndan birbirlerini h›rs›zl›kla suçlad›lar.
Bunlar son derece üzücü, tutuklu yak›nlar›n›n aras›nda yaﬂanmamas› gereken olaylard›. Ne
yaz›k ki yaﬂand›. ‹lk baﬂta bunlar bizim iç sorunlar›m›z olarak görülebilirdi. Çünkü o zaman hep birlikte
hareket etmeye çal›ﬂ›yorduk. Fakat yaﬂanan bu olumsuzluklar, gerçekte hiçbir zaman iç sorunumuz
olmad›. Di¤erleri giderek daha da belirginleﬂen biçimde hep d›ﬂ›m›zdayd›lar. Birlikte olmaya çal›ﬂsak
da onlar d›ﬂ›m›zda kald›lar. Yaﬂam tarzlar›, çocuklar›ndan ald›klar› mücadeleye bak›ﬂlar›yla hep
uza¤›m›zdayd›lar.
Sen-ben kavgalar› oluyordu. Gösteriﬂ merakl›s› olanlar oldu¤u gibi, yap›lacak birçok ﬂeyi ertelemek ve engellemek için elinden geleni yapanlar da oldu. Mesela Dan›ﬂma Meclisi'ne gönderilecek
mektup kampanyas›n› uzun süre engellediler baz›lar›...
Yapaca¤›m›z ﬂeyleri saptamak için yapt›¤›m›z toplant›larda kavga ç›karanlar, birbirine hakaret
edenler, birbirlerini suçlayanlar vard›.
Korkanlar, çekinenler elbette oldu. Öyle ki, "Ankara'ya 12 Eylül günü gitmeyelim, adamlar bize
zaten k›zg›n, onlar› büsbütün k›zd›rmayal›m." diyenler "Gidece¤imiz yerlerde sert konuﬂmayal›m, efendice davranal›m." ﬂeklinde konu ﬂanlar vard›. Çocuklar›m›z› ipe gönderen, iﬂkence yapan, yapt›ran ,
çocuklar›m›z› öldüren bu kiﬂilere karﬂ› nas›l "efendi" olunaca¤›n› bir türlü anlayamam›ﬂt›k.
Baﬂvurularda kap›ya kadar geldi¤i halde, korkup içeri girmeyenler, daha sonra "herzeyi biz
yap›yoruz" havalar›na girenler oldu. Bazen de Çankaya'n›n kap›s›nda küfürleﬂenler...
Utanmadan, "Tüm masraflar› biz veriyoruz, her tarafa koﬂturan biziz, sonuçta her ﬂeyi biz
yapt›k." diyebiliyorlard›. Hat›rl›yorum, bir gün cezaevi kap›s›nda bas›n toplant›s› düzenlemiﬂtik. Hiç ilgileri yokken ona da sahip ç›kmaya çal›ﬂm›ﬂlard›.
Yapt›klar›m›za sahip ç›kmak gerekti¤ine inand›k. Sahip ç›kmamak ak›nt›ya kürek çekmek gibi bir
ﬂeydi. Nas›l ki, haks›zl›¤a karﬂ› koymay› ve haklar›m›za sahip ç›kmay› ö¤renmeye baﬂlad›ysak,
u¤raﬂlar›m›za da sahip ç›kmay› bilmeliydik. Baﬂka ç›kar yolu yoktu bunun...
Biz ne ﬂan ﬂöhret peﬂindeydik, ne de benzer baﬂka bir ﬂeyin. Tek bir amac›m›z vard›;
evlatlar›m›z›n mücadelesine sahip ç›kmak, onlara omuz vermek. Fakat baﬂkalar›n›n bizim omzumuza
basarak her ﬂeyi sahiplenmeye kalkmalar›na, hak etmeyenlerin siyasi yat›r›mlar›na, ucuz
kahramanl›klar›na izin veremezdik, vermedik.
Aileler de bir bir gördüler, kimler çal›ﬂ›yor, kimler maddi yükü karﬂ›l›yor, kimler samimi, kimler
de¤il; her ﬂey tek tek anlaﬂ›lm›ﬂt›.
Aram›zdaki o kiﬂileri hepimiz tan›m›ﬂt›k. Bir süre sonra, böyle ﬂeylerden utanç duydu¤umuz ve
b›kt›¤›m›z için, o tür insanlar› saf d›ﬂ› b›rakt›k.
....
Biz de Büyük Bir "Aile" Olmuﬂtuk
Bizim aileler aras›nda ben-sen yoktu, "benim çocu¤um, benim param" yoktu... Herkes kendine
düﬂeni yap›yordu. Biz de büyük bir "aile" olmuﬂtuk. Ve bir "aile"de ç›kmas› kaç›n›lmaz olan çok küçük
ﬂeyler d›ﬂ›nda, aram›zda hiçbir zaman çekiﬂme olmad›. Tersine, amaç, do¤ruyu, en iyiyi yapmakt›.
Akrabadan da yak›n olmuﬂtuk birbirimize. Aile içi sorunlar›m›z›, sevinçlerimizi, mutluluklar›m›z›
paylaﬂt›k. ‹yi ve kötü günlerimizde birlikte olduk. Her ﬂeyi aç›k aç›k konuﬂur, çözüm arard›k.
Ailelerimiz aras›nda k›z al›p verme durumlar› da olmuﬂtu. Örne¤in, 12 Eylül sonras› ﬂubede
iﬂkenceyle öldürülen bir çocu¤umuzun day›s›, idamla yarg›lanan bir baﬂka çocu¤umuzun k›z
kardeﬂiyle evlendi. Do¤an ilk o¤ullar›na, yine polis taraf›ndan öldürülen iki ﬂehidimizin adlar›n› koydular. O çocu¤u hepimiz çok severiz.
Analar olarak bir gün denize gitmiﬂtik. Bol bol yüzüp, resimler çektirdik, resimleri de
çocuklar›m›za gönderdik. Çocuklar bu resimleri görünce Çok sevinmiﬂler. Zaman zaman beraber
pikni¤e giderdik. Birbirimizin çocuklar›na arma¤anlar al›r, kazaklar örerdik. Sürekli çocuklar›m›zla mektuplaﬂ›r, kartlar yollard›k. Hatta bir ana okuma-yazma ö¤renirken, içerideki çocuklar›m›zdan çok fayda
gördü. O anaya sürekli yapt›klar› resimli alfabelerle, okuma fiﬂleriyle yard›m ediyorlard›.
ﬁiirler de yaz›yorduk. Bir baba yazd›¤› bir ﬂiiri içeriye gönderdi ve "ﬂiire siz devam edin" dedi.
"Olmad›¤›n yerde ben
Olmad›¤›m yerde sen
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Böyle yürüyormuﬂ iﬂler
Ö¤rendim o¤lum diren"
Gerçekten de ﬂiire devam edilmiﬂti. Baba ile cezaevindekiler aras›nda ayn› ﬂiir bir süre gitti
geldi. ‹lave yap›larak ﬂiirin ad› "Hal Böyle O¤lum" oldu.
"Olmad›¤›n yerde ben
Olmad›¤›m yerde sen
Böyle yürüyecek iﬂler
Kazanaca¤›z diren"
12 Eylül bizi ﬂair de yapm›ﬂt›. Bir anan›n ﬂiiri ise ﬂöyle baﬂl›yordu:
"Caminin kubbesi var
Kenan Evren'in cüppesi var"
Kenan Evren'in smokinini cüppeye benzetmiﬂ olmal›yd›. Okur okur gülerdik.
Cezaevleri önünde sürekli mesken tuttu¤umuz kahvelerimiz vard›. Buralar› bizim topland›¤›m›z,
saatlerce bekleﬂti¤imiz, bas›n toplant›lar› yapt›¤›m›z yerler olmuﬂtu. Metris yak›n›nda iki kahve vard›.
Biri otobüs dura¤›n›n oldu¤u yerde, öteki de cezaevinin karﬂ›s›ndayd›. Dura¤›n yan›ndaki kahve bizim
ilk dura¤›m›zd›. Otobüsten iner, önce oraya giderdik. Bizim için de iyiydi. Orada neler yapaca¤›m›z›,
nerelere gidece¤imizi görüﬂür, kararlar al›rd›k.
Daha sonra, cezaevinden baz› subaylar gelip kahveciyi tehdit etmiﬂler. "Bunlar›n çocuklar› terörist bunlar size de zarar verebilir, bunlar› kahveye almay›n. " demiﬂler.
Bir sabah otobüsten indik, bakt›k kahve kapal›. Kahveci bitiﬂikte oturuyordu. Kap›s›n› çald›k,
cevap yok. Uzun süre kap›y› vurduk, bir türlü açan olmad›. Daha sonra evin bahçe kap›s›n›n arkas›na
uzun bir kalas yerleﬂtirdi¤ini gördük. Hem üzüldük, hem k›zd›k.
O gün böyle geçti. Ertesi gün geldi¤imizde, kahveci kapal› olan kahvesinin önünde durmuﬂ, bize
düﬂman gibi bak›yordu. Kahveyi neden açmad›¤›n› sorduk; senin ekmek kap›n dedik. Bize "Hadi
gidin, sizin çocuklar›n›z teröristmiﬂ. Bundan sonra kahveme gelmeyin. " dedi.
Uzun uzun konuﬂtuk, gerçekleri anlatmaya çal›ﬂt›k. Çocuklar›m›z›n terörist olmad›¤›n›, ne onlar›n
ne de bizlerin kimseye zarar›m›z›n dokunmad›¤›n›, as›l teröristlerin kim oldu¤unu anlatt›k.
Adamca¤›z› öyle korkutmuﬂlard› ki, korkusundan ölecek. Sonunda ikna ettik ve kap›y› bizlere
açt›. Biz oradayken bir subay geldi, arkas›ndan da iki asker gelip ayn› masaya oturdular. Bize düﬂman
gibi bak›yorlard›. Oturdular ve biraz sonra da çekip gittiler.
Kahveci bize bir süre çay vermedi. Masa ve sandalyeleri de baﬂka yere taﬂ›m›ﬂt›. Daha sonra,
ne olduysa tuvaletin kap›s›n› da kilitledi. Sonuçta korkusunu yenememiﬂti. Biz yaﬂl› ana babalardan
korkmas› için bir neden yoktu. Onu korkutan biz olamazd›k. O askerlerden, polisten korkmuﬂtu...
O zamanlar yine cezaevinin karﬂ›s›nda, soka¤›n içinde küçük bir kahve keﬂfetmiﬂtik. Oraya
çevrede oturanlar da gelir, çay falan içerlerdi.
Oraya gittik bir süre. Daha iyi oldu. Çevreden gelenlerle tan›ﬂm›ﬂt›k. Onlarla ayn› masalar›
paylaﬂ›yor, konuﬂup dertleﬂiyorduk. O zamana kadar belki hiçbir ﬂeyden haberi olmayan bu insanlar,
birçok gerçe¤i görüp, duydu, ö¤rendi.
K›sa bir süre sonra bu kahve de kapat›ld›...
Bu sefer, cadde üzerinde, Metris'in tam karﬂ›s›nda büyükçe bir kahve aç›ld›. Baba-o¤ul birlikte
iﬂletiyorlard›. Kahvenin 5-10 metre ötesinde de küçük bir bakkal dükkan› açt›lar. Bir de k›zlar› vard›.
Yöresel Karadeniz k›yafetleriyle dolaﬂ›rd›. Bizle sohbeti çok iyiydi.
Kahveciyle de iliﬂkilerimiz oldukça iyiydi. ‹nsanc›l ve içtendi. Zaman zaman bizim ad›m›za o
kayg›lan›rd›. Han›m› da bakkal dükkan› iﬂletirdi. Sürekli çay›m›z› verir, ›hlamurumuzu demlerdi. Hatta
bazen evinden m›s›r ekme¤i getirir ikram ederdi.
Zamanla çevreden gelenlerle de ahbap olmuﬂtuk. Kahveye girer girmez bize hemen anlat›rlard›.
Gece cezaevinde olaylar oldu¤unu, çocuklar›m›z›n slogan att›¤›n›, cezaevine askeri araçlar›n ve baz›
kimselerin girip ç›kt›¤›n›, ambulans›n ayr›ld›¤›n› onlardan ö¤renirdik.
Bir de iki kahve aras›nda bir mermerci vard›. Buraya da s›k s›k u¤rar, telefonunu kullan›rd›k.
Telefon, dükkan›n içinde, merdivenle ç›k›lan yüksekçe bir yerdeydi. Kendisi içerde olsun, d›ﬂar›da
olsun, telefonla konuﬂurken gelir, tepemize dikilir, dinlemeye çal›ﬂ›rd›. Kiminle veya nereyle
konuﬂtu¤umuzu sorard›...
....
"Bir Ana Yaln›zca Çocu¤unu Dünyaya Getiren ve Ona Bakan Biri De¤ildir"
Kimi zaman bu kahvelerde, kimi zaman da cezaevi kap›s› önünde, hafta da bir-iki kez bir araya
gelir toplan›rd›k. Sorunlar›m›z› konuﬂur, nerelere gitmemiz, neler yapmam›z gerekti¤ini saptar, ona
göre hareket ederdik.
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Bu toplant›lar›m›zda hiçbir zaman çekiﬂme olmazd›. Bizim için bir zevkti. Birbirimize olaylar›
anlat›r, bazen güler, bazen üzülür, a¤lard›k.
Hiç unutmam, yemekli olarak yapt›¤›m›z bir toplant›m›za Nokta Dergisi'nden ﬁule Arasan'› davet
etmiﬂtik.
Orada bulunan bizlerin ço¤unun çocu¤u idamla yarg›lan›yordu. Hatta bir kiﬂinin çocu¤unun
idam dosyas› Meclisteydi. Oturduk, önce a¤laﬂt›k, sonra da sohbet etmeye baﬂlad›k.
Herkes bir ﬂeyler anlat›yor, kahkahalarla gülüyorduk. ﬁule bu halimize çok ﬂaﬂ›rm›ﬂt›. Bizi dikkatle dinliyor, anlamaya çal›ﬂ›yordu. Bir zaman sonra kula¤›ma e¤ilip, yavaﬂça "çok güçlüsünüz, size
sayg› duyuyorum. " dedi.
Evet, güçlüydük, hem de o en kötü koﬂullarda, kimsenin kimseye güvenmedi¤i durumlarda...
Bilemiyorum, ﬁule bizim bu gücü nereden ald›¤›m›z›, bizi güçlü olmaya iten nedenin ne oldu¤unu
anlayabildi mi’ Belki de o zamanlar, "anal›k duygusu bu" diye düﬂünmüﬂ olabilir.
Gerçi pek haks›z da say›lmaz, ama bu yeterli mi’ Tabii ki hay›r! Çünkü, çocu¤unu bu iﬂlerle ilgilendi¤i için reddeden, onu hiç aray›p sormayan ana babalar da görmüﬂtük. Evet evet, sadece, bu
duygular olamazd›, bizi güçlü ve kararl› k›lan. Olsa olsa bu güçlülü¤ümüzün ilk ateﬂi olabilirdi, anal›k
duygular›m›z. Çocuklar›m›z›n bizlere karﬂ› tak›nd›klar› tav›rlar, bizlere ö¤rettikleri ve yönlendirmeleri
hesaba kat›lmazsa, hiç kimse bu gücün kayna¤›n› ve nedenini anlayamaz.
Daha sonralar› bir kitap okumuﬂtum. Ad› "Sandino'nun K›zlar›" yd›. Orada ‹dania Fernandez adl›
bir anan›n küçük k›z›na yazd›¤› bir mektup vard›. O zaman çok iyi anlad›m ki, bizi bu hale getiren, güçlendiren, her ﬂeyi anlamam›za neden olan sadece anal›k duygusu de¤ildi. Çünkü bu duygu baﬂka
ﬂeylerle örülmüﬂtü. Ne kadarda do¤ruydu ‹dania'n›n ﬂu sözleri, de¤il mi’
"Bir ana yaln›zca çocu¤unu dünyaya getiren ve ona bakan biri de¤ildir; bir ana bütün
çocuklar›n, bütün insanlar›n ac›s›n› sanki hepsini de karn›nda taﬂ›m›ﬂças›na duyar. "
Belki de ﬁule bizde bunu görmüﬂtü. Niye olmas›n! Bizi anlayanlarla anlamayanlar dünyas›nda
yaﬂ›yorduk. Daha sonra ﬁule bizlerle söyleﬂide de bulundu. Çok güzel bir yaz› haz›rlam›ﬂt›. Bu yaz›
yay›nlanmad›. Ercan Ar›kl› engellemiﬂti yay›nlanmas›n›. Çünkü Ercan Ar›kl› bizi hiçbir zaman sevmemiﬂti.
Kendisiyle görüﬂmeye gitti¤imizde, toplant›s› oldu¤unu, bunun için acele gitmesi gerekti¤ini
söyleyerek, kap›y› aç›p, "buyurun" demiﬂti. Ona bu yapt›¤›n› bir gün yazaca¤›m›z› söyleyerek yan›ndan
ayr›ld›k.
Bir araya geldi¤imiz toplant›lar›m›za daha birçok kiﬂiyi davet ettik. Bir gün, o zamanlar Yeni
Gündem'de çal›ﬂan Osman Balc›gil'i de ça¤›rm›ﬂt›k. Bol bol resimler çekti. Haz›rlad›¤› yaz› da Yeni
Gündem'de ç›km›ﬂt›. O da bize, ayn› ﬁule'nin söylediklerini söyledi: "Bu kadar güçlü oldu¤unuzu bilmiyordum. "
Yabanc› gazeteciler veya heyetler de bu toplant›lar›m›z›n konuklar› oldular.
Af Örgütü Türkiye Sorumlusu Anne Burley'i bir gün bir aile evine konuk ettik. Konuk oldu¤umuz
anan›n böre¤ini çok be¤enmiﬂti. Ayr›l›rken bahçeden bir demet gül toplad›k, hediye ettik.
Bize, "Avrupa'da hep sizi anlat›yorum, çok cesaretli, çok mücadelecisiniz. " demiﬂ ve bizleri
Arjantin'deki analarla karﬂ›laﬂt›rm›ﬂt›. "Orada olaylar daha kanl›, daha vahﬂi oldu¤u halde, sizler daha
Çok direniyor, mücadele ediyorsunuz. " dedi.
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BÖLÜM 2
ÇOCUKLARIMIZIN MÜCADELES‹NE
SAH‹P ÇIKTIK
Cezaevlerinde bask›lar, iﬂkenceler ve her türlü yasaklar karﬂ›s›nda, çocuklar›m›z›n çektiklerinin
yan›nda bizler de cezaland›r›l›yorduk. Bunlardan bizim üzerimizde en etkilisi tabii ki görüﬂ yasaklar›
olmuﬂtu.
Görüﬂ günleri cezaevlerinin karﬂ›s›ndaki kahvelere sabah erkenden gelir, isim yazd›r›r, önce
görüﬂ saatinin gelmesini, sonra da s›ram›z› beklerdik. Yöneticiler için, içeride çocuklar›m›z›n beklemesi
veya bizlerin heyecanl› ve özlem dolu bekleyiﬂimiz önemli de¤ildi.
Her ﬂey cezaevi yöneticilerinin keyfi uygulamalar›na ba¤l›yd›. ‹ster görüﬂtürürler, ister "görüﬂ
yok" deyip bizi oradan uzaklaﬂt›rmak için her yöntemi kullan›rlar veya "görüﬂ yok bitti" deyip, görüﬂü
yar›m b›rakt›rarak bizleri d›ﬂar› ç›karmaya çal›ﬂ›rlard›.
Cezaevi karﬂ›s›ndaki kahveden, sloganlar, ba¤›rmalar, ç›¤l›klar duydu¤umuz zaman yine operasyon oldu¤unu anlard›k; içeri koﬂarak giren askerler, kapanan büyük Kap›lar bu düﬂüncemizi kuvvetlendirirdi. Ve tabii ki ac› ile burkulan yüreklerimiz, bu ç›¤l›klar, ba¤›rmalarla birlikte harekete geçerdi.
Görüﬂ s›ras›nda gözlerimizin önünde çocuklar›m›z›n dövüldü¤ü çok olmuﬂtur. Neden iﬂkence
yap›ld›¤›n›, niçin görüﬂ yap›lmad›¤›n› veya görüﬂün neden kesildi¤ini ö¤renmeye çal›ﬂ›rd›k.
Gerekti¤inde de cezaevi yöneticilerine ç›kar, onlara içeride neler oldu¤unu, niye görüﬂün yap›lmad›¤›n›
veya neden kesildi¤ini sorar, düzeltilmesini isterdik. Bizlere, suçun çocuklar›m›zda oldu¤u, kendilerinin
yapacak bir ﬂeylerinin bulunmad›¤› ve emrin yukar›dan geldi¤i söylenirdi genellikle.
O gün herkes çocu¤unu görebilece¤inin sevinciyle, erkenden Sultanahmet Cezaevi'nin yolunu
tutmuﬂtu. Ancak kap›da görüﬂ yasa¤›n› duyunca sevincimiz yar›da kald›. O ara içeriden ba¤›rmalar ve
sloganlar duyulmaya baﬂland›. Ve kap›lar yine kapat›ld›.
Evet, içeride yine operasyon vard›. Ve sadece içerisiyle yetinmiyorlard›. Bir anda analar›n uzaklaﬂmas› için askerler üzerimize sald›rm›ﬂ, analar›n, babalar -›n, çocuklar›n ç›¤l›klar› ortal›¤› kaplam›ﬂt›.
‹çeriden çocuklar›m›z›n sloganlar›, d›ﬂar›dan bizlerin ba¤›rma ve ç›¤l›klar› birbirine kar›ﬂm›ﬂt›.
Yoldan geçenler ﬂaﬂk›n ﬂaﬂk›n bize bak›p toplaﬂ›rken, çevrede oturanlar da camlara, balkonlara
koﬂuﬂtu.
Bir kad›n balkondan, "Yeter, yeter art›k!.. Bu çocuklar› mahvettiniz. Sabaha kadar içeriden gelen
seslerden evimizde duramaz olduk. ﬁimdi de analar›n› rahat b›rakm›yorsunuz!... " diye bas bas
ba¤›r›yordu.
Yine Sultanahmet Meydan› civar›nda bulunan turistler, analar›n Ç›¤l›klar› karﬂ›s›nda, bir anda
cezaevi önüne koﬂmuﬂlard›. Cezaevi önü, ana-baba gününe dönmüﬂtü. Turistler soruyor, analar anlatmaya çal›ﬂ›yordu.
Bu durumu gören bir cezaevi yöneticisi, öfkeyle ba¤›rmaya baﬂlad›. "Defolun!... Bizi d›ﬂar›ya
rezil ettiniz!... Turistler döndüklerinde ülkelerinde bunlar› m› anlats›nlar istiyorsunuz’" diyordu.
Evet, bunlar› anlats›nlar. Ne gördülerse, ne duydularsa onu anlats›nlar. Hem ülkemizi d›ﬂar›ya
rezil edenler biz de¤ildik ki... Ortada bir rezillik varsa, o da çocuklar›m›za ve bizlere yap›lan iﬂkenceler,
eziyetlerdi. Bunlar› da bu yöneticiler yap›yor, yapt›r›yordu.
Ayr›ca, "‹ﬂkence yok, eziyet yok, her ﬂey insan haklar›na göre yap›l›yor." diyenler ve böylece
d›ﬂar›ya iyi görünmeye çal›ﬂanlar kendileri de¤il miydi’ Kendi yapt›klar› eziyetleri, iﬂkenceleri anlatt›kça,
utanmadan, "Bizi ﬂikayet ediyorsunuz." diyorlard›. Bunlar minareyi çalarken k›l›f›n› bile haz›rlamaktan
acizdi.
‹ﬂte bu yönetici, üstlerinin emirlerine göre durumu kurtarmaya çal›ﬂ›yordu. Yaz›k!... Kendi kafas›,
kendi beyni var oysa... Var m›yd› acaba’..
Olsayd› askerlere, "çabuk bunlar› da¤›t›n." diye emir vermezdi. Ne yaz›k ki verdi...
Bizi oradan koparmalar› çok zor oldu. Epey u¤raﬂt›lar, direndik de. Sonuçta zar zor
uzaklaﬂt›rabildiler bizi. Daha sonralar› ise Sultanahmet Cezaevi ‘turistik bölge" diye kapat›ld› zaten.
Sultanahmet Cezaevi'nde uzun süredir aç›kça, çocuklar›m›za ve biz tutuklu yak›nlar›na karﬂ›
tahrik edici davran›ﬂlarda bulunuluyordu. Her an bir olay ç›kabilirdi. Bizler bu durumu Cezaevi Müdürü
Yüzbaﬂ› Fikret Timuremre'ye birçok kez ilettik.
Bir keresinde Yüzbaﬂ› büyük bir kalabal›k içinde, hiç s›k›lmadan, saklamadan, aç›k bir biçimde
hakaret ve tehditlerde bulunmuﬂ, bizlere, diledi¤imiz yerlere ﬂikayet edebilece¤imizi, hiç kimseden
çekinmedi¤ini söylemiﬂti.
Bu olaydan bir gün sonra da, yani 10 Ocak 1983 Pazartesi günü yapt›rd›¤› operasyonda, çocuk-
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lar›m›za iﬂkence ederek, dört-beﬂi a¤›r olmak üzere yirmi alt› çocu¤umuzu yaralad›. Olayda, onar›m
çal›ﬂmalar› için kullan›lan çivili kalas, kazma, kürek saplar› ile çocuklar›m›za sald›r›lm›ﬂt›. Bunlar yetmemiﬂ, üzerlerine kaynar su dökülmüﬂ, yaral› çocuklar›m›z kaderine terk edilmiﬂ, rapor almalar› engellenmiﬂti.
Her zaman oldu¤u gibi bu operasyonun da iki kahraman› Astsubay ﬁahap Polat ve soyad›n› bilmedi¤imiz Ayhan Astsubayd›. Tabii ki baﬂlar›nda da Yüzbaﬂ› Fikret'ten baﬂkas› olamazd›.
Bu olay› duyar duymaz gereken tepkiyi göstermiﬂ, 99 imzal› dilekçeler haz›rlay›p gerekli yerlere
vermiﬂtik.
"Git Onlarla Boy Ölçüﬂ de,
Gör Bakal›m Boyunun Ölçüsünü!"
Çocuklar›m›z içeride, bask›, iﬂkence görüyor, görüﬂ yasaklar›, hücre cezalar› birbiri ard›na geliyordu. Bazen Sultanahmet Cezaevi'ne yaklaﬂt›r›lmad›¤›m›z günler oluyor, sokak baﬂlar›nda askerler
bizi, ellerinde silahlar›yla karﬂ›l›yordu: "Görüﬂ yok, cezaevine yaklaﬂmay›n, bir an önce buradan uzaklaﬂ›n." diyorlard›.
Her ﬂeye ra¤men direnir, oradan uzaklaﬂmamaya çal›ﬂ›r, en az›ndan cezaevi yetkilileriyle
konuﬂmak için u¤raﬂ›rd›k.
Yine böyle bir gündü. Hiçbirimiz gitmeyip, içeride olup bitenleri ö¤renmek için diretince, Cezaevi
Müdürü Yüzbaﬂ› Fikret Timuremre kahvenin d›ﬂ›nda bekleyen bizlere, "Ne oluyor’ Neden ba¤›r›yorsunuz’ Neden rahats›z ediyorsunuz’" diye ba¤›rm›ﬂ, bir ana da "Çocuklar›m›za neden bask› yap›yorsunuz, bizleri onlarla neden görüﬂtürmüyorsunuz’" diye cevap vermiﬂti. Tart›ﬂma ve ba¤r›ﬂma uzam›ﬂ,
bir ara Yüzbaﬂ›, "Han›m han›m, 1.80 boyunday›m. Sülalenizde var m› benim gibisi." deyince, ana da
altta kalmam›ﬂ, an›nda cevab› yap›ﬂt›rm›ﬂt›: "‹çerideki çocuklar›m›z da 1.80 boyunda. Git onlarla boy
ölçüﬂ de, gör bakal›m boyunun ölçüsünü!.."
Kimse O Belgeleri
Haf›zam›zdan Ç›kar›p Atamayacak
Metris Cezaevi yap›ld›¤›nda, Sultanahmet Cezaevi'ndeki çocuklar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u oraya
götürülmüﬂtü.
Görüﬂ için Sultanahmet Cezaevi'ne gitti¤imizde, uzun süre bekledikten sonra, Metris'e
götürüldüklerini ö¤rendik. Oradan toplu olarak Metris'e gittik. Daha önce Davutpaﬂa Cezaevi'nden
çok iyi tan›d›¤›m›z Adnan Özbey'le karﬂ›laﬂt›k. Her zamanki alayl› gülüﬂüyle bizlere, görüﬂ yasa¤›
oldu¤unu, çocuklar›m›zdan baz›lar›n›n ifade için 1. ﬁube'ye götürüldü¤ünü ve ﬂu anda orada olduklar›n› söyleyip, hemen oradan uzaklaﬂmam›z› "emretti".
Bu arada çocuklar›m›z›n, Sultanahmet'ten Metris'e götürülürken, önce Sultanahmet'te, sonra
yol boyunca dövüldüklerini ve daha sonra Metris'teki yetkililerin deyimiyle "hoﬂ geldin" daya¤›
at›ld›¤›n› ve yara bere içinde olduklar›n› ö¤rendik.
Yirmi gün sonra çocuklar›m›zla görüﬂtü¤ümüzde, üzerlerindeki izleri gördük. Zaten y›kanmas›
için içeriden verdikleri çamaﬂ›rlar›n y›rt›k oluﬂundan ve kan lekelerinden, tüm bu olanlar› anlamam›z
zor olmam›ﬂt›.
Zulüm vahﬂetini belgelemiﬂti. insanl›¤›n yüzkaras› olarak çocuklar›m›z›n elbiselerinde, kan lekelerinde, hep belgeli olarak kalacak. Kimse o belgeleri haf›zam›zdan ç›kar›p atamayacak...
1.ﬁube'ye Kabul Edilmeyiﬂimize Üzüldük!
Cezaevlerindeki bask›lar›n ve insanl›k d›ﬂ› uygulamalar›n kald›r›lmas›n›n istendi¤i bir dilekçeyi
Balmumcu'da bulunan yetkililere vermek üzere, iki-üç kiﬂinin d›ﬂ›nda hepsi ana ve eﬂ olan, aralar›nda
1.5-2 yaﬂlar›nda çocuklar›n da bulundu¤u yüz elli kiﬂi gitmiﬂtik.
Balmumcu'da uzun süre bekletildikten sonra, "Merkez Komutanl›¤›'na gidin, orada sizi kabul
edip, sizinle görüﬂecekler." dediler. Buna çok sevinmiﬂtik.
Merkez Komutanl›¤›'na vard›¤›m›zda da biraz beklememiz gerekti¤i ve bizimle görüﬂecekleri
söylendi. Umutla beklemeye koyulduk. Bir müddet sonra da, önce analar olmak üzere büyük bir yere
al›nd›k ve ard›ndan kimliklerimiz topland›. Sonras›nda ise, o an için beklemedi¤imiz bir ﬂey oldu.
Etraf›m›z› polisler sard›. Hepimizi toplad›klar› gibi polis otobüslerine doldurdular ve do¤ru 1.ﬁube'ye
götürüldük.
1.ﬁube'ye geldi¤imizde, "burada yer yok." dendi. Çok üzülmüﬂtük. Demek ki, o anda birçok
insan orada iﬂkence görüyor, iﬂkence için s›ra bekliyordu. Biz üzülmeyelim de kimler üzülsün ki’...
1.ﬁube'ye kabul edilmeyince 2.ﬁube'ye götürdüler bizi. Orada gereksiz, korkutmaya yönelik,
hakaret ve küfür dolu sözlere maruz kald›k.
Balmumcu'dan Merkez Komutanl›¤›'na kadar yürüyüﬂ yapt›¤›m›z söyleniyordu. Bununla
suçlan›yorduk. ‹yi ama, bizleri Merkez Komutanl›¤›'na gönderen onlar de¤il miydi’ Böylece amaçlar›
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ortaya ç›km›ﬂt›.
Polislere, yürüyüﬂ yapmad›¤›m›z›, Balmumcu'dan Merkez Komutanl›¤›'na kendilerinin gönderdiklerini bir türlü anlatamad›k. Acaba anlatamad›k m›, yoksa bal gibi anlad›klar› halde, anlamazl›ktan m›
geldiler’..
Sonunda yaﬂl› analar ve eﬂler, kuca¤›m›zdaki çocuklar›m›zla ancak sabaha karﬂ› serbest
b›rak›lm›ﬂt›k.
"Onlar› Besleyip, Topaç Yap›p Elinize mi Verece¤iz’"
Bir baﬂka gün, yine bask› ve iﬂkencenin son bulmas› için k›rk kiﬂi kadar Selimiye'ye gidip, durumu S›k›yönetim Baﬂsavc›s› Süleyman Takkeci'ye anlatmak istedik.
Bizi kabul etti. Kendisine bir dilekçe verip, cezaevinde dayak ve iﬂkence yap›ld›¤›n›, yemeklerin
içine kum ve benzeri ﬂeylerin kas›tl› olarak at›ld›¤›n› söyledik.
Bir ana Süleyman Takkeci'ye, "Sen olsan yer misin’" dedi. Ne derse be¤enirsiniz; "Han›m, cezaevinde dayak da olur, iﬂkence de. Ne yani, onlar› besleyip, topaç yap›p elinize mi verece¤iz’"
Evet, aynen böyle söylemiﬂti. Ne kadar da çok i¤rendik...
Zaten bunu söyledikten sonra, iki asker ça¤›rm›ﬂ, önce o anay›, arkas›ndan da bizi odas›ndan
att›rm›ﬂt›. ‹¤renmek hafif kal›yordu yapt›¤›na...
"Çocuklar›n›z›n Hepsini Kaz›¤a Oturtmak Laz›m!"
Madem ki iﬂkenceler, bask›lar, yasaklar için emirler yukar›dan geliyordu, biz de sorunlar›m›z›
"yukar›ya" iletmeye karar verdik.
Analar, babalar, eﬂler gruplar halinde Ankara'ya gitmeye baﬂlam›ﬂt›k. MGK'ya, Genelkurmay'a
defalarca dilekçe verdik, çeﬂitli görüﬂmelerde bulunduk.
Ancak, MGK ve Genelkurmay'da görüﬂtü¤ümüz yetkililerin birço¤u, bask›, dayak ve iﬂkencenin
çok do¤al oldu¤unu, çocuklar›m›z›n bunlar› hak etti¤ini söylüyorlard›. "Ankara'ya kadar gelmenize
gerek yok. Bir faydas› olmaz. Oturun evinizde, hiçbir ﬂeye kar›ﬂmay›n." diyenler vard› içlerinde.
Hatta bir k›sm› daha ileri gitmiﬂti. MGK'dan bir yetkiliyle görüﬂmek için telefonla randevu isteyen
bir anaya, "Ankara'da ne iﬂiniz var’ Evinizde oturun. Çocuklar›n›z›n hepsini kaz›¤a oturtmak laz›m."
diye cevap vermiﬂti Albay Necdet Büyükyüksel... Albay küstahl›k yapm›ﬂt›. Ana bunun alt›nda kalmad›
ve "Biz sizi kaz›¤a oturtaca¤›z." deyip çat diye telefonu kapatt›.
Gitti¤imiz yerlerde, görüﬂtü¤ümüz yetkililere hep ﬂunu söyledik: "'Onlar› tükettik, kökünü kaz›d›k
diyorsunuz. Ama yan›l›yorsunuz. Onlar bizim çocu¤umuz!" Yetkililerden baz›lar›, "Siz çocuklar›n›zdan
daha anarﬂistsiniz." diyordu. Öyle diyenlerin de a¤z›n›n pay›n› verdik.
Evet, biz çocuklar›m›zla omuz omuza mücadele ettik, ediyoruz ve de edece¤iz...
Bazen de ﬂunlar› söyledik "yukar›dakilere": "Çocuklar›m›z suçlu de¤il. Ne yapt›larsa iyi yapt›lar.
Ellerine sa¤l›k. Ama az yapt›lar". Sonraki y›llarda ise bu sözlerimize ek olarak, "Art›k yeni nesiller
yetiﬂiyor, onlar çocuklar›m›z›n kald›¤› yerden devam edecek. Bunlar› öldürsen ne olacak. Arkadan
kardeﬂleri var. Torunlar›m›z var. Bak büyüyorlar. Gerekirse do¤ururuz." diyorduk gururla. Öyle olmuyor
mu’ Öyle de oluyor!...
"Al›n Bunlar› Adnan Binbaﬂ› Yesin!"
Yasalara göre mevcut uygulamalar yap›lmamal›yd›. Öyle diyordu yasalar. Kald› ki, ayn› yasalara
göre "tutuklu suçu sabit görülünceye kadar suçsuz"du. Oysa haks›zl›klar, iﬂkenceler hiç eksik olmad›.
Özellikle Metris'te Adnan Binbaﬂ› ve grubu, bu uygulamalar› en iyi beceren, uygulayan kimselerdi, o
zamanlar.
Metris'te bir bayram görüﬂü için, sabah›n erken saatlerinde cezaevi önünde toplanm›ﬂt›k.
Uzakta bulunanlar, s›k s›k görüﬂe gelemeyenler, soyad› tutmad›¤› için normal görüﬂten yararlanamayanlar da dahil bir araya gelmiﬂtik.
Herkes birbiriyle görüﬂüyor, bayramlaﬂ›yor, yeni gelenlerle tan›ﬂ›l›yor, çocuklar sevilip öpülüyor,
k›saca bir çeﬂit özlem gideriliyordu. Analar, babalar, eﬂler ve yak›nlar bayramda vermek için
haz›rlad›klar› yiyecekleri birbirine gösteriyor, anlat›yor ve yiyecekleri çocuklar›na vermenin sab›rs›zl›¤›n›
taﬂ›yordu.
En az iki bin kiﬂi kadard›k. Ö¤lene kadar görüﬂ baﬂlamad›. Ancak ö¤leden sonra "görüﬂ baﬂlad›"
dendi. Metris'te o zamanlar ko¤uﬂlar ayr› ayr› görüﬂürdü.
Bir ko¤uﬂun görüﬂçüleri al›nd› ve normal görüﬂ yap›lacakm›ﬂ gibi nizamiyeden aﬂa¤›ya, cezaevinin kap›s›na indirildi. Arkas›ndan, s›radaki ikinci ko¤uﬂun görüﬂçüleri olarak, birçok iﬂlemden sonra,
cezaevinin bulundu¤u yere al›nd›k. Derken peﬂimiz s›ra üçüncü, dördüncü ko¤uﬂlar...
Normal görüﬂ yap›lacakm›ﬂ gibi her ﬂey arand›. Sebzeler, meyveler, ﬂeker ve Çikolatalar...
Aﬂa¤›ya inince, bir kez daha aranmak bahanesiyle getirdi¤imiz yiyecekler birbirine kar›ﬂt›r›l›p, çantalara
s›van›yordu. Büyük bir zevk ald›klar› gülüﬂlerinden, s›r›t›ﬂlar›ndan belliydi.
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Bir baban›n, orada görevli bulunan üste¤mene, elindeki yiyecek çantas›n› göstererek, "Bak›n
askerleriniz ne yapt›’" demesi üzerine üste¤men, kahkahalar atarak, "Boﬂ ver, onlar ne olsa yer."
demiﬂti.
Görüﬂ bir türlü baﬂlam›yordu. Cezaevinin d›ﬂ kap›s›ndakiler merakla bekliyor, aﬂa¤›da, cezaevinde neler oldu¤unu, neden görüﬂün baﬂlamad›¤›n› anlamaya çal›ﬂ›yorlard› herhalde.
Aradan uzun bir süre geçtikten sonra, aﬂa¤›daki aileler olarak yavaﬂ yavaﬂ yukar›ya, d›ﬂ kap›ya
do¤ru ç›kmaya baﬂlad›k.
Bekleyenlere görüﬂ yasa¤› oldu¤unu söyledik. Görüﬂ olacakm›ﬂ gibi yap›l›p, getirdiklerimizi
kar›ﬂt›rmak için bu yolu seçtikleri anlaﬂ›l›yordu. Bir ana da aﬂa¤› inen kardeﬂinin elindeki çantaya
yukar›da bakt›¤›nda ayn› manzarayla karﬂ›laﬂm›ﬂt›. Üzüm, incir, ﬂeftali ve çikolatalar yo¤rulmuﬂ ve
çantaya s›vanm›ﬂt›. Bir de üste¤menin lakayt sözleri akl›na gelince, çantay› kapt›¤› gibi, kap›da bekleyen askerlerin kafas›na var gücüyle f›rlatt›. "Al›n bunlar› siz yiyin. Bizim getirdiklerimizi gözlerimizin
önünde böyle yap›yorsunuz. Kim bilir yemekleri nas›l veriyorsunuzdur’... Al›n bunlar› Adnan Binbaﬂ›
yesin!" diye ba¤›rd›.
Askerler öfkeyle çantay› üzerimize geri atm›ﬂt›. Ayn› kad›n, bir kez daha çantay› kapt›¤› gibi
askerlerin üstüne f›rlatt›. Tabii ki bu gidip gelmeler sonucunda, çantan›n içindekiler etrafa saç›ld›.
Askerler ikinci kez çantay› üzerimize atmak için yerden ald›klar› anda, orada bulanan bir yüzbaﬂ›
askere ba¤›rarak, "B›rak atma. Onlar hakl›." demiﬂti.
Bu çanta paslaﬂmas›, o gün cezaevi kap›s›ndaki olaylar›n baﬂlamas› için yetmiﬂti. Analar, babalar, eﬂler, çocuklar ba¤›r›yor, bayram görüﬂü yasa¤›n›n nedenini soruyor, yetkililerle görüﬂmek istiyorduk. Özellikle görüﬂtürülecekmiﬂ gibi al›n›p, tekrar geri gönderilmenin anlam›n› çözmek istemiﬂtik.
‹çeride yine bir ﬂeylerin oldu¤unu, operasyon yap›ld›¤›n› biliyor, daha çok üzülüyorduk.
Cezaevi önü kar›ﬂm›ﬂt›. Cezaevi müdürü Nihat Y›ld›r›m, bizlerin kararl› direniﬂi sonucunda
görüﬂmek için Adnan Binbaﬂ›'y› göndermiﬂ olmal›yd› ki, s›r›tarak geldi. Adnan Binbaﬂ› bizden
hoﬂlanmad›¤› gibi, bizler de
hiçbir zaman ondan hoﬂlanmad›k. Çünkü biliyorduk ki, cezaevinde geliﬂen her olay›n alt›nda
Adnan Binbaﬂ› vard›; her operasyonun alt›nda Adnan Binbaﬂ›, her iﬂkencede Adnan Binbaﬂ› vard›.
T›pk› 1.ﬁube'de iﬂkenceye kat›ld›¤› gibi...
Adnan Binbaﬂ› Metris Cezaevi'nde k›z evlatlar›m›z›n ko¤uﬂlar›na gece saat 02.00-03.00'te
sarhoﬂ ve yaka ba¤›r aç›k bir ﬂekilde girer, k›zlar›m›za sark›nt›l›k etmeye kalkarm›ﬂ. Yine böyle bir
vaziyette, k›zlara küfrederek girdi¤i bir ko¤uﬂta, k›zlar›m›zdan biri ona bir tekme atm›ﬂ. Daha sonra
tekmeyle ilgili çocuklar›m›z hakk›nda soruﬂturma açt›rd› bu adam. Çocuklar›m›z›n ne kadar emin ellerde oldu¤unu düﬂünün...
Bizler cezaevi kap›s› d›ﬂ›ndayd›k. Adnan Binbaﬂ› da iç tarafta duruyordu. Bize s›r›tarak, çocuklar›m›z›n bizlerle görüﬂmek istemediklerini söylüyordu. Gerçe¤i sapt›rmaya çal›ﬂ›yor, öfke ve kin dolu
biz ana ve babalarla akl›nca alay ediyordu.
Hepimiz ba¤›rmaya baﬂlad›k. Kimimiz en a¤›r hakaretleri ya¤d›r›p tehditler savururken, kimimiz
aç›kça küfrediyorduk. Hatta Adnan Binbaﬂ›'ya d›ﬂar›ya ç›kmas›n› söyleyenlerimiz bile vard›.
"Yeter Adnan Binbaﬂ›, yeter!... Nereye gitsek karﬂ›m›za sen ç›k›yorsun. Yapmak istedi¤in nedir’
Hem çocuklar›m›za, hem de bizlere yapt›¤›n yetmedi mi’"
Yard›m istenmiﬂ olmal› ki, birden etraf asker doldu. Ekip otolar› da geldi.
O gün cezaevinden ayr›l›rken, karﬂ›laﬂt›¤›m›z olaylarla ilgili olarak, ertesi gün Adli Müﬂavirlikle
görüﬂmek için belli bir saatte Selimiye`de buluﬂmak üzere randevulaﬂt›k. Ayn› saatte herkes orada
oldu. Yaklaﬂ›k iki bin kiﬂi kadard›k. ‹çimizde, ‹stanbul'da oturanlar oldu¤u gibi, yurdun çeﬂitli yerlerinden gelenler de vard›.
Kalabal›k halimizi görünce, etraf›m›z› askerler ve sivil polisler sard›. "Yetkililerle görüﬂmeden,
sorunlar›m›z› iletmeden buradan gitmeyiz." dedik onlara.
Bu arada içimizden temsilci olarak dört kiﬂi seçtik. Bu temsilciler içeri girmek için kap›ya yöneldiklerinde, içeriden ç›kan askerlerle birlikte, d›ﬂar›dakiler üzerimize sald›rd›. Önce temsilcilerimiz tartakland›. Ortal›k birden kar›ﬂm›ﬂt›. Sokaklara kaç›ﬂt›k. Yakalad›klar›n› tartaklad›lar, dövdüler. Bizler bir
yandan kaç›yor, bir yandan da ba¤›ra ça¤›ra cezaevindeki iﬂkenceleri, uygulamalar› anlat›yorduk.
Yoldan geçenler, dükkan sahipleri, orada oturanlar ﬂaﬂ›rm›ﬂt›. Ço¤u ne oldu¤unu soruyor, kimisi bizle
birlikte kaç›ﬂ›yordu.
Daha sonra Selimiye'den tan›d›¤›m›z bir subay, o anda toplant› halinde bulunan üst düzey subaylar›n "Selimiye tutuklu yak›nlar› taraf›ndan bas›ld›." diye sakland›klar›n›, askerleri üstümüze
sald›klar›n› söyledi.
Her taraf tanklarla kuﬂat›lm›ﬂ, her sokak baﬂ› tanklarla kapat›lm›ﬂt›. Sonunda 11-12 kiﬂi gözalt›na
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al›nd›.
Çocuklar›m›z›n mahkemeleri baﬂlad›¤›nda, ilk kuﬂkular›m›z, mahkeme salonuna ailelerin al›n›p
al›nmayacaklar› noktas›ndayd›.
Her tutuklu için en fazla bir kiﬂi al›nacak dendi bize. Oldukça üzüldük. Bunun arkas›ndan avukat
sorunu ç›kt› karﬂ›m›za; her tutuklu için bir avukat dendi.
Düﬂünebiliyor musunuz, çocu¤unuz idamla yarg›lan›yor, yani çocu¤unuzun hayat›, yaﬂam› söz
konusu ve siz birden fazla avukat tutam›yorsunuz. Ona bile hakk›n›z yok. Veya ana baba olarak, mahkemeye girip çocu¤unuzun duruﬂmas›n› izleyemiyorsunuz...
Zulmün uygulamalar› karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›rmamak elde de¤il. Bu kadar da olmaz ki diyesi geliyor
insan›n... Ama bal gibi oluyor... Evet, evet zulmün s›n›r› yok. Her ﬂey ama her ﬂey beklenebilir onlardan.
Mesela, Çocuklar›m›za giymeleri için tek tip elbisenin dayat›ld›¤› y›llar boyunca, mahkeme
salonuna, çocuklar›m›z›n al›nmad›¤› gibi bizler de al›nmad›k. "Neden’" diye sordu¤umuzda, "çocuklar›n›z elbise giymedi¤i için salona al›nm›yor, o zaman da sizi ilgilendirmeyen duruﬂmaya giremezsiniz." dendi. Evet, bizler de 2,5 y›l böyle cezaland›r›ld›k, duruﬂmalardan uzak tutulduk.
Çocuklar›m›z mahkemelere getirilip götürülürken her defas›nda, arama bahanesiyle ç›r›lç›plak
soyuluyor, onur k›r›c› ﬂekilde aran›yordu. Özel olarak da dayak at›yorlard›.
Çocuklar›m›z üstleri baﬂlar› y›rt›k içinde, yal›n ayak geliyorlard›. Vücutlar›ndaki dayak izlerini,
zaman zaman ç›km›ﬂ olduklar› mahkemede görüyorduk. Ne kadar korkunçtu...
Bir de elleri arkadan kelepçeli olarak getiriliyorlard›. Bunu ilk gördü¤ümüzde, birçok ana fenal›k
geçirmiﬂti. Akl›m›z bir türlü alm›yordu, insanlar›n böyle ba¤lanmas›n›. ‹nsan›n bu durumda hareket
etmesi zor gibi geliyordu bize. Duyuyorduk, yüksek cezaevi arabas›na bindirilirken ço¤u kez düﬂüyorlarm›ﬂ...
Ellerin çok s›k› bir ﬂekilde, zincir kelepçeyle ba¤lanmas›n› analar olarak, Avrupa Konseyi ‹nsan
Haklar› Mahkemesi'nden gelenlere anlatt›¤›m›zda tüyleri diken diken olmuﬂtu. "Bunu buraya gelmeden
önce de duymuﬂ, inanmam›ﬂt›k." dediler.
Çocuklar›m›z bu uygulamalar› sürekli mahkeme heyetine bildirmelerine ra¤men, hiçbir ﬂey
yap›lmad›. Sanki duvarlara anlat›yorlard›. Sesleri salonda yank›lan›yor, karﬂ›lar›ndaki mahkeme heyetinden duvara çarp›p bize ulaﬂ›yordu. Hem üzülüyor, hem de öfkeleniyorduk...
Avukatlar Ne Yapt›’
12 Eylül'le birlikte avukatlarla iliﬂkimiz artt›. Bu da onlar› yak›ndan ve daha iyi tan›mam›z›
sa¤lad›. Geçen süre içinde ortaya ç›kan bir gerçek vard› ki, o da, avukatlar›n bu iﬂi ticari amaçla ve
popüler olma hevesiyle yapt›klar›yd›. Nitekim öyle de oldu. Ad› san› duyulmam›ﬂ birçok avukat popüler
hale geldi.
Biz aileler, birden çok avukat tutmay› ye¤lerdik. Nedeni de, avukat görüﬂüne sürekli giden bir
avukat›n olmas› içindi. Avukatlarla yapt›¤›m›z görüﬂmelerde, her hafta görüﬂe ve her duruﬂmaya gitmeleri konusunda da anlaﬂma yapard›k. Ama ne gezer. Laf üretmeye gelince aslan kesilenler, görüﬂ
ve duruﬂmalara gitmekten çekince duyuyorlard›. Oysa biz çocuklar›m›z›n, yak›nlar›m›z›n hem
avukat›yla s›k s›k görüﬂmesini, hem de uzun yasaklar döneminde soluk almalar›n› sa¤lamay›
amaçl›yorduk. Birçok avukat›n gönüllü yard›mc›lar› olduk. Mahkeme tutanaklar›n›n fotokopiler-ini
kendimiz çektirdik, dosyalar› kendimiz düzenledik. Hatta, gerekti¤inde evlerine bile gidip yard›m ettik.
Baﬂ›ndan beri avukatlar, yapmalar› gerekenleri yapmad›lar. Ne hukukçu olarak, ne de insani olarak. Birço¤u olaya sadece maddi aç›dan yaklaﬂt›. Haftada bir kere yap›lan görüﬂe bile gitmekten
kaç›nd›lar. Birço¤u yalan söyledi. Orhan Apayd›n döneminde Baro'ya gidip bu konuyu görüﬂmüﬂtük.
Daha önce de avukatlar› dolaﬂ›p neden gitmediklerini sormuﬂtuk. Ancak hiçbir mant›kl› aç›klama
yapan olmam›ﬂt›.
Yine s›k s›k görüﬂlerimiz kesildi¤inden, böylesi günlerde avukatlar› dolaﬂ›r, "Biz görüﬂemiyoruz,
bari sizler gidin, en az›ndan sorunlar›n› ö¤renin. " diye rica ederdik. Gitmedikleri halde gittik diyenler
oldu, hem de s›kça... Gitmediklerini daha sonradan ö¤renip kendilerine söyleyince türlü bahaneler
uydururlard›.
Gülçin Çayl›gil avukatlar›n bu tav›rlar›na hak verdi. ‹ﬂlerinin çoklu¤u nedeniyle iki siyasi müvekkilinin davas›n› b›rakaca¤›n› söylemiﬂti.
Avukatlar› görevlerini yapmalar› için zorlad›k. Çocuklar›m›z sayesinde popüler olduklar›n› yüzlerine söyledik. Yine bir açl›k grevinde ailelere görüﬂ yasa¤› vard›. Bir tutuklu eﬂi, eﬂinin avukat›n› aram›ﬂ
ve avukattan cezaevine gidip kendisiyle görüﬂmesi iste¤inde bulunmuﬂtu. Taylan Özgür'ün eniﬂtesi
olan Avukat Mehmet .......'in cevab› ise, "Bu s›cak yata¤›mdan ç›k›p cezaevine gidemem"dir. Bunun
üzerine tutuklu eﬂi baﬂka bir avukat tutaca¤›n› söyleyip, kendisinden daha önce ödedi¤i paray› iade
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etmesini ister. Avukat›n tavr› ilginçtir; k›zg›n bir ﬂekilde "Alabilirsen gel de al." diyerek meydan okur.
Durumu ö¤renince tutuklu eﬂiyle birlikte avukat›n Sultanahmet'teki bürosuna gittik. Büroda olan orta¤›
"Arkadaﬂ›m ﬂu anda yok, daha sonra gelin." dedi. Ç›karken orada oldu¤unu anlad›k ve geri döndük.
Odas›nda oturuyordu. "Senin gibi onlar›n da birer s›cak yuvas› vard›. Sen bugün o s›cak yata¤›nda,
s›cak yuvanda onlar›n sayesinde oturuyorsun, utanman gerek." dedik ve ç›kt›k. Paray› da bütün kaçamaklar›na ra¤men ald›k.
Bir gün Metris'in karﬂ›s›ndaki kahvede otururken, Avukat R›za Dizdar han›m ›yla birlikte içeri
girdi. Han›m›n› boﬂ bir masaya oturtup gitti. Yaln›z oturdu¤u için han›m›n s›k›laca¤›n› düﬂünerek bizim
masam›za gelmesini söyledik. Gayet kibirli bir ﬂekilde "Çok mersi, burada oturuyorum." dedi. Hepimiz
kahkahalarla gülmeye baﬂlad›k "mersi" deyiﬂine. Fazla uzun sürmedi, R›za Dizdar geldi, han›m›n› al›p
gitti. Me¤er o gün duruﬂmas› varm›ﬂ ve ﬂöyle u¤ray›vermiﬂ. Kim bilir hangi ana-babaya, hangi tutuklu
yak›n›na söz vermiﬂti o duruﬂmaya gidece¤im diye. Ve o gidiﬂini, o k›sac›k süreyi nas›l aktard› ailelere’
Ne kadar ücret ald›, kim bilir’
1980'in Aral›k ay›nda Orhan Apayd›n'a gittik ve davaya girmesini istedik. "Seve seve girerim
ama benim girmem ters tepki yapabilir." dedi. Burhan Apayd›n daha sonra geldi. ‹ﬂkence izlerinin
tespiti için bir dilekçe yazm›ﬂt›k. Orhan Apayd›n, tutuklularla görüﬂmeleri için, "Müvekkillerimizle uzaktan görüﬂtürüyorlar, bu da gururuma dokunuyor." demiﬂti. Bir süre sonra onlar da tutuklanarak cezaevine girdiler.
Evet, avukatlar›n büyük bir ço¤unlu¤u Türkiye'nin ödlek, basit ç›karlar peﬂindeki ‘ayd›nlar’›n›n
bir parças› durumundayd›lar. Gerçek bir ayd›n, hukukçu kimli¤ine sahip olmaktan, haks›zl›klara, zulme
karﬂ› mücadele etmekten hep uzak duruyor, tehlikesiz ama kendilerini "ﬂöhret" yapabilecek iﬂler
peﬂinde koﬂuyorlard›. Yüzlerindeki sahte ilericilik maskelerini yak›ndan gördük ve i¤rendik.
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BÖLÜM 3
‹DAMLAR ENGELLENMEL‹YD‹

‹mza Kampanyas›
Dan›ﬂma Meclisi kuruldu¤unda, Meclis üyeleriyle görüﬂmemizin yararl› olaca¤› düﬂüncesiyle
harekete geçtik.
Bu üyeler seçimle gelmiﬂ kimseler olmasa bile, mademki Meclis üyeleriydi, mademki hukuki
vas›flar› vard›, o zaman bunlardan baz› isteklerimiz olacakt›... Bizi dinlemek zorunda olduklar›n› biliyorduk. O zaman gidip görüﬂecektik.
Analar, babalar, özellikle analardan oluﬂan gruplar Ankara yolunu tutmuﬂtuk. Meclis'e gidip üyelerle görüﬂerek, çocuklar›m›z›n cezaevi sorunlar›n› ve üzerimizdeki bask›lar› anlatacakt›k.
Çocuklar›m›z›n, ipe gönderilmelerini onaylayacak olan bu üyelerle görüﬂmeli, onlar› tan›mal›yd›k.
Öyle de yapt›k.
‹lk gitti¤imizde, dan›ﬂmada bize verilen bir formu doldurduk. Bu formda ad›m›z, soyad›m›z,
mesle¤imiz, nereden geldi¤imiz, kiminle ve hangi konuda görüﬂmek istedi¤imiz soruluyordu. Sadece
bir meclis üyesinin ad›n› verebilirdik. ‹kinci üyeyle görüﬂmek isteyenler, yeniden aﬂa¤›ya inip,
dan›ﬂmadan bir baﬂka form doldurmak zorundayd›.
Dan›ﬂmadakiler bizi bankerzede sanm›ﬂlard›.
Bizler uzun süre "Neden görüﬂmek istiyorsunuz’" bölümüne "özel" diye yazd›k. Çünkü sürekli
polis vard›. Tutuklu ailesi oldu¤umuzu ö¤renirlerse, kesin engel olurlard›. Son zamanlarda oldular da
zaten...
Dan›ﬂma Meclisi`ne gitti¤imizde formu doldurup ad› yaz›l› üyeyle görüﬂtükten sonra, önümüze
ç›kan üyelerle de görüﬂüyorduk. Ama ço¤unlukla kendilerini tan›m›yor, adlar›n› bile bilmiyorduk. Ancak
bunu da çözümledik: Gördü¤ümüz üyenin ya yolunu keserek veya yan›na giderek, tutuklu ailesi
oldu¤umuzu, ‹stanbul'dan geldi¤imizi söyledikten sonra, kendi ad›n› ve hangi ilin üyesi oldu¤unu sorarak sorunlar›m›z› anlatmaya baﬂlad›k. Tabii ki, daha sonra gide gele hemen hepsini tan›d›k. Bir
k›sm›yla mektuplaﬂmam›z bile olmuﬂtur.
Bu üyelerin hepsi, bize göre çok tipik insanlard›. Baﬂtan bilinçsiz bir cesaretle sert ç›k›ﬂ yapanlar, daha sonra bir bak›yoruz de¤iﬂiveriyorlard›.
Bizler "cezaevlerinde bask›, iﬂkence var", "idamlara son verin, oylamalarda ret oyu kullan›n" diyorduk. Kendi üzerimizdeki bask›lar›n› anlat›yorduk. Sanki baﬂka bir ülkeden gelmiﬂ insanlar gibi dinliyorlard›. Her ﬂeyin yabanc›s›, halk›n yabanc›s›yd›lar. Biz olaylar› anlat›rken; onlar kay›ts›zl›k ile duygusall›k aras›nda kal›yor, kat› m›, insanc›l m› olmalar› gerekti¤ine karar veremiyorlard›. Çok kat› olanlar›
da vard› tabii ki... K›saca, bu insanlar, bilinçli bir ﬂekilde bize karﬂ› olanlar› saymazsak, halk taraf›ndan
seçilip gelmedikleri için bizim karﬂ›m›zda suçluluk duygusu içindeydiler.
Bunlara istekleri d›ﬂ›nda bir görev verilmiﬂ de, bu görevin bir an önce bitmesini istiyor gibiydiler.
Daha sonraki konuﬂmalardan anlam›ﬂt›k bunlar›.
Kimisi bizimle görüﬂmekten korkuyor, bizden uzak duruyordu. Mesela bizimle görüﬂmekten
kaçanlar aras›nda ﬁener Akyol da vard›. Ama biz onunla da görüﬂmeyi baﬂarm›ﬂt›k. Kimisi ise, bizi
dinliyor, sorular soruyor, üzüntümüze ortak oluyordu. Bize çay ikram edenler bile olmuﬂtu. ‹lk
görüﬂmemizde çok sert davrananlar giderek farkl› davranmaya baﬂlam›ﬂt›. Bir de Türkiye'de bu tür
olaylar›n oldu¤undan haberleri olmad›¤›n› söyleyenler vard›...
Birço¤unun ortak yanlar› ﬂuydu: "Biz öylesine geldik. Bir süre sonra görevimiz bitecek. Fazla
yetkimiz de yok. Zaten emirler yukar›dan geliyor." diyorlard›.
Biz de onlara; "Yetkimiz yok diyorsunuz, bunu anlam›yoruz. Ama idamlar için oy kullan›rken 'Bu
gençleri asmaya hakk›m›z yok' diye düﬂünmüyor ve söylemiyorsunuz," ﬂeklinde cevap veriyorduk.
Sadece "Hakl›s›n›z ama emir yukar›dan geliyor." diyebiliyorlard›. ‹damlar için göstermelik bir oylama
yap›ld›¤›n›, idam dosyalar›n›n Meclis'te incelenmeden geçti¤ini söyleyenler de vard› içlerinde. Hevesli
olanlar yok de¤ildi ama ço¤unda bir y›lg›nl›k gördük. Ziyaretlerine gelen hemﬂehrilerine hava atanlar
da az de¤ildi.
Burada ziyaretçilerle görüﬂme saati 12.00-14.00 aras› idi. O s›rada hem yemek yerler, hem de
görüﬂürlerdi. Bizi yeme¤e davet edenler de olmuﬂtu. Bunlardan biri de Özer Gürbüz'dü....
Görüﬂmeler geniﬂ bir salonda yap›l›r, herkes birbirini görür, seslerini duyard›. Bir süre sonra
bütün üyelerin, hatta oradaki görevlilerin dikkatini çekmiﬂtik. Bazen oradaki görevliler bize yard›mc›
olur, üyeleri gösterir, adlar›n› söylerlerdi.
Biz üyelerle sorunlar› görüﬂürken, di¤er ziyaretçilerin bizleri dinleyip, sorular sordu¤u çok
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olmuﬂtur. Böy4ece sorunlar›m›z› Çeﬂitli illerden gelen insanlara da duyurmuﬂ olurduk. Gerçekten de
bu insanlar aras›nda ilgilenenler çoktu. Üzülür, bir gün bütün bunlar›n bitece¤ini söylerlerdi.
Dan›ﬂma Meclisi'ne ilk gitti¤imizde formda, görüﬂmek istedi¤imiz üye k›sm›na Özer Gürbüz'ün
ad›n› yazm›ﬂt›k. Di¤er ziyaretçilerle birlikte yukar› ç›karken, biri merdivenin ortas›nda, di¤eri merdivenin
baﬂ›nda iki polis çantalar›m›z› arad›.
Oradan büyük ziyaret salonuna Ç›kt›k. Koltuklara oturup bekledik. Özer Gürbüz'ü beklerken bir
baﬂkas› geldi. Özer Gürbüz'ü tan›mad›¤›m›z için geleni o sand›k. Oturdu. Kendisine ‹stanbul'dan
geldi¤imizi, tutuklu analar› oldu¤umuzu söyledik. Sorunlar›m›z› dinlemelerinin yararl› olaca¤›na
inand›¤›m›z› söylemeye f›rsat kalmadan, yanl›ﬂ kiﬂiye geldi¤imizi belirterek, ad›n›n ‹smail Do¤an
Gürbüz oldu¤unu söyledi. Çanakkale üyesiymiﬂ. Bu konular› Özer Gürbüz'e anlatmam›z› ifade edip
aya¤a kalkt›. Bunun üzerine kendisine "Mademki bu meclisin bir üyesisiniz, bizi dinlemek
zorundas›n›z." dedik. ‹tiraz etti. "Siz vatandaﬂ›n sorunlar›n› dinlemeyeceksiniz de, bu görevi niye kabul
ettiniz." diye üsteleyince oturdu.
Cezaevlerinde tutuklu bulunan çocuklar›m›za bask› ve iﬂkence yap›ld›¤›n› söyledikçe, o, "Ben
anlamam, ben ziraatç›y›m, politikadan anlam~m. " diyordu. "Madem anlam›yorsunuz, madem
ziraatç›s›n›z, neden idamlar için evet oyu kullan›yorsunuz." dedik. O yine tak›lm›ﬂ plak gibi "Ben anlamam, ben ziraatç›y›m." dedi durdu.
"Ne olursan›z olun, ama babas›n›z." dedik. Sonunda hakl› oldu¤umuzu, bu tür olaylar›n olmamas› gerekti¤ini, ama "yukar›dan bask› yap›ld›¤›n›" söyledi. "Ben size en iyisi Özer Gürbüz'ü göndereyim. " diyerek yan›m›zdan ayr›ld›.
Biraz sonra Özer Gürbüz'ü kendisi al›p getirmiﬂti. Özer Gürbüz'le görüﬂürken, yan›m›zda o da
bulundu.
Az önce masadan kalk›p, bizimle görüﬂmek istemeyen adam etraf›m›zda dolaﬂ›yordu.
Etkilenmiﬂti belki de...
Dan›ﬂma Meclisi ziyaretlerimiz böylece baﬂlam›ﬂ bulunuyordu. Ayn› gün Mardin üyesi Beﬂir
Hamito¤ullar›'n› sorduk. Yokmuﬂ. Onunla daha sonra konuﬂtuk.
Her hafta gruplar halinde Ankara'ya gidiyor, meclis üyeleriyle görüﬂüyorduk. Dan›ﬂma Meclisi
Adalet Komisyonu üyeleriyle de görüﬂüp "‹damlara Hay›r" demelerini istedik. Hepsi de, kendilerinin
idamlara karﬂ› olduklar›n›, bunun analar, babalar ve yak›nlar› için çok zor oldu¤unu, as›l cezan›n ailelere verilmiﬂ olaca¤›n› söylüyorlar ama, "Yapacak bir ﬂeyimiz yok. E¤er mümkün olsayd›, idamlara karﬂ›
ç›kard›m." diye de ekliyorlard›. "Anayasa yap›l›rken belki bir ﬂeyler yap›labilir." diyordu birço¤u.
Ayn› ﬂekilde Adalet Komisyonu Baﬂkan› R›fat Beyaz›t'la görüﬂtük. Çok sert ve kat› görünüﬂlü
birisiydi. Bizim hemen yan›m›zda genç bir ziyaretçi daha vard›. Tutuklu ailesi oldu¤umuzu söyleyince,
bizi iç odaya ald›. O genç çocu¤un da bizimle birlikte oldu¤unu sanm›ﬂ olacak ki, onu da alm›ﬂt›.
Çocuk önce kendisini tan›tt› ve "amca" diye hitap etti. Me¤erse askerlik iﬂi için gelmiﬂ. Bize çay ikram
etti ve o çocuktan önce bizimle görüﬂtü.
‹damlar konusunda, bu duruma çok üzüldü¤ünü, kendisini bizim yerimize koyarak düﬂündü¤ünü
söyledi. Ard›ndan da "Bir ﬂeyler yapar›z, biz de böyle olmas›n› istemiyoruz, çok ac› bir durum
oldu¤unu biliyoruz." demiﬂ, MGK üyeleriyle görüﬂmemizin yararl› olaca¤›n› belirtmiﬂti. Yan›ndan
ayr›ld›k...
Beﬂir Hamito¤ullar› ise, bizlerle görüﬂürken çok duyguland›. Îdam cezas›na kesinlikle karﬂ›
oldu¤unu, bu cezan›n ça¤d›ﬂ› l›¤›n› anlatt›. Karﬂ› oldu¤unu Meclis'te de söylemiﬂ, öyle dedi. Kendisiyle
daha sonralar› birkaç kez daha görüﬂtük.
Bingöl üyesi Mehmet Hazer ile de görüﬂmemiz oldu. Baﬂtan, idamlara karﬂ› olmad›¤›n›,
yap›lmas›ndan yana oldu¤unu söyledi¤inde, bir ana aya¤a kalkarak, "Senin çocu¤un yok mu, bunu
nas›l söylersin, sen kimsin, seni kim seçti’" diye ba¤›r›nca, ﬂaﬂ›rm›ﬂ, yüzü k›pk›rm›z› olmuﬂtu. Belki de
söylediklerinden utanç duydu. Hemen "Hakl›s›n›z, benim de iki çocu¤um var, ama elimizde ne var ki’"
diyerek düzeltmeye çal›ﬂt›.
Siz de kendisiyle tekrar görüﬂece¤imizi söyleyerek yan›ndan ayr›ld›k.
Daha sonra Anayasa Komisyonu Baﬂkan› Orhan Ald›kaçt› ile görüﬂmek istedik. Geldi oturdu,
kendimizi tan›tt›k. O arada Eﬂref Ak›nc› da geldi.
Onlara cezaevinin durumunu, bask›, dayak ve iﬂkence yap›ld›¤›n› ve bizlerin üzerindeki bask›lar›
uzun uzun anlatt›k. Üzüldüklerini söylediler. MGK üyeleriyle özellikle görüﬂmemizi istediler.
Orhan Ald›kaçt›'dan, Anayasa Komisyonu Baﬂkan› oldu¤u için, Anayasa'dan idam cezas›n›n
kald›r›lmas›n› istedik ve bu cezaya karﬂ› olmalar› gerekti¤ini belirttik.
Ald›kaçt› çok duygulanm›ﬂ(!) ve üzülmüﬂ(!) olmal› ki, gözleri doldu. Biraz sonra da gözyaﬂlar›
gözlü¤ünün alt›ndan tombul yanaklar›na akmaya baﬂlad›. Ne olmuﬂtu Ald›kaçt›'ya’ Yoksa timsah
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gözyaﬂlar› m›yd›’ Oysa duygulanmas› gereken analar, babalar, eﬂler ve kardeﬂlerdi.
Yavaﬂça gözlü¤ünü ç›kar›p mendiliyle gözlerindeki yaﬂlar› sildi. Gözleri k›zarm›ﬂt›. Bizim gibi
orada bulunan herkes ﬂaﬂ›rm›ﬂ, bizlere bak›yordu. Ald›kaçt› bir yandan gözyaﬂlar›n› siliyor, bir yandan
da "Hakl›s›n›z efendim, hakl›s›n›z efendim. O çocuklar›n birço¤u benim ö¤rencilerim, benim eserlerim.
" diyordu...
Daha sonra bize, yukar›dan çok bask› oldu¤unu, onlara kalsa idamlar› kald›racaklar›n›, ama
Anayasa tasla¤›n›n çok sert olmas› için yukar›dan emredildi¤ini, özellikle de idamlar için bask›
yap›ld›¤›n› söyledi.
Eﬂref Ak›nc› da duygulanm›ﬂ, onun da yüzü k›zarm›ﬂt›. Birbirlerine dönerek, ikisi de hakl›
oldu¤umuzu söylediler. Gerçekten de durumlar›n› görünce ﬂaﬂ›rm›ﬂt›k. Bir an baﬂka insanlarla m›
görüﬂüyoruz diye tereddüde bile düﬂtük.
Hay›r, onlarla konuﬂmuﬂtuk. Ve yine o bildi¤imiz insanlard›. Zaten daha sonra Ald›kaçt›,
bildi¤imiz Ald›kaçt› oldu¤unu gösterdi. "Ayda dört-beﬂ idam olursa birikmez." demiﬂti. Kendince
nabza göre ﬂerbet verdi¤ini san›yor olmal›yd›. Gözyaﬂlar›n›n ard›nda taﬂtan bir yürek oldu¤unu
ö¤renmiﬂtik.
Bu arada idamlar yap›lmas›n, idam cezas› kald›r›ls›n diye Dan›ﬂma Meclisi'ne, MGK'ya, Adalet
Bakanl›¤›'na binlerce mektup geldi¤ini ö¤rendik. Meclis'e çuvallar dolusu geliyormuﬂ. Görüﬂtü¤ümüz
bütün üyeler söyledi; dolaplar›nda saklayacak yer kalmam›ﬂ. Söylediklerine göre de bu mektuplar tek
tek okunuyormuﬂ. Meclis'teki emniyet amiri de benzer ﬂeyler anlatt›.
Meclis'te idamlara cesaretle karﬂ› ç›kan ilk üye, emekli bir asker olan Ertu¤rul Alatl› idi. Hemen
onu bulup görüﬂtük. Bizimle görüﬂtü¤üne gerçekten sevinmiﬂti. Ankara'ya her gidiﬂimizde onunla
görüﬂürdük. Üyelerden imza toplam›ﬂt›. Ancak yeterli say›y› bulamam›ﬂ.
Özellikle doktor üyeleri s›k›ﬂt›r›yorduk. Öyle ya, hekimlerimiz mesle¤e baﬂlarken Hipokrat yemini
ediyorlard›.
"Aﬂa¤›da imzalar› bulunan bizler;
‹nsan haklar›n›n baﬂ›nda gelen "yaﬂama hakk› "na ayk›r› ve insan onuru ile ba¤daﬂmayan, toplum üzerinde "çekindirme" etkisi bulunmayan, "öç alma" niteli¤i taﬂ›yan, "adli hata" halinde düzeltilmesi olana¤› olmayan, Ceza Hukuku'nun "›slah" amac› ile ba¤daﬂmayan, ‹ngiltere, Fransa, ‹talya,
Federal Almanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, Amerika'n›n baz› eyaletlerinde ve dünyan›n birçok ülkesinde ceza yasalar›ndan ç›kar›lan ÖLÜM CEZASININ ceza yasam›zdan ç›kar›lmas›n› ve bunun bir
Anayasa hükmü haline getirilmesini istiyoruz. "
Hukukçular Halit Çelenk, Ahmet Tahtak›l›ç ve Hasan Esat Iﬂ›k'›n haz›rlad›klar› bu metnin
alt›ndaki imzalar› 1880'e ulaﬂt›rm›ﬂt›k. Yan›na bir dilekçe ekleyerek Ankara'n›n yolunu tuttuk.
Dan›ﬂma Meclisi Baﬂkan› Sadi Irmak'la Görüﬂme
O dönemde Meclis Baﬂkan› olan Sadi Irmak'la görüﬂme talebimiz birçok kez reddedilmiﬂti. 1880
imzal› dilekçeyi verirken ›srarla görüﬂmek istedik. ‹ste¤imiz kabul edildi. Görüﬂmeye 14 ana gittik.
Dan›ﬂmada çantalar›m›z arand›. ‹çinde yolda yemek için koymuﬂ oldu¤umuz elmalar› ve börekleri
görünce onlar da gülmüﬂtü. Meclis kap›s›ndan birçok sivil polis eﬂli¤inde içeri al›nd›k. Özel Kalem'e
geldi¤imizde, Özel Kalem Müdürü içeriye sadece üç kiﬂinin girebilece¤ini söyledi. Hemen üç temsilci
seçtik. Bas›na da görüﬂmenin yans›mas›n› istedi¤imizden, bir gazetecinin de beraberimizde gelmesini
istedik. Özel Kalem Müdürü ile birlikte beﬂ kiﬂi Sadi Irmak'›n odas›na girdik. Teker teker kendimizi
tan›tt›k.
Sadi Irmak içeriye girmemizden hemen sonra "Çocuklar›n›z terörist mi, sa¤c› m›’" diye
sormuﬂtu. Biz de "Çocuklar›m›z terörist de¤il, devrimci." dedik. Bir ana "Sa¤c›lar terörist de¤il mi’"
diye sorunca, söyledi¤ine piﬂman olmuﬂtu. "Kusura bakmay›n, hep öyle dendi¤i için söyledim." dedi.
Meclis Baﬂkan›'n›n bu denli tarafgir bir nitelemede bulunmas› ﬂaﬂ›rt›c› gelmemiﬂti bize.
Bir imza metni, bir dilekçe ve 235 sayfadan oluﬂan 1880 imzay› içeren dosyay›, gerekli aç›klamay› yaparak verdik kendisine. 1880 imzay› görünce ﬂaﬂk›nl›kla; "Bu kadar imzay› nas›l bir araya
getirdiniz’" demiﬂti. Biz imzalar› az bulurken, O gerçekten çok bulmuﬂ ve tekrar aç›p imzalara bakma
ihtiyac› hissetmiﬂti. Sadi Irmak'›n sorusuna cevab›m›z; "Sizlerin sayesinde bir araya getirdik. " oldu.
Bu imzalar›n birkaç avukat›n d›ﬂ›nda sadece çocuklar› idamla yarg›lanan ailelerin imzas› oldu¤unu
söyledik. "Cezaevleri önünde daha da kalabal›¤›z." dedik.
Sadi Irmak, cezaevlerine nas›l gitti¤imizi, orada ne(er yapt›¤›m›z› merakla sordu. Biz de o konularda geniﬂçe bilgi aktard›k. Çocuklar›m›z›n birço¤unun ﬂu anda hücrelerde bulundu¤unu ve cezaevi
koﬂullar›n› anlatt›k. 1.ﬁube'de yap›lan iﬂkenceler anlat›ld›. Analardan biri, s›k›yönetimin verdi¤i güvenceye inanarak çocu¤unu kendi eliyle götürüp teslim etmesine karﬂ›n iﬂkence yap›ld›¤›n› söyle di.
Anlat›lanlar› öylesine bir dinleyiﬂi vard› ki, sanki ilk kez duyuyordu bunlar›. 12 Mart dönemini
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yaﬂamam›ﬂt› sanki... Daha da ﬂaﬂ›rt›c› ﬂeyler oldu. Analardan biri "ﬂubelerde cop kullan›l›yor." deyince,
ne söylesin istersiniz’ "Cop nedir’" Güler misin, a¤lar m›s›n’ Dünyan›n di¤er bir ucunda yaﬂayanlar bile
Türkiye'nin gerçeklerini bilirken, Meclis Baﬂkan›'n›n böylesi garip ﬂeyler söylemesi kabul edilebilir
miydi’ Bir ana durumu sakin bir ﬂekilde ifade etmeye çal›ﬂt›:
"Dünyan›n baﬂka bir ülkesinde yaﬂayanlar bile Türkiye'de iﬂkence yap›ld›¤›n› biliyor da, siz
Meclis Baﬂkan› olarak bunlardan nas›l habersiz olursunuz veya öyle görünürsünüz’ 12 Mart dönemini
de en iyi siz bilirsiniz. Coptan haberiniz yoksa, Meclis Baﬂkan› olarak yetkilisiniz, gidin yerinde görün,
ﬂubeye bask›n yap›n. "
Bizler konuﬂtukça beraberimizdeki genç gazeteci sürekli baﬂ›yla bizim söylediklerimizi
onayl›yordu. Sadi Irmak ise, durmadan bunlardan haberi olmad›¤›n› ve bu kadar imzay› nas›l bir araya
getirdi¤imizi sorup durdu.
‹ﬂkencenin, idamlar›n onay vericilerinin, baﬂ sorumlular›n›n hiçbir ﬂeyden haberi yoktu! Copu
bile görmemiﬂlerdi. Görmek ne kelime, ne oldu¤unu bile bilmiyorlard›! Yalanc›l›k ve ikiyüzlülük ülkeyi
yönetenlerin karakteri olmuﬂtu. Bunlarla çok ama çok u¤raﬂacakt›k. Ayr›l›rken, imza kampanyas›n›n
sürdü¤ünü, ileride daha çok imza getirece¤imizi anlatt›k.
Bir gazete haberi ﬂu baﬂl›kla vermiﬂti: "Cezaevi Kap›lar›nda Bir Araya Gelenler... "
Ve Ayd›nlara Gittik...
1880 imzal› dilekçenin Meclis'e ve di¤er yerlere iletilmesinden sonra, bu ka›7ipanyan›n
geniﬂletilmesine karar vermiﬂtik. Hukukçular, yazarlar, çizerler, sanatç›lar, doktorlar... K›saca kendine
ayd›n›m, ilericiyim diyen tüm demokratlardan ölüm cezas›n›n kald›r›lmas› için imza toplayacakt›k.
Bu iﬂe baﬂlay›nca, imza toplamaya gitti¤imiz ayd›nlardan farkl› farkl› tepkiler ald›k. Ço¤unda
bekledi¤imiz tepkilerle karﬂ›laﬂt›¤›m›z› söyleyebiliriz. Ama bir k›sm› var ki, tam bir ikiyüzlülük sergilediler. Sonuçta karﬂ›m›za ﬂöyle bir tablo ç›kt›:
Korkmadan, çekinmeden ve isteyerek imza verenler, imza vermekle kalmay›p, imza
toplamam›za yard›mc› olanlar, kendileri de imza toplayanlar.
Korkarak ve çekinerek imza verenler...
idamlara karﬂ› oldu¤unu söylemesine ra¤men imza vermekten korkanlar...
‹damlara karﬂ› olmad›¤›n› söyleyip imza vermeyenler...
Bir de, ne idam cezalar›na karﬂ›y›m, ne de destekliyorum deme cesaretini dahi kendilerinde
bulamayanlar vard› ki, bunlar›n tavr›n› i¤renç olarak nitelemekten baﬂka bir söz bulam›yoruz. Bunlar
yalan söylediler, bizlerden kaçt›lar. Ak›llar› s›ra bizi atlatt›klar›n› sananlar vard› bunlar›n içinde.
‹mza verenlerin içinde baz›lar› vard› ki, bizlere cesaret verdiler. Böylesi onurlu bir görevi yerine
getirdi¤imizi söyleyip, bizlere teﬂekkür edenler de oldu. Bunlar bizlere sayg› duyuyorlard›. Gözleri dolu
dolu olup, a¤layanlar› vard›...
Ayd›nlardan ilk imzalar› G›rg›r ekibinden ald›k. Baﬂta O¤uz Aral olmak üzere ti:~m G›rg›r ekibi
çekinmeden imza verdiler.
Cumhuriyet'ten Oktay Akbal, Nokta Ankara Bürosu çal›ﬂanlar› bizlerden yard›mlar›n› esirgemediler. Aycan Giritlio¤lu, Ahmet Tümel birçok baﬂvurumuzun haber olarak yay›nlanmas›nda yard›mc›
oldular.
Yine Cumhuriyet'ten ‹smail Gülgeç, Tan Oral ilk imza verenlerdendir. Mehmet Kemal daha sonra
imza verdi. Çok duygusal biri olmal› ki, hemen gözleri doldu. ‹lhan Selçuk, ﬁükran Ketenci, Nadir
Nadi, Okay Gönensin de imza verdiler.
Murat Belge, imza toplama konusunda da yard›mc› ve destek oldu.
‹mza için çeﬂitli kitapevlerince düzenlenen "imza günleri"ni kaç›rmad›k. Yazarlara hem cezaevlerini anlatma imkan› buluyorduk, hem de imza al›yorduk. Onlar da bizlerle sohbet etmekten memnun
oluyorlard›. En sa¤l›kl› bilgileri bizlerden alabileceklerini biliyorlard›.
Böylesi imza günlerinden birinde Recep Bilginer de vard›. ‹mza vermedi¤i gibi homurdand› bir
de.Sonralar› birkaç kez daha karﬂ›laﬂm›ﬂ olmam›za ra¤men her seferinde imza vermeyi reddetti.
Füruzan da imza vermeyenlerden. Kendisine uzat›lan ka¤›d› itmiﬂ, yüzümüze bile bakmam›ﬂt›.
Müjdat Gezen, Zeki Alasya, Metin Akp›nar ise birçok defa "imza verelim" dedikleri halde vermeyenlerdendir. Birkaç kez görüﬂmemize karﬂ›n bir türlü imzalamad›lar, hep "atlatt›lar" bizi.
ﬁener ﬁen de, iki kez bulundu¤u yerde imza toplanmas›na ra¤men imzalamaktan kaç›nd›.
Edip Akbayram'la görüﬂtü¤ümüzde imza verece¤ini, hatta toplayaca¤›n› da söyledi. Biz de kendisine imza metinleri verdik. Aradan bir süre geçtikten sonra, imzalar› almak için gitti¤imizde 120 imza
toplad›¤›n› söylemesine karﬂ›n, kendisine ve ailesine ait z0 imzay› verdi. Bizim için toplanan 100
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imzaya, avukat› Ünal Emiro¤lu taraf›ndan el konuldu¤unu, veremedi¤i için üzüldü¤ünü belirtti.
Samimiydi. Av. Ünal Emiro¤lu, kendisi imza vermedi¤i halde bizim ad›m›za toplanan imzalara da el
koymuﬂtu. Bu hakk› kendisinde nas›l buldu acaba’
Çetin Altan'la gazetede görüﬂtük. Epeyce konuﬂtuktan sonra, ölüm cezas›na karﬂ› olmad›¤› için
imza vermeyece¤ini belirtti. Babas› iki kez idamla yarg›lanan biri olarak ﬂaﬂ›rd›¤›m›z› söyledik.
Füsun Erbulak, Suna Keskin, Mürüvvet Sim ilk imza ald›klar›m›zdand›. Mürüvvet Sim metni
okurken a¤lad› ve "Buna imza at›lmaz m›’" deyip imzalad›. Suna Keskin'in samimi görüntüsünün
gerçekte samimiyetsizlik taﬂ›d›¤› daha sonra görüﬂme iste¤imizi bile reddediﬂiyle anlaﬂ›ld›. Füsun
Erbulak imzalarken çok duyguland›. Ölüm cezas›na kesinlikle karﬂ› oldu¤unu özellikle belirtti. Çok
samimiydi. Bizimle tekrar görüﬂmek istedi¤ini söyledi ve rica etti.
Sinema sanatç›s› Ahmet Gülhan ve eﬂi imzalad›lar. Ayr›ca yard›mc› da oldular.
Dr. ‹hsan Ünlüer, imza verdi ama ne oldu¤unu anlamadan 10 dakika sonra imzas›n› geri ald›.
Oysa hekimlik mesle¤inin genel ahlak kurallar›n›n baﬂ›nda, insanlar› yaﬂatmak geliyordu.
Oktay Ekﬂi ile görüﬂtü¤ümüzde, Deniz Gezmiﬂler için geçmiﬂte imza topland›¤› zaman da imza
vermedi¤ini ve ﬂimdi de vermeyece¤ini söyledi. Bu konuda kafas›n›n net olmad›¤›n›, ayd›nlanmad›¤›n›
belirtince biz de ona; "O dönemden ﬂimdiye kadar 12 y›l geçti, kafan›z hala ayd›n!anmad›ysa, bundan
sonra hiçbir zaman ayd›nlanmayacakt›r." dedik.
‹lyas Salman eﬂi ile birlikte imza verdi, ayr›ca imza toplad›.
‹mza için, ‹zmit, Adapazar› ve Gemlik'e gitti¤imizde, parti merkezlerine u¤rad›k. Hepsiyle
görüﬂtük. Tekrar görüﬂmek istediler.
‹zmit'te ﬁinasi Yelda, Tacettin De¤er ve Erol Köse'nin kardeﬂi ve ye¤eniyle görüﬂtük. Han›m›yla
telefonla görüﬂüp durumu anlatt›k. Hepsi imza metni b›rakmam›z› ve daha sonra göndereceklerini
söyleyip adres ald›lar. Hiçbirinden, kendi imzalar› da dahil, hiçbir ﬂey gelmedi.
Adapazar›'nda Av. Cemal Sakarya ile görüﬂtük. Gerçekten samimi karﬂ›lad›. Bürosunda birkaç
arkadaﬂ› ile tan›ﬂt›rd›. "Böyle bir ﬂey için imza vermek herkesin görevidir." dedi. Daha sonra bize imza
gönderdi.
Gemlik'te Körfez Gazetesi yöneticileri imza metni almalar›na ra¤men imza- göndermediler. Yine
kardeﬂi D‹SK Davas›'nda idamla yarg›lanan Av. Z›rt›lo¤lu- na gittik. Bizi en çok ﬂaﬂ›rtanlardan biri
olmuﬂtu. "Kardeﬂimin bu durumda olma s›,benim idamlara karﬂ› olmam› gerektirmiyor. " deyip imzalamad›.
Av.Tafat Seyhan'la görüﬂtü¤ümüzde imza metni b›rakmam›z› istedi. B›rakt›k. Almak için
gitti¤imizde, birçok imza toplad›¤›n›, daha fazla toplayabilmesi için bir süre daha beklememizi söyledi.
Daha sonra en az on kez gittik geldik... Sonuçta ne toplad›¤› imzalar› verdi, ne de kendisi imzalad›.
U¤ur Mumcu da imza vermeyenlerdendi. Görüﬂmemizde "Hiçbir dernek ve hiçbir partiye imza
vermeyece¤ini" söyledi. Biz de, ne parti, ne de dernek oldu¤umuzu, ana olarak geldi¤imizi söyledik
kendisine... Çok uzun bir süre sonra ise, aileler d›ﬂ›nda imza toplayanlara imza verdi¤ini ö¤rendik.
Teoman Erel 19 Eylül 1985 tarihli Milliyet'teki köﬂe yaz›s›nda idamlarla ilgili olarak "Korkunç Bir
Cinayet" baﬂl›¤› ile bir yaz› yay›nlam›ﬂt›. Okudu¤umuzda ﬂaﬂ›rd›k.
Çünkü, yaz›s›nda "Anayasa imalatç›s›" Orhan Ald›kaçt›'n›n gençli¤inde idama karﬂ›yken, daha
sonra bu düﬂüncesini de¤iﬂtirmesini eleﬂtiriyor ve Nokta Dergisi'nde H›d›r Göktaﬂ'›n, cellat Hüseyin
Yalç›n'la yapt›¤› röportajdan bölüm aktar›yordu.
Cellad›n anlat›mlar›n›, "müthiﬂ", "insan› çarpan", "a¤lat›c›" bulmuﬂtu, Teoman Erel. Öyle ki,
Orhan Ald›kaçt›'n›n bu anlat›mlar› "nefes al›p, yutkunarak" okumas›n› diliyordu.
Teoman Erel'e göre, idam "korkunç bir infaz yöntemi"ydi... Öyle diyordu yaz›s›nda. Ama, bu
sat›rlar›n yazar› bize imza vermekten kaç›nm›ﬂt›... Ne ilginç de¤il mi’..
Sonradan bir ülkenin Uluslararas› Af Örgütü Gözlemcisi oldu¤unu duydu¤u- muz Mümtaz
Soysal da imza vermemiﬂti.Mehmet Ali Erbil eﬂi ile birlikte imza- lad›.
Özdemir Erdo¤an'› telefonla aram›ﬂt›k. Han›m› ç›kt›. Kendimizi tan›tt›ktan sonra, imza
istedi¤imizi belirttik ve eﬂiyle görüﬂmek istedi¤imizi söyledik. "Bekleyin" dedi. Az sonra yine han›m›
geldi; "Kocam›n o kadar çok iﬂi var ki, böyle ﬂeylerle u¤raﬂacak zaman› yok. " dedi.
Av. Muharrem Naci Orhan'a gidip görüﬂtük. ‹damlara karﬂ› olmad›¤›n› söyledikten sonra, bir de
olay anlatt›. "Ben bir solcunun idam›n› istedim. Halen u¤raﬂ›yorum." dedi. Hatta idam›n› istedi¤i kiﬂinin
yaﬂ› küçük oldu¤u için, avukat olarak çocu¤un Adli T›p'a sevkini isteyip yaﬂ›n› büyüttürmüﬂ. Dava ile
ilgili dosyay› aç›p bize okudu. "ﬁimdi sonucu bekliyorum." dedi. Bunlar› öylesine memnunlukla
anlat›yordu ki, biz de ﬂaﬂ›rd›k. 'Me¤er nereye gelmiﬂiz.' diye düﬂündük. Avukat, bir insan›n ölümünden
memnunluk duyuyordu. Evet, Naci Orhan... Sonucu biz de merak ediyoruz, ne oldu o gence’
Emel Say›n, imzalamak istedi¤ini, ancak korktu¤u için imzalayamayaca¤›n› söyledi.
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Kamran Usluer'in Taksim'de ara sokakta küçük bir çamaﬂ›r dükkan› vard›. Bir çok kez gidip
orada bulunanlara tutuklu ailesi oldu¤umuzu, idam cezas›n›n kald›r›lmas› için kampanya baﬂlatt›¤›m›z›,
bu nedenle kendisiyle görüﬂmek istedi¤imizi söyledik. Hep "atlat›ld›k". Çal›ﬂt›¤› tiyatroya gittik; hatta
oyunu izledik. Füsun Erbulak davet etmiﬂti. Haber yollamam›za ra¤men gelmedi, bizimle görüﬂmedi.
Erol Günayd›n'la görüﬂmek için tiyatroya gittik, haber yollad›k, gelmedi. Giriﬂte beklerken
önümüzden h›zla geçip gitti. Orada oldu¤umuzu bildi¤i halde yüzümüze bile bakmad›.
Genco Erkal'la tiyatroda görüﬂtük. Bize ertesi gün için Dostlar Tiyatrosu'nda randevu verdi. ‹ki
kiﬂi gittik, kendisini sordu¤umuzda, giﬂeden elimize bir zarf verdiler. Randevuya gelemedi¤inden, ayr›
bir randevu için haber ya da telefon numaras› b›rakt›¤›n› zannederek zarf› açt›k. Bir de ne görelim;
para... Ne kadar oldu¤una bakmad›k. Sekiz-on tane kadar binlik vard› zannedersek. Bu duruma çok
üzülmüﬂtük. Bu kampanya s›ras›nda hiç kimseden para istememiﬂ, tüm maddi yükü biz karﬂ›lam›ﬂt›k.
Zarf› giﬂedeki görevliye geri verip, çok üzüldü¤ümüzü, kimseden para istemedi¤imizi söyleyip, teessüflerimizi bildirdik. Bizleri baﬂ›ndan savmak istedi diye düﬂündük. Bir oyununu izlemeye gitti¤imizde
tekrar görüﬂme f›rsat› do¤du. Biz bir ﬂey söylemeden, çok üzüldü¤ünü belirtip özür diledi. Olaydan
sonra bizi çok aram›ﬂ ama ulaﬂamam›ﬂ. Metni imzalamak istedi¤ini, her konuda yard›mc› olaca¤›n›
belirtince, üzüldü¤üne inand›¤›m›z için imzas›n› kabul ettik. Di¤er oyuncular da imzalad›lar. Daha
sonra dost olduk. Ölüm Orucu döneminde sürekli görüﬂtük, bizden bilgi ald› ve üzüntülerine tan›k
olduk.
Füsun Önal ve Hadi Çaman ile Ankara'ya gidiﬂimizde kald›¤›m›z Otel Muazzam'da görüﬂtük.
Otel, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun bitiﬂi¤indeydi ve ayn› otelde kal›yorduk. Onlar da "Kelebekler
Özgürdür" adl› oyunda oynuyorlard›. Otel personeliyle birkaç kez haber göndermemize ve görüﬂmek
istememize ra¤men görüﬂmediler.
Meral Niron'la AST'a gitti¤imizde görüﬂtük. Boﬂ biri de¤ildi. Çocuklar›m›za her konuda hak
verdi¤ini belirtip, bizimle fazlas›yla ilgilenmiﬂ, ‹stanbul'da da görüﬂmek istedi¤ini belirtmiﬂti. A¤lad›¤›n›
da hat›rl›yoruz. Ad›n›n Cezmi oldu¤unu ö¤rendi¤imiz bir baﬂka oyuncu bizlere oldukça kaba
davranm›ﬂ, tutuklu ailesi oldu¤umuzu ö¤renince yan›m›zdan kalk›p gitmiﬂti.
Daha sonra Kerim Avﬂar'la birkaç kez görüﬂmüﬂtük. ‹liﬂkilerimiz de iyiydi. Bir ana, Moda
Sinemas›'nda oyunu izlerken sinirleri bozulmuﬂ, a¤lam›ﬂt›. Oyunun sonunda Rutkay Aziz'den kendini
Kerim Avﬂar'a götürmesini rica etmiﬂ, birlikte gitmiﬂler. Ana a¤layarak Kerim Avﬂar'›n boynuna
sar›lm›ﬂ. Onun da gözleri dolmuﬂ, a¤lamakl› olmuﬂ... Anan›n izledi¤i oyun "Bir Ceza Avukat›n›n
An›lar›"yd› ve idamla ilgiliydi. Daha da ilginci, önceden bize kaba davran›p yan›m›zdan kalk›p giden
Cezmi'yi bu oyunda izlemesiydi,
Nur Yoldaﬂ'la Gençlik Kitapevi'nde imza gününde görüﬂtük. Metni imzalad›, gerekirse cezaevindekiler yarar›na bir konser de verebilece¤ini söyledi.
Emin Garip Sandalc›'yla telefonla görüﬂtük. ‹mza verece¤ini söyleyip bizi evine davet etti.
Telefonla görüﬂürken Adalet A¤ao¤lu da oradaym›ﬂ, hemen Ankara'ya gitmesi gerekti¤inden telefonla
görüﬂmek istemiﬂ. Kendisiyle görüﬂtük. Çok duyguland›¤›n› Sandalc›'n›n onun ad›na da imza verebilece¤ini söyledi. Sandalc›'n›n evine gitti¤imizde Adalet A¤ao¤lu'nun da bize verilmesi için imza b›rakm›ﬂ
oldu¤unu gördük. Sandalc› o¤lunun da adresini verdi. O¤lu Reﬂat Göleli'ye gittik, o da imzalad›.
Yaﬂar Kemal de uzun süre bizimle görüﬂmeyenlerden biri. Birçok kere evini telefonla arad›k.
Karﬂ›m›za han›m› ç›k›yor ve bizlere, "Kitap yaz›yor, çok meﬂgul" diyordu. Bir türlü görüﬂme imkan›m›z
olmad›. Bizim ad›m›za Murat Belge aram›ﬂ, han›m› bize söylediklerinin ayn›s›n› ona da söylemiﬂ. Murat
Belge bununla ilgili olarak "Herhalde 2-3 bin sayfal›k bir kitap yaz›p bizi mahvedecek. " diye espri
yapt›. Daha sonra Yaﬂar Kemal imza verdi ama bize de¤il, Murat Belge'ye.
Sad›k Gürbüz ve eﬂi Seval Alkan tutuklu aileleri d›ﬂ›nda ilk imza verenlerdendi. Seval'in bürosunda görüﬂtük, o s›rada bir arkadaﬂ› daha vard›. O da imzalad› metni. Sad›k Gürbüz "Ne olursa
olsun, her ﬂeyi göze alarak imza vermek gerekir. " diyerek, o dönemin bir özelli¤ine de dikkat
çekmiﬂti. O s›ra, bir imza vermek bile gerçekten yürek istiyordu. Uzun uzun konuﬂtuk, dostça önerilerde bulundular.
Bir imza gününde Necati Cumal›, Hüseyin Ferhat, P›nar Kür ve Hasan K›yafet de imza verdiler.
Murat Belge görüﬂmek için Nazl› Il›cak'tan randevu istemiﬂ. Daha sonra görüﬂtüklerinde idam
cezas›n›n kald›r›lmas› için imza verip vermeyece¤ini de sormuﬂ. Nazl› Il›cak, imza veremeyece¤ini, "bu
kadar insanc›l olamayaca¤›n›" söylemiﬂ.
Ayﬂen Gruda, Y›ld›r›m Gürses, Y›ld›z Kenter ve ﬁükran Göngör imza vermeyenlerdendi.
Kerim Korcan, Erdal Özya¤c›lar, Erbil Tuﬂalp, Mustafa Ekmekçi, Taha Parla, Taci Ser Belge ve
Anadolu Yay›nc›l›k çal›ﬂanlar› ise imzalar›n› bizlerden esirgemediler.
Ayd›nlar... Konuﬂtuklar›nda mangalda kül b›rakmayan, demokratl›klar›ndan, insanc›ll›klar›ndan

Halk Kitaplığı / 12 Eylül, Tutsak Aileleri ve TAYAD

22

yanlar›na yaklaﬂ›lmayanlar... Zahmetsiz, bedelsiz u¤raﬂlar›n ucuz kahramanlar›... Bir k›sm›n› tabii ki
ay›rmak gerekiyor. Örne¤in bir Ruhi Su ustay›...
"Bu Böyle ‹mzalan›r"
Ve Ruhi Su'ya gittik. Evde yaln›zd›. Bize kahve yap›p ikram etti. Epeyce sohbet ettik. Daha
önceden de tan›ﬂ›yorduk. Bu gitti¤imizde rahats›z oldu¤unu, belinin Çok a¤r›d›¤›n› söyledi. Yine de
rahats›zl›¤›n› belli etmemeye çal›ﬂ›yordu. Öyle ki, rahats›zl›¤›n› söylerken bile yüzü gülümsüyor, gözlerinin içi gülüyordu. Bize moral veriyor, güç veriyordu: Sohbetten sonra, imza atmak için, bir anan›n
kuca¤›na kal›nca bir kitap verip, imza metnini üzerine koydu. Ana aya¤a kalk›p, "Böyle imzalamay›n,
beliniz a¤r›yor, e¤ilmeyin." dedi. O, "Hay›r, hay›r siz oturun." diye ›srar etti. Yere diz çökerek, anan›n
kuca¤›nda duran kitap üzerindeki metni imzalarken; "Bu böyle imzalan›r." dedi ve imzalad›. Çok duygulanm›ﬂt›k. Gözlerimiz doldu. Ne diyece¤imizi ﬂaﬂ›rd›k. Onun da gözleri dolmuﬂtu. O¤lu Ilg›n daha
önce imzalam›ﬂt›.
Baz› devlet hastanesi doktorlar›ndan teklifler geldi, imza vermek istediklerini söylediler.
Emekli ö¤retmenler, kendileri buldular bizi. Görüﬂtük ve metni imzalad›lar.
Adli tutuklu yak›nlar› da metni imza etmek isteyenlerdendi.
3030 imza toplanm›ﬂt›. Bu imzalar› 23.5.1983 tarihinde Dan›ﬂma Meclisi'ne; 24.5.1983 tarihinde
de Adalet Bakanl›¤› ve Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreterli¤i'ne ekleriyle birlikte 407 sayfa olarak verdik.
Milliyet Gazetesi 24 Temmuz 1983 tarihinde haberi ﬂu ﬂekilde verdi: "‹dam cezas›n›n kald›r›lmas›
istemiyle Evren ve Dan›ﬂma Meclisi'ne 3 bin imzal› bir dilekçe sunuldu. "
Siyasi Parti Ziyaretleri
Cezaevlerindeki uygulamalarla ilgili olarak toplumun tüm kesimlerini duyarl› k›lmak istedi¤imizden, siyasi partilerin kuruluﬂundan hemen sonra, parti genel merkezlerini ziyaret etmeye karar verdik.
O dönem yine çocuklar›m›z›n, yak›nlar›m›z›n aileleriyle ve avukatlar›yla görüﬂmeleri, havaland›rmaya
ç›kmalar› yasaklanm›ﬂ, iﬂkence ve bask›lar artm›ﬂt›.
Yazd›¤›m›z üçer sayfal›k dilekçeleri 21-22 Temmuz 1983 tarihlerinde bütün parti genel merkezlerine ve genel baﬂkanl›klar›na gönderdik. Ayr›ca de¤iﬂik yerlere yapt›¤›m›z baﬂvuru dilekçelerinin fotokopileri ile "Ölüm Cezalar› Kald›r›ls›n" diye haz›rlay›p imzaya aç›lan metnin bir örne¤ini de dosya halinde götürdük.
Dilekçede özetle ﬂunlar yaz›l›yd›:
"Biz, Çeﬂitli cezaevlerinde, evlatlar› ve yak›n akrabalar› bulunan tutuklu aileleriyiz.
Haftalar ve aylarca cezaevi önlerinde bekledik ama "görüﬂ yasa¤›" denip, evlatlar›m›z› görmemiz
bile çok görüldü. "Niye bekliyorsunuz’" deyip, bizden gelmememizi istediler. Zorla bile da¤›tt›lar.
Evlatlar›m›z›, kimi kere yüzü-gözü yaral› halde gördük. ‹tildik, kak›ld›k. Mahkemelere "Tek kiﬂiden fazla
giremezsiniz. " dediler. Bizleri gözalt›na ald›lar, sorgulad›lar, cezaevine koydular. Neden’ Ne suçumuz
vard›’
Cezaevi müdürleriyle görüﬂmek istedik. Ço¤u kez görüﬂmek istemediler. Cezaevinde dayak yok
dediler. Ço¤u kez, gözlerimizin önünde evlatlar›m›z›n dövüldü¤ünü gördük.
Evlatlar›m›z›n günlerce, haftalarca açl›k grevine gittiklerine ﬂahit olduk. Evlatlar›m›z›n ve kendi
sorunlar›m›z› anlatabilmek için, S›k›yönetim Komutanl›¤›'na baﬂvurduk. Adli Müﬂavirli¤e gittik. Kap›lardan çevrildik. Genelkurmaya gittik, anlatt›k. Yine ziyaret yasa¤› sürüyor, yine evlatlar›m›z dövülüyor.
Birçok evlad›m›z "IDAM"la yarg›lan›yor. Görüyoruz ki, idamlar yap›l›yor. Öyle idamlar oldu ki, ailelerine önceden haber bile verilmedi. O¤lunu görmeye giden analar, cenazeleriyle karﬂ›laﬂt›.
Neredeyse akl›n› kaç›ran analar biliyoruz. Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerden, yaln›zca Türkiye'de idam
cezas›n›n uygulanmas›, övünülecek bir ﬂey olamaz. Demokrasiye geçece¤iz, seçimler yap›lacak
deniyor. Demokrasi, insan haklar›na dayanmaz m›’
‹dam cezas› çözüm de¤ildir diyoruz. Diyoruz ki, idamlara son verilsin, idam cezas› kald›r›ls›n,
Türkiye de uygar ülkeler aras›na girsin.
‹damla Yarg›lanan ve ‹dam Karar› Ç›km›ﬂ Tutuklu ve Hükümlülerin Ana, Baba, Eﬂ ve
Yak›nlar›"
‹lk ziyaretimizi Turgut Sunalp'in baﬂkan› oldu¤u MDP’ ye yapt›k. Bizi sekreter odas›na ald›lar.
‹çeride toplant› varm›ﬂ. Bir süre sonra Do¤an Kasaro¤lu içeri girdi. Musa Ö¤ün ve Y›lmaz Hocao¤lu
genel baﬂkan›n makam›ndan, yani toplant›n›n yap›ld›¤› odadan ç›kt›lar. Turgut Sunalp yan›m›za kadar
gelerek "buyrun" deyip, bizimle birlikte odaya girdi.
Turgut Sunalp'e sorunlar›m›z› anlatmaya baﬂlad›k. Yap›lanlar›n demokrasiye ve insan haklar›na
ters düﬂtü¤ünü söyledik. Bizlerin üzerinde de bask›lar›n yo¤unlaﬂt›¤›n› belirttik. Konuyu ölüm
cezalar›na getirdik. Ölüm cezas›n›n "Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi"nde yeri olmad›¤›n›, Türkiye'nin
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de bu sözleﬂmeye imza att›¤›n›, gözalt›na al›nan yak›nlar›m›za iﬂkence yap›ld›¤›n›, baz›lar›n›n ölümlerle
sonuçland›¤›n› söyleyip, kendilerine verdi¤imiz dosyan›n içeri¤i hakk›nda bilgi verdik. Söylenenler konusunda Turgut Sunalp'in yaklaﬂ›m› çok ilginçti. Bizlere hak veriyor, geliﬂmeleri bildi¤i her halinden
okunuyordu. O bilmeyecek de kim bilecekti’ Öylesine ﬂeyler anlatt› ki, bizleri bile ﬂaﬂ›rtt›:
"Çok hakl›s›n›z, söyledi¤iniz her ﬂeye inan›yorum. Benim de bir arkadaﬂ›m›n k›z›n› polis iﬂkencede öldürdü... Ben çok yufka yürekli bir insan›m. S›k›yönetim Komutanl›¤› yapt›¤›m dönemde biri yakaland› m› çok üzülürdüm..." Ailesiyle ilgili de anlatma ihtiyac› duymuﬂtu: "iki o¤lum var. Burada olaylara
kar›ﬂmas›nlar diye, borç harç onlar› d›ﬂar›da okutuyoruz,.." ‹damlar ve gelecekte yapacaklar› hakk›nda
da bir ﬂeyler söylemekten geri kalmad›: "‹damlara çok üzülüyorum. ﬂu anda bu dosyay› hemen inceletece¤im ve gerekli yerlere iletece¤im. ‹ktidara geldi¤imizde de idam cezas›n› kald›raca¤›z. ‹damlar çok
büyük ve unutulmaz bir ac›..." Seçimlerden sonra bizleri tekrar bekledi¤ini belirterek görüﬂmeye son
verdi. Ve oradan ayr›ld›k. Anlatt›klar›na inanmam›ﬂt›k. Bir insan ancak bu kadar yalan söyleyebilir ve
yüzü de k›zarmazd›.
Ayn› Sunalp, daha sonra iﬂkencelerle ilgili olarak; "Elimizde taﬂ gibi o¤lanlar varken, copa ne
gerek var’" diyecekti. Acaba k›z› iﬂkencede öldürülen arkadaﬂ›na da böyle mi söylemiﬂti’ Bu i¤renç
ikiyüzlülük midemizi buland›r›yordu.
Ayn› gün ANAP Genel Merkezi'ne gittik. Özal'›n orada oldu¤unu ö¤rendik. Kendisiyle görüﬂmek
istedi¤imizi bildirdik. Bu istemimizi Turgut Özal'a ileten kiﬂi "Çok meﬂguller, sizinle görüﬂemeyecekler." dedi. O anda Bülent Ulusu ile görüﬂüyormuﬂ. Görüﬂüp, bir dosya verece¤imizden bilgi sahibi
olan Özal, istersek dosyay› b›rakabilece¤imizi de söylemiﬂ. Oysa biz, kendisiyle görüﬂüp, sorunlar›m›z›
ilettikten sonra dosyay› b›rakacakt›k. Bu düﬂüncelerimizi söyleyip, dosyay› b›rakmadan ç›kt›k. Ç›karken; "Bizi ﬂimdi dinlemezseniz, iktidara geldi¤inizde hiç dinlemezsiniz." demeyi de ihmal etmedik.
HP merkezine gitti¤imizde ‹stanbul'dan geldi¤imizi, tutuklu yak›n› oldu¤umuzu ve genel
baﬂkanla görüﬂmek istedi¤imizi anlatt›k: Necdet Calp'in orada oldu¤unu söyleyip, beklememizi istediler. Bizlerin geldi¤ini kendisine bildirmeye giden kiﬂi geri geldi¤inde Calp'in olmad›¤›n› söyledi.
Do¤rusu çok ﬂaﬂ›rm›ﬂ, bundan da öte k›zm›ﬂt›k. Bir süre sonra Dan›ﬂma Meclisi'nden tan›d›¤›m›z Özer
Gürbüz geldi. Bizimle görüﬂmek istedi¤ini belirtip, odas›na davet etti. Odas›na gittik. Calp'in çok ay›p
etti¤ini, oylar›m›za ihtiyac› oldu¤unu söyledik. Calp'in yalan söylettirdi¤ini, orada olmad›¤›na inanmad›¤›m›z› söyledi¤imizde, Özer Gürbüz k›pk›rm›z› oldu. Yan›t vermedi. Sorunlar›m›z› ona da anlatt›ktan
sonra, belgeleri içeren dosyay› verip HP binas›ndan ayr›ld›k.
SODEP'te Rafet Tüzün'le görüﬂebildik. O zamanki Genel Baﬂkan Cezmi Kartay ‹stanbul'dayd›.
Ayn› ﬂeyleri ona da anlat›p, dosyay› verip ayr›ld›k.
DYP Genel Merkezi'nde Y›ld›r›m Avc› ile görüﬂüldü. ‹stemlerimizi ve ﬂikayetlerimizi olumlu buldu.
Hakl› oldu¤umuzu söyledi. Elinden geleni yapacaklar›n› belirtip, tekrar görüﬂmek iste¤inde bulundu.
"Sizin de Beyninizi Y›kam›ﬂlar"
22 ﬁubat 1983 tarihinde Halkç› Parti'deydik Genel Merkez'de görüﬂebilece¤imiz bir tek Yaﬂar
Aysev vard›. Yan›nda da ‹zmir Barosu'ndan Av. ﬁakir Zarluo¤lu bulunuyordu. Orada bulunmas›n›n
nedeni, ‹zmir Barosu olarak cezalarda birer y›l indirim yap›lmas› konusunda bir önerge
haz›rlamalar›ym›ﬂ. HP’ ye de o nedenle gelmiﬂ.
Kendimizi tan›tt›k. Yaﬂar Aysev, "Çocuklar›n›z komünist ve suçlular..." diyerek sald›r›ya geçti.
Ancak bununla da yetinmedi; "Sizin de beyninizi y›kam›ﬂlar, onlardan hiç fark›n›z yok." diyerek daha
da ileri gitti.
Avukat da onu destekliyor, söylediklerini do¤ruluyordu. Hatta kendisinin de ayn› ﬂekilde müvekkilleri oldu¤unu belirtti. Tabii söylenenleri karﬂ›l›ks›z b›rakmad›k. Çocuklar›m›z›n suçlu olmad›¤›n›,
onlarla ayn› düﬂüncede oldu¤umuzu, bunun do¤ru oldu¤unu ve bundan da gurur duydu¤umuzu
belirttik. Yaﬂar Aysev'e kendisinin MHP'li bir faﬂist oldu¤unu, HP'de ne iﬂi oldu¤unu sorduk. Avukata
da "Mademki bu düﬂüncedesiniz, niye savunmad›¤›n›z bir düﬂüncenin sahiplerini savunuyorsunuz."
dedik. Yaﬂar Aysev'e "Çocuklar›m›z senin gibilerini cezaland›rd›, ellerine sa¤l›k." diye ba¤›rd›k. Üstüne
sald›rmamak için kendimizi zor tuttuk. Evet Yaﬂar Aysev MHP'liydi ve "sosyal demokrat" geçinen bir
partide yer al›yordu. Ne yaz›k ki, bu da Türkiye gerçe¤i oluyordu.
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BÖLÜM 4
METR‹S'TE B‹R GÖRÜﬁ GÜNÜ
(Metris'in önündeki yolun trafi¤e kapat›lmas›, 25.7.1983)
Yine Metris’te açl›k grevi ve görüﬂ yasa¤› vard›. Çocuklar›m›z cezaevindeki bask›lar nedeniyle
açl›k grevindeydi. Bu Sa¤malc›lar Cezaevi’nde tek tip elbise dayatmas›na karﬂ› ve ‹stanbul’daki di¤er
tüm cezaevlerinin kendi sorunlar›n›n da çözümünü hedefleyen bir açl›k greviydi.
Her görüﬂ gününde oldu¤u gibi, o gün de cezaevinin önü kalabal›kt›. Ve hatta çok ilginçtir,
görüﬂ aç›kken gelemeyenler, görüﬂ yasa¤›nda Elaz›¤, Kars, Malatya gibi ﬂehirlerden gelir, cezaevi
önünde beklerdi. Belki de görüﬂ yasa¤› ya da açl›k grevinde, her ana-baba çocu¤unun, yak›n›n›n
hayat›ndan daha çok endiﬂe etti¤i için böyleydi. Çünkü görüﬂ yasa¤› oldu¤u zamanlar, çocuklar›m›zla
tüm haberleﬂmemiz de kesilmiﬂ olurdu. Öyle ki, ziyarete getirdi¤imiz çamaﬂ›rlar al›nmaz, çocuklar›m›z
için yat›rd›¤›m›z paralar bile o gün de¤il, daha sonra kendilerine verilirdi.
Böyle günlerde, bizimle konuﬂmaya, görüﬂmeye cezaevi yöneticilerinden kimse gelmez.
Aram›zdan üç-dört temsilci içeri al›n›r ve güya sorunlar›m›z› dinlerler. Sanki anlatt›klar›m›z onlarla ilgili
de¤ildir. Ve bizlerle ilk konuﬂan, geliﬂmelerden ‘habersiz’dir hep. Temsilci olarak içeri giren ailelere
karﬂ› sert ve son derece kat›d›rlar. Olaylar›n sorumlular›m›z› suçlarlar. Sanki onlar› tan›m›yoruz, sanki
onlar› biz do¤urmad›k, biz büyütmedik ve neden cezaevinde tutulduklar›n› bilmiyormuﬂuz gibi.
Cezaevi Müdürü Albay Nihat Y›ld›r›m, içeri giren temsilcilere çocuklar› suçlay›c› sözler söyler, bu
nedenle tart›ﬂmalar ç›kard›.
...
‘Beni de Götürün’, ‘Bizi de Götürün’
Cezaevi kap›s›n›n önünde topland›k. Büyük bir kalabal›k vard›. Ziyarete gelmiﬂ en az iki bin
kiﬂiydik. Ve öfkeliydik. Evet, çocuklar›m›z›n açl›k grevi nedeniyle 17 gündür aç oldu¤unu düﬂünen bizlerin yüre¤i yaral›, ama öfkeliydi.
Yetkililerle görüﬂmek istedi¤imizi söyledik ve bekledik. Ancak gelen giden yoktu.
Cezaevine askeri bir ambulans girmiﬂ, merak›m›z giderek artm›ﬂt›. Bir süre sonra ambulans
cezaevinden ç›k›p önümüzden geçerken, herkes ambulans›n yan›nda, önünde, arkas›nda topland›.
‹çindekileri görmeye, yaﬂay›p yaﬂamad›k lar›n› anlamaya çal›ﬂt›k. Kimlerdi, durumlar› neydi, nereye
gidiyorlard›’.. Kimse bir ﬂey söylemiyordu. Merak, heyecan ve öfke birbirine kar›ﬂm›ﬂ ve giderek de
artmaya baﬂlam›ﬂt›.
Cezaevi ç›k›ﬂ›ndan sonra, birkaç kiﬂi ambulans› izlemiﬂ, hangi hastaneye gittiklerini ö¤renmiﬂtik.
Bunu yaparken herkes kendi çocu¤unun derdinde de¤ildi. Merak›m›z ve kayg›lar›m›z birleﬂmiﬂ durumdayd›. En Küçük bir haber duyan, bir di¤er aileye bildiriyor; böylece k›sa k›sa geliﬂmeleri ya da cezaevinden ç›kan bir ambulans›n hangi hastaneye gitmiﬂ oldu¤unu hepimiz ö¤renmiﬂ oluyorduk.
Yine iki-üç ambulans ç›kt› cezaevi kap›s›ndan... Peﬂ peﬂe ç›karlarken, nas›l oldu bilemiyorum
ama, her ﬂey bir anda oldu. Araban›n önü kesildi; içindekileri görmek için ana-baba, eﬂ kardeﬂ, bütün
insanlar y›¤›ld› oraya.
Çocuklar o kadar solgun ve cans›zd› ki, ölü sand›k. Aram›zda araban›n önüne at›lan analar,
çocuklar oldu. Bu çocuklar içerideki evlatlar›m›z›n çocuklar›yd›. Yaﬂlar› küçüktü ama, her ﬂeyi
fark›ndayd›lar.
Kimimizin baﬂ›ndan eﬂarplar›m›z düﬂmüﬂ, kimimizin de aya¤›ndan ayakkab›lar›m›z f›rlam›ﬂt›.
Ba¤›ranlar, ça¤›ranlar, ‘‹mdat çocuklar›m›z› öldürüyorlar.’ Diyenler de vard› aram›zda.
Genç, yaﬂl›, ana-baba herkes ayn› derecede öfkeyle ambulanslar›n önünü kesmiﬂ durumdayd›k.
Öyle ki, Beﬂyüzevler’den Sultançiftli¤i’ne giden yol trafi¤e kapanm›ﬂt›. Yolun her iki taraf›nda uzun bir
araç konvoyu oluﬂtu. Yüzlerce araç bekliyordu. Dakikalar ilerledikçe, zaman geçtikçe konvoy
Bayrampaﬂa yönüne do¤ru uzad›kça uzad›.
Gürültü ve klakson sesleri artt›. Ama analar›n ç›¤l›¤›, feryad› her ﬂeyi bast›r›yordu. Bekleyen
araçlardan inenler, soru sorunlar, sohbet edenler, konuﬂanlar... Hepsi birçok ﬂey ö¤rendi o gün.
Durumu görüp araban›n birinden inen yaﬂl› bir kar›-koca ‘ﬁimdi gözlerimizle gördük, inand›k.’
Diyorlard›. Gözleri dolu dolu olmuﬂtu ikisinin de.
Görenler, merak edenler, gerçekten ilgileniyorlar, bilgi al›yorlard›. ‘Neden açl›k grevine gidiyorlar’’, ‘Hiç mi yemiyorlar’’, ‘Kaç gündür yemiyorlar’’, ‘Niçin cezaevinde’’ gibi daha bir sürü soru soruyorlard›.
‹çeriden askerler ç›kt›. Sa¤malc›lar ve Davutpaﬂa’dan da yard›m istenmiﬂ. Analardan biri, bir
üste¤menin yakas›na yap›ﬂm›ﬂ durmadan sars›yor ve çocuklar›m›z› neden dövdüklerini soruyordu.
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‘Sizler de bizim gibi halk çocu¤u de¤il misiniz!’ Üste¤men ise kendini ‘Ben Davutpaﬂa’dan geldim’
diye savunmaya çal›ﬂt›, ama boﬂunayd›.
Polisler gelinceye kadar askerler bize engel olamad›. Epey zaman geçmiﬂti ki, ba¤›rmalar,
hayk›r›ﬂlar ve ç›¤l›klar aras›nda ekip arabalar› gelip aram›za girdi. Gürültümüz bir süre daha devam
etti; ‘Z‹NDANLARIN KAPILARINI AÇIN!’ diye ba¤›r›yordu baz› analar. Cezaevi yöneticilerine lanet
okuyanlar, beddua edenler, polisin gelmesiyle iyice sinirlenip köpürenler vard›. Trafikse tümüyle
kapanm›ﬂt› zaten.
Polisler arabalar›ndan iner inmez ellerine geçirdikleri ilk on beﬂ kiﬂiyi ekip arabalar›na doldurdular. Bunun üzerine öfkemiz iyice taﬂt›. ‘Beni de götürün.’, ‘Bizi de götürün.’ Diye ba¤›rd›k, hayk›rd›k.
Üzüntüden fenalaﬂan, h›rs›ndan a¤layan analar, babalar, kardeﬂler oldu aram›zda. Gözümüzün önünden al›p götürdüler on beﬂ kiﬂiyi. Ne kadar zor gelmiﬂti bize, bir ﬂey yapamamak, saatlerce bekleyip
çocuklar›m›z› görememek, bu da yetmezmiﬂ gibi itilip kak›lmak, ﬂubelere götürülmek...
Almanya’dan çocu¤unu ziyarete gelen yaﬂl›, bastonlu bir baban›n da copla kafas› yar›ld›.
O gün al›n›p götürülenleri on beﬂ gün ﬂubede tutmuﬂlard›.
Tutuklu ana-baba, eﬂ ve yak›nlar› aras›nda ve de çevre halk› ile, o günlerde, kimsenin önceden
düﬂünüp tahmin edemedi¤i böyle bir dayan›ﬂma yaﬂanm›ﬂt›, ayn› zamanda.
Ayn› günlerde, sorunlar›m›z› iletmek için on beﬂ kiﬂi Ankara’ya gittik. Cumhurbaﬂkanl›¤›’na,
Genelkurmay’a, Meclis Baﬂkanl›¤› ve Adalet Bakanl›¤›’na dilekçeleri verdik ve sorunlar›m›z› tek tek
anlatt›k.
Verdi¤imiz dilekçelerde özetle ﬂöyle diyorduk:
‘Bizler, ‹stanbul Metris, Sa¤malc›lar ve Sultanahmet cezaevlerindeki tutuklular›n ana-baba, eﬂ ve
yak›nlar›y›z. Bu cezaevlerindeki yasal olmayan uygulamalar sonucu, çocuklar›m›z 7-8 Temmuz 1983
tarihinden beri açl›k grevindedir.
Ço¤u henüz mahkemeye ç›kart›lmam›ﬂ, bir k›sm›n›n ise duruﬂmalar› devam etmekte olup, büyük
ço¤unlu¤u beraat edecek olan evlatlar›m›z›n, eﬂlerimizin sa¤l›¤›n›n devlet güvencesi alt›nda bulunmas›
son derece do¤al beklentimizdir.
Tutuklular›n avukat ve aileleriyle görüﬂmelerinde sürekli k›s›tlamalar getirilmektedir.
Tutuklular›n sa¤l›klar› için önemli olan havaland›rma süresi yetersizdir. Çocuklar›m›z k›yas›ya
dövülmüﬂ, bu uygulamalar ve dayak izleri mahkemeye ç›kanlarca soyunularak mahkeme heyetine
gösterilmiﬂ, bunlar›n önlenmesi yolundaki taleplere ra¤men dayak devam etmiﬂtir, etmektedir.
Son olarak Metris ve Sultanahmet cezaevlerinden 149 tutuklu Sa¤malc›lar’da inﬂa ettirilen yeni
askeri cezaevine nakledilmiﬂ, burada bir ve üç kiﬂilik oda ad› verilen hücrelere konulmuﬂ ve tek tip
elbise giymeye zorlanm›ﬂlard›r. Öyle ki, 24 saat kollar›ndan kelepçeler ç›kar›lmam›ﬂ, yüzük ve saatleri
toplanm›ﬂt›r.
On beﬂ günden beri havaland›rmaya ç›kar›lmam›ﬂlar, ellerinden radyo, televizyon gibi kitle
iletiﬂim araçlar› al›nm›ﬂt›r.
Metris Cezaevi’nde tutuklular›n masa ve sandalyeleri toplanm›ﬂt›r.
(...)
Aﬂa¤›daki yasal isteklerimizin gerçekleﬂtirilmesini talep ederiz.
1-Tutuklular›n sa¤l›klar› üzerinde olumsuz etkileri olan hücre sisteminin ve tek tip elbise uygulamas›n›n sona erdirilmesi.
2- Havaland›rman›n gerekli düzeye ç›kart›lmas›.
3- Savunma için gerekli olan kitap, tükenmez kalem ve defterlerin sa¤lanmas›.
4- Ellerinden al›nan savunma ve ders notlar›n›n iade edilmesi.
5-Her türlü bask› ve zorlay›c› yöntemlerin sona erdirilmesi.
6- Bayram aç›k görüﬂünün yapt›r›lmas› ve yiyecek al›nmas›.
7-Mahkemeye ve hastaneye sevk edilirken, tutuklular›n ellerinin arkadan ba¤lanmas›na son verilmesi.
8-Tutuklular›n mahkemeye gidiﬂleri ve ziyarete ç›k›ﬂlar›nda insan onuruyla ba¤daﬂmayacak
ﬂekilde arama yap›lmas›na ve mahrem yerlerine bak›lmas›na son verilmesi...’
...
Cezaevlerine Girmesine ‹zin Verilmeyen Adalet Bakan›:
Nejat Eldem
6 Kas›m seçimlerinden sonra yetkililerle görüﬂmek için Ankara’ya gittik. Görüﬂme olana¤›
bulamad›¤›m›zdan, dilekçe vermekle yetindik.
Cezaevlerindeki bask›lar tekrar yo¤unlaﬂm›ﬂ, insanl›k d›ﬂ› uygulamalar artm›ﬂt›. Telefonla randevu alamad›¤›m›z için, Adalet Bakan›’n›n ‘Görüﬂme Günü’ oldu¤unu ö¤rendi¤imiz Sal› günü bir anan›n
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Ankara’ya gitmesinin uygun olaca¤›n› düﬂündük.
O gün için, dilekçe fotokopileri, iﬂkence raporlar›, tutuklu mektuplar› ve mahkeme tutanaklar›n›
içeren bir dosya da haz›rlam›ﬂt›k. Bakan’la görüﬂmeye giden ana, o ziyareti bizlere anlatm›ﬂt›:
‘Nejat Eldem ziyaretçilerle özel kalem müdürü kanal›yla teker teker görüﬂüyordu. Bekleme salonunda on kiﬂi kadar vard›. Kad›m olarak tektim. Bekleme süresini boﬂa harcamamak düﬂüncesiyle,
orada bulananlara cezaevlerini, mahkemeleri ve tutuklu yak›nlar› üzerindeki bask›lar› anlat›yordum.
De¤iﬂik illerden gelen bu insanlar beni dinliyorlard›.
Bakan bizzat beni salondan ald› ve görüﬂme odas›na birlikte girdik. Kim oldu¤unu bilmiyordu.
‹stanbul’dan geldi¤imi, tutuklu yak›n› oldu¤umu belirtip anlatmaya baﬂlad›m. Metris ad›n› duyunca
Bakan heyecanlanm›ﬂt› birden. Dosya halinde içeri sokamayaca¤›m›z› düﬂündü¤ümüzden, paket yapmak zorunda kald›¤›m›z belgeleri ç›kard›m. Bu arada cezaevlerindeki uygulamalar› anlat›yordum.
Bakan, hiç beklemedi¤im bir anda ‘Tek tip elbiseyi herkes giyecek, ne yani, o istedikleri sistem
gelseydi tek tip giymeyecekler miydi’’ dedi. O an nas›l düﬂündüm bilemiyorum, ‘Türkeﬂ’e de giydirecek misiniz’’ diye sordum.
Sohbet ilerlemiﬂ, çaylar gelip gidiyordu. Ben anlat›yorum, o da ‘Sizin çocuklar›n›z rahat durmuyorlar, mahkemeye geldiklerinde, daha önce keseka¤›d›na koyduklar› pislikleri mahkeme heyetinin
önüne at›yorlar.’ Dedi. Bugüne kadar böyle bir ﬂey olmad›¤›n›, kendisine yanl›ﬂ ﬂeylerin anlat›ld›¤›n›,
çocuklar›m›z›n mahkeme heyetinin önüne elleri arkadan kelepçeli ve dövülerek getirildiklerini anlatt›m.
Ama ﬂunu da belirtmeden geçemedim: ‘Onlar bu yap›lanlara seyirci kal›yorsa, o dedi¤iniz ﬂeyi de hak
etmiﬂ oluyorlar!’
Daha önce de belirtti¤im gibi, samimi bir hava do¤muﬂtu aram›zda. O da bu havadan etkilenmiﬂ
olacak ki, kendisinin cezaevlerini gidip görmesine izin verilmedi¤ini söyleyebildi. ‘Geçenlerde
Diyarbak›r ve ‹stanbul’a gitti¤im halde cezaevlerine gitmeme izin verilmedi. Onun için bir ﬂey yapamayaca¤›m.’ Dedi.
Bu sözler üzerine, gitti¤imiz her cezaevi yöneticisinin yap›lanlardan Adalet Bakan›’n›n sorumlu
oldu¤unu, yani emrin oradan geldi¤ini söylediklerini belirttim. ‘Yükünüz çok a¤›r, o zaman istifa edin.’
Dedim. Bakan fazlas›yla ﬂaﬂ›rm›ﬂt›; ‘Ama nas›l, nas›l istifa ederim.’ Diyebildi.
Sanki oraya yap›ﬂ›kt› veya atanm›ﬂt›. ‹stifa edebilece¤ini düﬂünemiyordu bile. Ne biçim insanlard› bunlar, anlamak zordu. Üsteledim; ‘‹stifa edin, tarihe cezaevlerine girmesine izin verilmedi¤i için,
haks›zl›klara karﬂ› ç›kt›¤› için istifa eden namuslu bir bakan olarak geçersiniz.’ Dedim.
...
‘Cezaevlerinde Demokrasi Olmaz, Hadi Ç›k›n Gidin’
1983 y›l› Temmuz ay›ndan itibaren ‹stanbul’un çeﬂitli cezaevlerinden Sa¤malc›lar Askeri
Cezaevi’ne götürülen çocuklar›m›za tek tip elbise giydirmek için her türlü bask›, iﬂkence yap›lm›ﬂ, günlerce dayak at›lm›ﬂt›. Ço¤u hücredeydi. Bir süre sonra da görüﬂ yasa¤› konuldu. Adli Müﬂavirli¤ine ve
Ankara’ya gitmiﬂ, dilekçeler vererek bu durumu dile getirmiﬂtik. Ancak, yine bir sonuç alamam›ﬂt›k.
Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreterli¤i’ne dilekçe vermek için giden biz alt› tutuklu yak›n›na,
General Sedat Güneral ellerini masaya vura vura, ‘Elbette onlara iﬂkence yap›lacak.’ Demiﬂ ve çocuklar›m›za hakaretlerde bulunmuﬂtu. Bunun üzerine aya¤a kalkarak, ‘Siz, bizim çocuklar›m›za küpür edemezsiniz.’ Diyerek onu cevaps›z b›rakmad›k.
Bir baban›n ‘Demokrasi var diyorsan›z, demokrasi varsa bask› ve iﬂkence olmamal›.’ Sözleri
üzerine Güneral, ‘Cezaevlerinde demokrasi olmaz, hadi ç›k›n gidin.’ Dedi.
Sedat Güneral ile sonralar› birkaç kez daha karﬂ›laﬂt›k. Bir keresinde de k›zlar›m›za küfretmiﬂti.
O zaman da gereken cevab› vermiﬂtik ve ‘Sizin çocu¤unuz yok mu, k›z›n›z yok mu’’ diye sormuﬂtuk
kendisine.
Ankara’ya bu sefer de 150 kiﬂi gittik. Ankara dönüﬂü 13 Mart 1984 günü Metris Cezaevi d›ﬂ›nda
bir bas›n toplant›s› yapt›k. Bu toplant›da, çok say›da yerli ve yabanc› gazetecinin yan› s›ra bir o kadar
da sivil polis vard›.
Bas›na da¤›t›lan metinde özetle ﬂöyle diyorduk:
‘Say›n bas›n mensuplar›,
Bizler Metris ve Sultanahmet cezaevlerinde bulunan tutuklular›n aile ve yak›nlar›y›z.
Yedi ay› aﬂk›n bir süredir yavrular›m›zla görüﬂemiyoruz. Bu nedenle de hayatlar›ndan endiﬂe
duyuyoruz.
ﬁöyle ki, bugün Metris, Sa¤malc›lar ve Sultanahmet cezaevlerinin 1. ﬁube’den daha beter birer
iﬂkence oda¤› haline geldi¤i, tahliye olan çocuklar›m›zca da dile getirilmektedir. Bu gerçe¤i bizler, ziyarete gitti¤imizde çocuklar›m›z›n d›ﬂar›ya kadar ulaﬂan ba¤›r›ﬂlar›ndan da anl›yoruz. ‘Z‹YARETE
‹ST‹YORUZ! BASKI VE ‹ﬁKENCELERE SON!’ diye ba¤›r›yorlar evlatlar›m›z.
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‹ﬂkence ve dayaktan, hastaneye kald›r›lmak zorunda kalan çocuklar›m›z›n, ambulanslarla gözlerimizin önünden geçerken ne halde olduklar›n› görüyoruz. Yavrular›m›z›n, insan hak ve özgürlüklerinden yoksun, havaland›rmaya dahi ç›kar›lmadan, duvarlar›ndan damla damla sular akan dört duvardan
müteﬂekkil hücrelerde, tüm iletiﬂim ve savunma araçlar›ndan yoksun olarak yar› ç›plak bir vaziyette
ölüme terk edilmelerini ‘DEMOKRAS‹’ ile ba¤daﬂt›ram›yoruz.
Cezaevi yönetimi istedi¤i zaman, nedensiz bir ﬂekilde ziyareti kapat›p, ko¤uﬂlara operasyonlar
düzenleyerek, çocuklar›m›z› k›yas›ya dövüp iﬂkence yap›yor. Giysi ve kitaplar›n› alarak, d›ﬂar›da bizlerin gözleri önünde bidonlara doldurup yak›yor. Gerekti¤inde yollar kapat›l›yor ve semt sakinleri dahi
evlerine, iﬂlerine gitmekte güçlük çekiyor, hakaretlere maruz kal›yor.
Yönetimce, tutuklu bulunan yavrular›m›za ve yak›nlar› olan bizlere ‘vatan haini’ olarak bak›l›yor.
(...)
Çocuklar›m›za yap›lan bask›, dayak ve iﬂkencelere son verilsin. Avukat ve aileleriyle görüﬂme
olana¤› sa¤lans›n. Kitle iletiﬂim ve savunma gereçleri verilsin.’
...
‘Kald›r›n!
Kald›r›n bu sofray›
Hasretim artar oldu
Bir de ekmek yemek ha
Bir de doymak t›ka basa öyle mi’
Diken olur ellerimden her lokma
Yumruk olur içti¤im her damla su
Ben burada sofra sofra üstüne
Onlar orada taﬂ ba¤las›n bö¤rüne
Öyle mi’’
Cezaevlerindeki açl›k grevleri bizleri hep etkilemiﬂti. ‹lk zamanlar yirmi-otuz gün aç
kal›namayaca¤›n› düﬂünürdük. Çünkü ramazandaki bir günlük oruz dahi bizi etkilerdi. Çocuklar›m›z aç
oldu¤u için bo¤az›m›zdan bir ﬂey geçmez, yemekten adeta nefret ederdik. Birçok ﬂeyi ö¤rendi¤imiz,
birçok ﬂeye al›ﬂt›¤›m›z gibi, zamanla bu tutumumuz da de¤iﬂti. Onlar haklar› için aç kal›yorlard›.
Bizlerin bir ﬂeyler yapabilmesi, ayakta durabilmemize, yemek yememize ba¤l›yd›.

‘O¤ulsa
Benim o¤lum
Orak zaman›
Baﬂak boyunlar›na k›l›ç keskini t›rpanlar indi¤inde
Ben do¤urdum
Yi¤itse böyle
Akﬂam güneﬂi alt›nda kayalar›n
K›z›l sütunlar› gibi onurlu ve muzafferse
Çocuk ayaklar›nda yaralar› ben sard›m
Öfkeli gözlerinde gözyaﬂlar›n› ilk silen bendim
ﬁimdi belki aç
ﬁimdi belki amans›z rüzgarlar önünde
Üﬂümüﬂ bir ç›nar gibidir
Sab›rsa
Benim sabr›m
Gün gün
Saat saat eriyen eti
Benim etimdir.
Korkuysa benim korkumdur
Aln›ma düﬂürülmüﬂ kara bir yazg› gibi
Yüzy›llardan getirmiﬂtim.
Ç›kmaz desem
Gün yolunda
Yol ortas›nda
Kuru bir saman y›¤›n› gibi yakar›m
Sevgiyse benim sevgimdir
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Sevdaysa benim sevdam
Kimse benim gibi sevemez
Kimse benim gibi sevdi¤ine kendini veremez
Ürkekse benim ayaklar›m ürkektir
Cesursa benim yüre¤im
Kar üstünde yürürüm karanl›k üstüne
Çar›ks›z, ç›plak ayak
Ve sessiz
Bütün ç›¤l›klar benden bilinir
Kaygaysa benim kavgam
Yürek teli ça¤r› sesi vuranda
Dünyalar› y›k›p
Dünyalar› yaratmada
Mahir’dir ellerim’
BÖLÜM 5
ÖLÜM ORUCU B‹ZE ÇOK ﬁEY Ö⁄RETT‹
‘Ba¤›rmak isterim avaz avaz
Hayk›rmak her bir nesneye
Kafda¤›’n›n ard›nda yok bu zulüm
Tanr› cehennemine yak›ﬂt›rmam›ﬂ
Nerelerde duyulmuﬂ
Hücre hücre bir insan›n ölümü
Kim gönderdi insanlara bu zulmü
Hangi beden
Günlerce devam eden bir ölümü hak göre
Nas›l bir zulüm ki bu
Ölümü ye¤ler evlatlar›m›z’
Her ﬂeyin ama her ﬂeyin de¤iﬂti¤i günleri, aylar› yaﬂamaya baﬂlam›ﬂt›k. Zulümle müthiﬂ bir
hesaplaﬂmaya girmiﬂlerdi evlatlar›m›z. Kimsenin baﬂlang›çta inanmad›¤›, ‘Hay›r yapamazlar’, ‘yar›da
dönerler’ dedi¤i bir hesaplaﬂma. Evlatlar›m›z›n kavgan›n ortas›na sürdükleri canlar›, bizim de
can›m›zd›. ‘Acaba’, diye sormuyor, onlar›n sözlerinin eri oldu¤unu biliyorduk. ‘Ya Ölüm Ya Zafer’ diyen
seslerini içimizde duyuyorduk.
Evet, her ﬂey büyük bir h›zla de¤iﬂiyordu. Direniﬂ yeni bir aﬂamaya geçerken, evlatlar›m›z tek
baﬂ›nayd›lar. Zulümle z›mmi anlaﬂmaya girenler, ‘Burunlar› sürtülsün.’ Diyenler onlar› yaln›z b›rakmakla
kalmam›ﬂ, basit siyasal ç›kar dürtüleriyle direniﬂe karﬂ› cephe alm›ﬂlard›. De¤iﬂen içerisi de¤ildi yaln›z,
biz de de¤iﬂiyorduk. Ruhumuz, bilincimiz sars›l›yordu. Yeni bir kimli¤e bürünürken, direnenlerin analar›, babalar›, yak›nlar› olarak onur ac›m›z›n önüne geçiyordu. Onurlar›n› onurumuz oldu¤unu daha iyi
kavr›yor, birbirimize daha iyi sar›l›yorduk. Biz saflar›m›z› s›klaﬂt›rd›k, direnmeyenlerin aileleri bizi
tümüyle terk etti. Terk etmenin de ötesinde, çocuklar› gibi direniﬂe karﬂ› cephe al›p, yine
çocuklar›ndan kaynaklanan çirkin spekülasyonlar› d›ﬂar›ya taﬂ›yorlard›. Çocuklar›ndan etkilenip, direniﬂe hep kara çald›lar. Olsun vars›nd›, biz de evlatlar›m›z gibi do¤ru olan› yapt›k. Onlarla birlikte direnmenin onurunu, gururunu taﬂ›yarak zaferin kazan›ld›¤› günleri de görecek olan bizlerdik. Ölüm Orucu
içeride oldu¤u gibi bizim aram›zda da dönüm noktas›yd›.
Ölüm Orucu’nda, her yerde ve her zaman oldu¤undan daha çok çocuklar›m›z›n yan›nda onlarla
omuz omuza olmuﬂtuk. Biz ailelerin bu tavr›, de¤iﬂik çevrelerin de¤iﬂik tepkilerine de neden olmad›
de¤il.
Hiçbir zaman açl›k grevlerinde cezaevi önleri boﬂ kalmam›ﬂt›r. Mutlaka ailelerden bir grup orada
olmuﬂtur. Ölüm Orucu’nda bu görevimizi her zamankinden daha çok yerine getirmeye çal›ﬂt›k. Böyle
günlerde genellikle görüﬂ yasa¤› olur. Oysa Sa¤malc›lar ve Metris’te ne zamand›r görüﬂ yasa¤› vard›r.
Avukat görüﬂü yok... Mektup yok... ‹çeridekilerden haber alam›yoruz.
Ölüm Orucu’na kat›lan ve açl›k grevi s›ras›nda rahats›zlanan çocuklar›m›zdan, ancak hastaneye
götürüldükten sonra, çektikleri telgraflardan haber almaya baﬂlad›k. Haydarpaﬂa Hastanesi’nin bahçesi ve önü ana-baba günüydü. Ve çocuklar›ndan, yak›nlar›ndan haber alabilmek için bekleﬂenlere karﬂ›,
yöneticilerin tavr›nda bir de¤iﬂiklik yoktu. Önce hastane bahçesinden, daha sonra bahçe kap›s›n›n
önünden kovulduk. Orada durmam›z bile rahats›z etmiﬂti yetkili ve etkilileri.
Farkl› tav›r gösterenler de vard›. Polis kulübesinde görevli bir bayan polis, çok üzüldü¤ünü,
yapabilece¤i bir ﬂey olmad›¤›n› söyleyip sigara ikram etti. Bir komiser de ‘Bu insanlara sayg› duyuyo-
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rum.’ Diyebilmiﬂti.
Ölüm Orucu ile ilgili faaliyetlerimiz s›ras›nda, ailelerin kat›l›m› aç›s›ndan k›smi de olsa farkl›l›klar
vard›. En baﬂta açl›k grevi ve Ölüm Orucu’nda yer almayan tutuklular›n aileleri yoktu yan›m›zda. Ama
çok daha kalabal›kt›k. Görüﬂtürülmedi¤i için daha önce gelmeyen üçüncü-dördüncü dereceden akrabalar da vard› bu kez. ‹nsanlar ﬂaﬂk›nd› ilk anda, çocuklar›m›z gözlerimizin önünde ölüme gidiyorlard›.
Sanki herkesin üzerine ölü topra¤› serpilmiﬂ gibi bir hava vard› ilk günlerde. Ancak günler ilerledikçe,
k›sa zamanda derleyip toplad›k kendimizi. Ve Ölüm Orucu boyunca hiç boﬂ durmad›k. Sürekli
Ankara’da Cumhurbaﬂkanl›¤›, Baﬂbakanl›k, Adalet Bakanl›¤›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, Genelkurmay Bakanl›¤›,
Meclis Baﬂkanl›¤›, S›k›yönetim Koordinasyon Baﬂkanl›¤›’na parti genel merkezlerine gittik. Dilekçeler
verip, oturma eylemleri yapt›k. Özellikle yabanc› bas›na, geliﬂmeleri an›nda aktararak geniﬂ kamuoyu
oluﬂturmaya çal›ﬂt›k. Birçok ülkenin insan haklar› savunucular›n›n deste¤ini gördük. Çeﬂitli heyetler
geldi. Alman Yeﬂilleri sürekli ilgilendi. Bir avukat, gazeteci, papaz, yazar ve bir iﬂçinin yer ald›¤› beﬂ
kiﬂilik bir heyet geldi. BBC muhabiri ve Frans›z Haber Ajans›’ndan (AFP) bir bayan›n da bulundu¤u ayr›
bir grup K›z›lay’da gösteri yapt›.
...
TBMM Önünde Oturma Eylemi
8 May›s 1984. Yer Ankara... TBMM önünde oturma eylemi yapmaya gelmiﬂ, eylem için
TBMM’nin K›z›lay taraf›ndaki kap›s›n› seçmiﬂtik. Buray› seçmemizin nedeni K›z›lay’a yak›nl›¤›, daha
fazla gidip-gelmenin olmas› ve milletvekillerinin giriﬂ-ç›k›ﬂlarda bu kap›y› kullanmalar›yd›. Eylemi saat
13.30'da gerçekleﬂtirecek ve eylemden önce yabanc› bas›na haber verecektik.
Kamuoyu yaratmaya yönelik tüm çabalar›m›za ra¤men, baﬂta Cumhuriyet gazetesi olmak üzere,
yerli bas›n ölüm Orucuna sessiz kalmay› ye¤lemiﬂti. Be nedenle sadece yabanc› bas›na vermeyi kararlaﬂt›rm›ﬂt›k.
Sabah AFP’yle iﬂe baﬂlad›k. Ve bütün yabanc› bas›n bürolar›na u¤ray›p eylem yerini, saatini bildirdik. Saat 13.30’a do¤ru sekiz kiﬂi K›z›lay’dan Meclis’e do¤ru yola ç›kt›k. Meclis’in karﬂ›s›nda, yolun
karﬂ› taraf›ndaki a¤açlar›n alt›nda bütün yabanc› bas›n organ› temsilcileri toplanm›ﬂt›. Foto muhabirlerinin kimisinin omzunda, kimisinin elinde foto¤raf makineleri ve teypleri vard›. Onlar bizden daha heyecanl›yd›lar. Meclis bahçesine girerken orada biraz bekledik. Daha sonra Meclis binas›na yak›n bir
a¤ac›n alt›nda oturduk.
Gelip geçerken yan›m›za gelenler, kim oldu¤umuzu, niçin burada oturdu¤umuzu soruyorlard›.
Onlara Ölüm Orucunun nedenlerini, tutsaklar›n taleplerini anlatt›k. Biz bunlar› anlat›rken 50-60 kiﬂi
birikmiﬂti. Herkes bir ﬂey soruyor, bizlere hak veriyorlard›.
K›sa bir süre sonra k›rm›z› suratl›, siyah gözlük takm›ﬂ bir komiser geldi ve ‘Burada ne yap›yorsunuz, ne iﬂiniz var’ Buras› piknik yeri de¤il.’ Dedi. Ona da anlatt›k. Amac›m›z›n piknik yapmak
olmad›¤›n›, bunun için gelmedi¤imizi, piknik için ‹stanbul’da daha güzel yerlerin oldu¤unu söyledik.
Çok öfkelendi, kolumuzdan tutup çekti. Bir ana ‘Git baﬂ›mdan, Gestapo gibi tepemize dikilme.’ Diye
ba¤›rd›. Tam o s›rada, karﬂ›da, a¤açlar›n alt›nda bekleyen yabanc› bas›n muhabirleri koﬂarak geldiler.
Her gazeteci kendini tan›tt›. Flaﬂlar patlad›, teypler aç›ld›, mikrofonlar a¤z›m›za do¤ru uzat›ld›. Gestapo
tipli komiser ﬂaﬂ›rd› ve daha önce bizi dövecek noktaya gelmiﬂken, hemen kendisini toparlamaya
çal›ﬂt›. Bu arada biz teker teker olaylar› ve yap›lanlar› anlat›yorduk. Çevremizdeki kalabal›k ise giderek
art›yordu. Her yeni gelene bir kez daha anlatmaya baﬂl›yorduk ve kalabal›k ilgiyle dinliyordu.
‹çeriden birkaç polisle bir albay geldi. Bu sefer rica edip ne istedi¤imizi sordular. Az önce ‘Haydi
gidin’ diyenler ‘Han›mefendi’ diye hitap etmeye baﬂlam›ﬂlard›. Biz ise, bize kar›ﬂamayacaklar›n›,
görüﬂmek istedi¤imiz kiﬂilerin kendileri olmad›klar›n› belirtip; ‘Bir yetkiliyle görüﬂtürün, yoksa buradan
kalkmay›z.’ Diyorduk.
‹çeri kim gitti, nas›l oldu bilemiyorum, ‘Buyurun, içeride sizi Y›ld›r›m Akbulut bekliyor.’ Dediler. O
zamanlar ANAP Grup Baﬂkanvekili olan Y›ld›r›m Akbulut, ayn› zamanda Meclis Baﬂkanl›¤›’na da vekalet ediyordu. ‘Buyurun’ diyerek, Meclis Emniyet Amirli¤i’ne ald›lar bizi. O arada, kalabal›¤›n içinden 2030 yaﬂlar›nda, aç›k kahverengi tak›m elbiseli biri, bir anan›n omuzlar›ndan tutarak, ‘Anac›¤›m, peﬂini
b›rakmay›n sak›n.’ Dedi. Oradakilerin hepsi de olaya tan›k olmuﬂtu. Kamuoyu yarat›lmaya baﬂlanm›ﬂt›.
Bizi emniyet amirli¤ine götürürken, gazetecilerin gelmemesini söylediler. Gazetecilere nas›l ve kimden
haber ald›klar›n› soruyorlard›. Gazetecileri almazlarsa görüﬂmeye gitmeyece¤imizi söyledik. BBC
muhabiri telefonla haber ald›¤›n› söyledi. Hepsi de gazeteci olduklar›n›, görevlerini yerine getirdiklerini
belirttiler.
Daha sonra bizi Meclis’e ald›lar. ‹lk baﬂta kolumuzdan tutup bizleri çekiﬂtiren komiser ve albay,
kap›y› aç›p son derece nazik bir tav›rla ‘Buyrun han›mefendiler’ diyerek yol gösterdiler. Yukar› ç›kt›k.
Y›ld›r›m Akbulut bizi bekliyordu. Kap›dan girer girmez, onun sormas›na f›rsat vermeden kendimizi
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tan›t›p koltuklara oturduk. Foto¤raf makineleri, teyp ve mikrofonlar› ile gazetecileri ve özellikle de BBC
muhabirini gören Y›ld›r›m Akbulut ﬂaﬂ›rd› ve bozuldu. Galiba sadece onu tan›yordu.
Cümbür cemaat içeri girmiﬂtik. ‘Gazetecileri ‹stanbul’dan m› getirdiniz, onlara kim haber verdi’’
diye sorunca, ‘Onlar görevlerini yerine getiriyorlar.’ Cevab›n› verdik. ‹yice k›zm›ﬂt›. Her zamanki gibi
gazetecilere, baz› art niyetli kimselerin devlet aleyhine propaganda yapt›klar›n›, propagandan›n tek
merkezden yöneltildi¤ini belirtmeyi ihmal etmedi. Müdahale edip, yalanlar› anlatt›k. Bütün bu insanl›k
d›ﬂ› uygulamalar› yapanlar› m›, yoksa yap›lmas›n diyenlerin mi art niyetli oldu¤unu sorarak; ‘Yapmay›n,
biz de anlatmayal›m.’ Dedik.
Akbulut, ‘Gazeteciler ç›ks›n, gerek yok.’ Dedi. ‘Hay›r gazeteciler kalacak.’ Diye ›srar ettik...
Akbulut, biz cezaevinde yap›lanlar› anlatt›kça, bilmiyormuﬂ gibi bizi dinliyordu. ‘Haberim yok.’ Dedi.
Her tarafa birçok baﬂvuruda bulundu¤umuzu, herkesin haberi oldu¤unu söyledik, kendisinin bu ülkede yaﬂay›p yaﬂamad›¤›n› sorduk. ‘Adalet Bakan› biliyor mu’ diye karﬂ› bir soru sormaya bile kalk›ﬂt›.
Adalet Bakan›’n›n cezaevlerindeki uygulamalar› bildi¤ini söylememiz üzerine, bir ﬂey yapm›ﬂ olmak
için Adalet Bakan› Nejat Eldem’i arad›. Defalarca kendisine gidildi¤i ve özel olarak görüﬂüldü¤ü halde,
o da ‘Haberim yok.’ Demez mi. Sabr›m›z taﬂm›ﬂt›. Analardan biri öfkeyle yumru¤unu Y›ld›r›m
Akbulut’un masas›na vurup, ‘Adalet Bakan› yalan söylüyor, daha bir hafta önce ben görüﬂtüm, o
zaman hakl› oldu¤umuzu söylemiﬂti.’ Dedi. Akbulut iyice ﬂaﬂ›rm›ﬂt›. Bizi dinledi ve notlar ald›, ilgilenece¤ine kendince söz verdi ve görüﬂme bitirildi. Biz yine son derece ‘kibar’ kiﬂilerin eﬂli¤inden
Meclis’ten ç›kt›k.
Eylemimiz Ankara’da büyük bir etki yaratm›ﬂt›. Baz› avukatlar kald›¤›m›z otelde ziyaretimize
geldi. Gelen avukatlar, ‘Siz Meclis’i basm›ﬂs›n›z, her yerde sizi konuﬂuyorlar.’ Diyorlard›. Ertesi gün
AFP’ye gitti¤imizde, BBC ve bütün dünya bas›n›n›n, ‹stanbul’dan gelen tutuklu yak›nlar›n›n TBMM’yi
bast›¤› ﬂeklindeki haberleri geçti¤ini ö¤rendik. O akﬂam Türk gazetecileri gelip, kendilerine haber vermemiﬂ olmam›za üzüldüklerini söylediler. Bizim cevab›m›z, ‘Biz arﬂiv için de¤il,, yaz›ls›n diye size
haber veriyorduk.’ ﬁeklinde oldu.
...
‹sminin BBC’de Geçmesinden Korkan
HP Grup Baﬂkan Vekili
Önceden randevu ald›¤›m›z HP Grup Baﬂkan Vekili Halil ‹brahim Karal ile görüﬂecektik. Bir gün
önceki oturma eylemimizden korkmuﬂ olmal› ki, akﬂam gitti¤i kokteylde Hasan Esat Iﬂ›k’a bizimle
görüﬂmekten çok çekindi¤ini, her ﬂeyi hemen BBC’ye bildirdi¤imiz için ürktü¤ünü söylemiﬂ. BBC
muhabirinden özel olarak, biz isim versek dahi kendi isminin haberde geçmemesini istemiﬂ. Hasan
Esat Iﬂ›k biraz kendisine cesaret verincee, ayn› otelde kald›¤›m›z HP Milletvekili Feridun ﬁakir
Ö¤ünç’ün arabas›yla Meclis’e girerek görüﬂtük. Böylece, oturma eylemi sonras› tutuklu ailelerinin
Meclis’e girmesine konan yasa¤› da delmiﬂ olduk.
Görüﬂmede Halil ‹brahim Karal’›n gerçekten karars›z oldu¤unu anlad›k. Ad›n› BBC’ye vermememizi nazik bir ﬂekilde rica etti. Biz de ad›n› vermeyece¤imize söz verdik. Böylece rahatlad›. Uzun uzun
sorunlar›m›z› anlatt›k, isteklerimizi söyledik. ‹ﬂkence yap›ld›¤›n›, anlat›lanlar›n gerçek oldu¤una
inand›¤›n›, çocuklar›m›z›n ve bizlerin hakl› oldu¤unu söyledi.
BBC’ye gitti¤imizde, günlük görüﬂmelerimizi ve bu arada bir milletvekili ile görüﬂtü¤ümüzü söyledi¤imizde, BBC muhabiri ‘Halil ‹brahim Karal m›’’ diye sormaz m›... Halil ‹brahim Karal’la akﬂamki
görüﬂmelerini anlatt›. Çok gülmüﬂtük. Konuﬂmalar›m›z› aktard›k. ‹sim vermemesini söyledik.
Halil ‹brahim Karal BBC’yi dinlemiﬂ, isminin geçmemesi nedeniyle rahatlam›ﬂ. Ertesi gün
Feridun ﬁakir Ö¤ünç’e ‘Bunlar erkek adam, sözlerinde durdular.’ Diye memnuniyetini dile getirmiﬂ.
.......
Uzun bir süre sonra, yine Meclis’e gitmek için elli kiﬂi ile Ankara’dayd›k. Ön kap›dan girecektik.
Gide gele oradaki görevlilerle tan›ﬂ olmuﬂtuk. Bir anda etraf›m›z polis doldu. Meclis’e girmemizin yasakland›¤›n› söylediler. Yasa¤›n kim taraf›ndan konuldu¤unu sordu¤umuzda, ‘Meclis Baﬂkan›
taraf›ndan’ diye cevap verdiler.
Düﬂündük. Toplu olarak girmeyecektik. Teker teker girip, orada buluﬂmaya karar verdik. Öyle de
yapt›k. Da¤›l›yoruz diye polis kordonundan kurtulan solu¤u Meclis’te ald›. On beﬂ dakika sonra 50 kiﬂi
Meclis’in içindeydik. Milletvekillerinin odalar›na da¤›ld›k. Önceden belirledi¤imiz çerçevede,
sorunlar›m›z› ve isteklerimizi dile getirdik.
Milletvekilleriyle görüﬂtükten sonra, birer ikiﬂer d›ﬂar› ç›k›p randevulaﬂt›¤›m›z yerde buluﬂtuk.
Ayr›ca Meclis’teki farkl› ziyaretçilere de sorunlar›m›z› anlatmay› ihmal etmedik. Evet, yine baﬂarm›ﬂt›k;
hem de Meclis Baﬂkan›’nca konulan yasa¤a ra¤men...
Bizlerle Ankara’ya Gelen Sivil Polis

Halk Kitaplığı / 12 Eylül, Tutsak Aileleri ve TAYAD

31

Daha önceden belirlenen sekiz kiﬂi 7 May›s 1984 akﬂam› Ankara’ya gitmek üzere terminale gittik. Ölüm Orucu’ndaki çocuklar›m›z hastanede ve cezaevinde, bizlerse d›ﬂar›da koﬂturuyoruz. Öyle ki,
her geçen saat alt›n de¤erinde. Hareket saati yaklaﬂt›¤›nda Ankara’ya gideceklerin sekiz de¤il dokuz
kiﬂi oldu¤unu gördük. Kimdi bu dokuzuncusu’
Her zaman oldu¤u gibi, bizi yolcu etmeye gelen tutuklu yak›nlar› vard› yan›m›zda. ‹ﬂte bu dokuzuncu kiﬂi de bunlar›n aras›ndayd›. Uzun boylu, oldukça esmer ve yüzü parlayan bu kiﬂiyi, baﬂlang›çta
cezaevine görüﬂe gelmeyen veya gelemeyen bir tutuklu yak›n› zannettik. Daha sonra bakt›k, omzunda
kocaman ve dolu bir çantayla Ankara’ya gitmek için o bizden önce haz›rlanm›ﬂ. Birbirimize soruyoruz;
kimse tan›m›yor. Ölüm Orucundaki çocuklar›m›z›n kald›¤› hastanenin önünde bugün birdenbire ortaya
ç›kt›¤›n› söylediler. Ölüm Orucundaki çocuklar›m›z al›nlar›na k›rm›z› bantlar tak›p, k›rm›z› giydikleri için,
aram›zda, özellikle de gençlerden k›rm›z› giyenler vard›. O da üzerine k›rm›z› bir gömlekle mont
giymiﬂti. Kesin olarak tan›yan ç›kmad›¤›ndan, tan›mak için kendisine sormaya karar verdik. Sorular›m›z
karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›rd›. Böyle bir ﬂey beklemedi¤i belliydi. Metris’te kalan birinin ismini verip yak›n›
oldu¤unu, Malatya Arapkir’den geldi¤ini, astsubay oldu¤unu söyledi. Yak›n› oldu¤unu söyledi¤i isim
do¤ru olmas›na do¤ruydu ama o, Ölüm Orucunda de¤ildi. Böylece aç›¤›n› vermiﬂ oldu.
Ankara’ya gelmekte ›srarl› davran›yor, bir ﬂeyler yapmay› çok istedi¤ini söylüyordu. Düﬂündük,
‘Gelsin bakal›m.’ Dedik. Eksik olmas›nlar, ‘güvenli¤imizi’ sa¤lamak için bir sivil polis katm›ﬂlard›
yan›m›za.
Otobüste dokuz kiﬂilik yer ayr›ld›. Bizim sekiz kiﬂilik kafile ikiﬂerli oturduk, onu da en öndeki tek
kiﬂilik yere oturttuk. Böylece göz hapsine de alm›ﬂ olduk.
Kendi aram›zda konuﬂtuk; onun bize soru sormas›na izin vermeyecek, biz kendisine sorular soracak, Ankara’ya var›nca da onu atlatacakt›k. Önümüze tek olarak oturttu¤umuzdan, konuﬂma
olana¤›n› engellemiﬂtik zaten. Bu hoﬂuna gitmemiﬂ, surat asm›ﬂt›. Öyle ya, onu yaln›z b›rakm›ﬂt›k,
oysa o, bizim için böylesine ‘fedakarl›k’ yap›p Ankara’ya geliyordu. Do¤rusu bize de güven olmuyordu
hani!..
‹htiyaç molas› verildi¤inde, bizleri tuvalete götürüp getirdi. Yemek için otururken, etraf›m›zda
dört dönüyor, ‘Anac›m ne yersiniz’’ diye i¤rençlikler sergiliyordu. Kimimiz çorba içti, kimimiz yemek
yedi. Daha önce kararlaﬂt›rd›¤›m›z gibi yemek masraflar›n› ödemek isterse engel olmayacakt›k. Öyle
de oldu.
Yemek yerken, onu soru ya¤muruna tuttuk. ‹stanbul’a bugün geldi¤ini, ailesinin Ankara’da
oldu¤unu söyledi. ‘Madem annen baban Ankara’dalar, o zaman onlar da bize kat›ls›nlar.’ Dedik.
‘Tabii.’ Dedi. S›k›ﬂm›ﬂt›. Bizim analar da adama görev yapt›rm›yorlard› do¤rusu.
Tekrar otobüse binip yolculu¤a devam ettik. Sabah saat 6.30’da Ankara’dayd›k ve onu art›k
baﬂ›m›zdan atmal›yd›k. Gerçi zavall›n›n varl›¤›, yapacaklar›m›za engel de¤ildi, ama olsun, yine de
i¤renç bir keneydi o. Gereksiz biriydi ve fazlal›kt›.
Otobüsten indik. Konuﬂmas›na f›rsat vermeden Çankaya’ya gidece¤imizi, hemen eve gidip
annesini oraya getirmesini, akﬂam da birkaç kiﬂiyi misafir etmelerini istedik. ﬁaﬂk›n ﬂaﬂk›n, ‘Tabii olur’
diyebildi. Ankara’da taksilerin dörder yolcu ald›¤›n› hat›rlat›p, ‘Sen de hemen bin git.’ Dedik. O s›ra
bize dönüp, ‘Böyle olmaz, yabanc› bas›na haber vermek gerekir.’ Demez mi. Biz de, gayet sakin bir
ﬂekilde, ‘Bak gençlerin hali bambaﬂka oluyor, aram›zda en genç sensin, bu iﬂi de sen yap. Sen olmasan biz hiç düﬂünemezdik.’ Dedik.
Biz çabucak dörder kiﬂi iki arabaya binip, dinlenmek için otele gittik. Sabah›n alt›buçu¤unda
Çankaya’da ne yapabilirdik ki’ Daha sonra Çankaya’ya gittik. Oralarda ne öyle birisi, ne de anas›
babas› vard›. Ankara’da Ölüm Orucu ile ilgili çal›ﬂmalar›m›z› yerine getirip ‹stanbul’a döndü¤ümüzde
de bir daha onu göremedik. Uyan›k polise ve bizleri izlettirme ihtiyac› duyan amirlerine, analardan
küçük bir ders vermiﬂtik.
...
Köﬂk’te Oturma Eylemi
Meclis önündeki oturma eyleminden bir hafta kadar sonra bu kez k›rk beﬂ kiﬂi ile Ankara’ya
gitmiﬂtik. Elaz›¤ Cezaevi’nde Ölüm Orucunda bulunan çocuklar›m›z›n ailelerinden de gelenler vard›.
Elli dört kiﬂi olmuﬂtuk. Otel Muazzam’da buluﬂtuk.
Saat 12.00’ye kadar gerekli yerlere dilekçeler verildi. Her nedense kimse bizimle görüﬂmek istemiyordu. Belki de görüﬂecek yüzleri yoktu. Aram›zdan iki kiﬂi, yerli ve yabanc› bas›n› dolaﬂ›p saat
13.00’te Çankaya’da Pembe Köﬂk’ün önünde oturma eylemi yapaca¤›m›z› bildirdi.
Aileler ve gazeteciler ayn› anda, yani saat 13.00’te oradayd›k. Özellikle yabanc› bas›n muhabiri
mikrofonlar›n› bizlere uzatt›lar. Oturma eylemi yapaca¤›m›z› söyledik ve elli dört kiﬂi bulundu¤umuz
yere oturduk. Kap›daki görevliler nereye haber verdiyse, bir anda her taraf polis ve polis otolar›yla

Halk Kitaplığı / 12 Eylül, Tutsak Aileleri ve TAYAD

32

doldu. Yan›m›za geldiler ve bizleri kald›rmaya çal›ﬂt›lar. Bizse oturmakta direndik. ‹yice sinirlenmiﬂtik.
Tart›ﬂmalar uzad›, ba¤r›ﬂmalar, ça¤r›ﬂmalar yükseldi. ‘Yetkililer nerede’’, ‘Çocuklar›m›z› öldürüyorsunuz!’ diye ba¤›rd›k, hayk›rd›k... Bir süre sonra polis iﬂi daha da ileri götürdü. Aram›zda sanki bir kovalamaca baﬂlam›ﬂt›. Oturup kalkarak devam etti eylemimiz...
Saat 18.00... daha önceden belirlenen yerde on alt› kiﬂi buluﬂtu. Di¤erlerinden haber
alamay›nca, endiﬂelerimiz artt›. Hemen BBC’ye haber verdik ve saat 23.00 BBC haber bültenini dinledik: Yabanc› bas›n ailelerin durumunu Ankara Emniyeti’nden ve s›k›yönetimden soruyor; aileleri ar›yorlard›.
Otuz sekiz tutuklu yak›n›n ak›betini ertesi gün ö¤rendik. Me¤er kovalamaca sonucu, polis
taraf›ndan yakalan›p terminale götürülmüﬂ, oradan da otobüse bindirilip ‹stanbul’a gönderilmiﬂler.
Ankara il s›n›r› bitimine kadar eﬂlik eden Ankara polisi, otobüs ücretlerini de üstlenmiﬂ.
‹ﬂte böyle... Ölüm Orucunda yetkililer bizlerden kurtulmak için bu derece acizleﬂmiﬂlerdi.
Taksim An›t›’na Çelenk Koyma Eylemi
Nisan ay›nda baﬂlayan Ölüm Orucu, May›s ortalar›nda olmam›za ra¤men devam ediyordu. Bizler
yine Ankara’day›z. Nereye baﬂvursak bir sonuç alam›yoruz.
Askeri yöneticiler, bir elbisedir tutturmuﬂ gidiyorlar. Bu konudaki dayatmalar›n önemini zamanla
daha iyi anlad›k tabii. Tek tip elbise çocuklar›m›z için bir kimlik ve onur sorunuydu. Ve biz aileler her
ﬂeye ra¤men onlar›n yan›nda olmal›yd›k.
O günlerde Mamak’ta Ölüm Orucu diye baﬂlayan eylemin b›rak›lmas›, gerek bas›n›n gerekse de
tüm yetkililerin kap›lar›n› bize kapatmas›na neden oldu. Kimse eylemin sürece¤ine inanm›yordu.
Herkes açl›k grevinin bir sonra bitirilece¤ini düﬂünüyor, bizlerin, ‘Çocuklar›m›z bu kez kesin ölüme
gidiyorlar.’ Sözlerine ald›r›ﬂ etmiyorlard›. Güçlükle görüﬂme f›rsat› buldu¤umuz yetkililer de, ‘Biz kimsenin ölümüne izin vermeyece¤iz.’ Diyorlard›. Herkes eylemin bitirilece¤i beklentisine girmiﬂti.
Evlatlar›m›zdan hiç haber alam›yorduk. Eylemi ölüme kadar sürdüreceklerini hissediyorduk, ama
ölüm olsun istemiyorduk. ‹çimizden baz›lar›, ‘Onlar ölmesin, biz ölelim.’ Diyordu. Ne yapmal›yd›k:
Evlatlar›m›z›n kararl›l›klar›n› bilmek, hakl› olduklar›na inanmak, can›n› vermeye kadar gidecek her türlü
eylemi düﬂündürtüyordu bizlere.
Evet, ne yapmal›yd›k’ Ne yaparsak, insanlar›n ‘kör’ ve ‘sa¤›r’ gibi davranmalar›n› bir nebze olsun
de¤iﬂtirebilirdik’
Ankara’da, Güven Park’ta açl›k grevi yapmay› düﬂündük. ‹çimizde, yol keselim, diyenler oldu.
Kendimizi yakmay› önerenler de...
Yollar› zaten kesiyorduk. Ankara’ya her toplu gidiﬂ geliﬂlerimiz bir olay oluyordu. Açl›k grevi ise,
zaten bir ﬂey yemiyorduk ki... daha do¤rusu, yiyemiyorduk. Çocuklar›m›z açl›k grevindeyken lokmalar
bo¤az›m›zdan geçmiyordu. S›rf güçten düﬂmemek, bir ﬂeyler yapmak için zoraki beslenir gibiydik.
Kendimizi yakmay› da çok düﬂündük. Güven Park’›n, Selimiye Park›’n›n dili olsa da konuﬂsa...
Nitekim, bir baba dayanamad›, o¤lum ölürse ben yaﬂayamam, bari onlar için bir ﬂeyler yaparken öleyim, dedi... Bizse, ölmek için erken, baﬂka ﬂeyler düﬂünelim, dedik.
Ankara’dan dönüyoruz... Biz de bir sessizlik! Düﬂünüyoruz. Ne yapal›m da, ﬂu kap›lar›ndan geri
çevrildi¤imiz ‘devlet büyüklerine’! sesimizi duyural›m’ Ve karar verdik. Gençlik Bayram›’nda tüm yetkililer, 1 May›s Alan›’nda Taksim An›t›’na çelenk koyacaklard›. Biz de kendi çelengimizi haz›rlay›p koyacakt›k. Bu kez dilekçe olmayacak, do¤rudan konuﬂmaya çal›ﬂacakt›k. Elimizden kurtulamazlard›.
Aram›zda f›s›ldaﬂt›k. 19 May›s’ta Taksim Park›’nda buluﬂacakt›k. Birkaç›m›z çelengi yapt›racak,
üzerine ‘Cezaevleri Düzeltilsin-Ölüm Orucuna Son!’ yaz›l› bir ﬂerit takt›racakt›k...
19 May›s sabah› geldi... Çok heyecanl›y›z. Çelengi ald›k, ﬂeridin yaz›s›nda yanl›ﬂl›k olmuﬂ.
Sinirlendik, can›m›z s›k›ld›. Baﬂka bir çiçekçiden harfler ald›k, acele düzelttik. Parka gittik. Ailelerden
gelenler henüz azd› ama fazla bekleyemezdik. Yetkililer gitmeden baﬂlamal›yd›k.
Alt› ana, üç eﬂ olmak üzere, dokuz kad›n ve bir erkek on kiﬂiydik. Dört kiﬂi önde çelengi tutuyor,
di¤erleri arkada yürüyorduk.
1 May›s Alan›’ndayd›k ve yürüyorduk.
O¤ullar›m›z, k›zlar›m›z için, devrimci tutsaklar için yürüyorduk.
Açl›k grevini yetkililere duyurmak için yürüyorduk.
O an bambaﬂkayd›. Yavaﬂ ad›mlarla gidiyorduk. ‹nsanlar dönüp dönüp bize bak›yordu.
Yapt›¤›m›za anlam veremeyenler vard›, anlay›p da ﬂaﬂ›ran, ama tebessümle bakanlar vard›.
Tören bitmeden yetiﬂtik. An›tta nöbet tutan bir er, çelengi an›ta yerleﬂtirirken müdahale etti. Biz
›srar edince, ‘Subay›ma soray›m.’ Dedi. Tören yerinde bulananlar çelenkteki yaz›y› okuyunca mosmor
oldular. Apar topar ekipler ça¤r›ld›. Beyo¤lu Emniyet Amirli¤i’ne götürüldük. Telsizler durmadan
çal›ﬂ›yor, bir koﬂuﬂturmad›r gidiyordu. Biz de nezarethanede sorguya haz›rlan›yorduk.
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Yetkililer ﬂaﬂk›nd›... Sinirliydi, öfkeliydi... Bu da ne demek oluyordu. ‘Çelengi nerede yapt›rd›n›z’’,
‘Kim emir verdi’’, ‘Hangi örgüt’’ vs. diye ba¤›r›p ça¤›r›yorlard›.
Çelengimiz karanfil doluydu. Rengarenkti. Yaﬂam›, güzelli¤i simgeliyordu. Üzerindeki ﬂerit ise
siyaht›. Siyah bizde yast›r, ölümdür. Çelengimiz yaﬂam›n ve güzelliklerin öldürülmesini sembolize ediyordu. Evlatlar›m›z›n ölüme do¤ru yaklaﬂt›klar›n› biliyorduk, hissediyorduk. Ve buna sessiz kalamazd›k,
göz yumamazd›k. Eylemimiz bunun içindi.
Çelengi yapan çiçekçiyi getirdiler. Museviydi. Bu yüzden daha çok hakarete u¤rad›. Oysa o,
mesle¤i gere¤i çelenk yap›p satm›ﬂt›. Ama çiçek satmak da suç görülmüﬂtü. Bu yüzden de bizimle
birlikte Gayrettepe yollar›na düﬂtü.
Gayrettepe’de kap›da bekliyorlard›; merakla, ﬂaﬂk›nl›kla, öfkeyle... Bu kez ‘teröristlerin’ kendileri
de¤il, analar›, eﬂleri, a¤abeyleri geliyordu. Küfürler ettiler, tekmelediler, yumruklad›lar ve ba¤›rd›lar
öfkeyle: ‘Tüm iste¤iniz oldu. Bütün dünyaya duyurdunuz, herkesi aya¤a kald›rd›n›z’
‹ﬂte o zaman, eylemimizin önemini ve büyüklülü¤ünü daha iyi anlad›k.
...
Baﬂlar›m›za h›rkalar›m›z›, eﬂarplar›m›z› geçirdiler. Nezarethaneye indirildik. ‹ﬂkenceciler merakla
ve k›zg›nl›kla gelip gelip gidiyorlard›. Gözalt› boyunca, eylemimizin nedenini anlatt›k hep. Gözalt› süresi, evlatlar›m›z›n gördü¤ü iﬂkenceyi hat›rlatt› bize. Onlar›n yaﬂad›klar›n› bir bir hissettik orada. ‹ﬂkenceyi, iﬂkencecileri daha iyi tan›d›k. Toplam 13 gün kald›k. Sonunda Selimiye’ye gönderdiler. Ama
burada daha fazla bekletmeden Metris yoluna koyulduk.
Metris’e girmek bambaﬂka bir duygu oldu bizim için. Evlatlar›m›za daha yak›nd›k art›k. Onlar
açl›k grevinde oldu¤u için, biz de açl›k grevi yapmaya karar verdik. Bizi açl›k grevindeki k›zlar›m›z›n
üstündeki ko¤uﬂa koymuﬂlard›. Haberleﬂtik, konuﬂtuk. Analar bambaﬂka bir hava getirmiﬂlerdi cezaevine. Tutsaklar olay› duyduklar›nda, mücadelede ayn› yeri paylaﬂman›n gururuyla, kimlerin yak›nlar›
oldu¤umuzu ö¤renmeye çal›ﬂ›yorlard›. Biz de onlara soruyorduk. Hastaneye kimler gitmiﬂti’ Açl›k grevi
Ölüm Orucuna dönüﬂtürülmüﬂ müydü’ Bir onlar soruyordu, bir biz...
Türküler söylüyoruz burada. Say›m için düzene girmeyince, cezaevi müdürü ve Binbaﬂ› Muzaffer
Akkaya ﬂöyle bir bak›p gidiyorlar. Sinirli... Cezaevini protestodan geldi¤imiz için de öfkeli.
Dokuz gün Metris’te kald›k ve serbest b›rak›ld›k. O s›ralar bas›na uygulanan yay›n yasa¤› sürüyordu. Ve bizim eylemimizden söz edilmesi engellenmiﬂti. Bizi TV’ye ç›karmad›lar... Teﬂhir etmediler...
Resim çekip haber yapmad›lar. Suçlular› yakalad›k diyebilirlerdi oysa... Ama kamuoyu soracakt› mutlaka: ‘Analar da m› terörist oldu’’ Herhalde bunu göze alamam›ﬂlard›.
Çelenk eylemimizden dolay› 1985’te kurulan DGM’de yarg›land›k. Dava dosyam›z buradan sivil
mahkemeye gönderildi, orada beraat ettik. Ama bu, daha sonraki y›llar bizler hakk›nda aç›lacak
say›s›z davan›n ilki oldu. Hakk›m›zda aç›lan davalar birbirini izledi... Öyle ki, hesab›n› yapamaz olduk...
...
Avukatlar›m›z› da Daha ‹yi Tan›d›k...
Toplumun bir çok kesimini oldu¤u gibi, avukatlar› da daha yak›ndan tan›m›ﬂ olduk Ölüm
Orucunda. Bugünlerde bile birço¤u cezaevine gitmekten çekiniyor, korkuyordu. Görüﬂmelerin engellendi¤i, mektup yasa¤›n›n oldu¤u, çocuklar›m›z›n duruﬂmalara al›nmad›¤› bir dönemde,
yak›nlar›m›zdan haber alabilmemizin tek yoluydu avukatlar. Ama bunu dahi bizden esirgediler. Öyle ki,
kimileri, her zaman oldu¤u gibi, cezaevine gitmedikleri halde gittik diyebildiler. Bir k›sm›n›n tavr› ise
ilginçti. Adeta ‘Eh, nas›l olsa bu insanlar ölecek, gitmemize gerek kalmad›.’ Der gibiydiler.
Bizler ölümlerin önüne geçebilmek için adeta zamanla yar›ﬂ›yor, bir oraya bir buraya koﬂuyorduk. 8 May›s 1984 akﬂam› Ankara’ya gitmek için terminalde topland›¤›m›zda, yan›m›za genç bir kiﬂi
gelmiﬂ, kendisinin avukat oldu¤unu ve Ankara’da çal›ﬂt›¤›n› belirtmiﬂti. Tan›mad›¤›m›z için
kuﬂkulanm›ﬂt›k. Daha sonra Ankara Barosu avukatlar›ndan Hüsnü Öndül oldu¤unu söyledi. Oldukça
sevinçliydi. Bezi giriﬂimlerde bulunma önerisiyle ‹stanbul’a gelip avukatlarla görüﬂmüﬂ, Ankara’ya gitmeyi teklif etmiﬂ, ‘olur’ da alm›ﬂ. Sevinci bundand›.
Ankara’ya 50-60 kiﬂilik bir grup gidecek, onlar döndükten sonra baﬂka bir grup yola ç›kacakt›.
Tan›d›k avukatlardan Sabri Ünlü de ‘Bu akﬂam Ankara’ya gidiyoruz.’ Demiﬂti. Hareket saatlerimiz
çak›ﬂ›yordu. Saat 23.30’da Topkap›’da buluﬂacaklard›. Bu durum karﬂ›s›nda, bir-iki otobüsle gideriz
diye düﬂündük.
Saat 23.30 olmuﬂ, hareket saati gelmiﬂti. Ama ne gelen, ne giden vard›... ‹stanbul trafi¤ini
düﬂünerek gidiﬂimizi yar›m saat erteledik. Saat 24.00 oldu; yine gelen olmam›ﬂt›. Kaybedecek
zaman›m›z olmad›¤›ndan, Ankara'ya hareket ettik. Güneﬂin ilk ›ﬂ›klar›yla Ankara'da olmal›yd›k...
‹ki gün sonra ‹stanbul'a döndük. Avukatlarla görüﬂmemizde Ankara'ya gidip gitmediklerini, gittilerse neler yapt›klar›n› sorduk. Avukat Sabri Ünlü, o gece otuz kiﬂi ile gittiklerini söyledi. Ne yalan söy-
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leyelim, inanm›ﬂt›k... Daha sonra, söylediklerinin do¤ru olmad›¤›n› ö¤rendik. Me¤er Ankara'ya Hüsnü
Öndül d›ﬂ›nda, ‹stanbul'dan dört avukat gitmiﬂler. Cumhurbaﬂkanl›¤›'na verdikleri dilekçe fotokopisindeki isim ve imza say›s›ndan ö¤rendik. Böylece avukatlar›n bir yatan›na daha ﬂahit olmuﬂtuk. Hüsnü
Öndül'le daha sonra yine görüﬂtük. Ölüm Orucu'ndan etkilendi¤ini ve sayg› duydu¤unu gördük.
Ankara'da Avukat Kaz›m Bayraktar ve Avukat Ahmet ile birlikte çal›ﬂt›klar› bürolar›nda yapt›¤›m›z
bir görüﬂmede, Hüsnü Öndül, Ölüm Orucu ile ilgili bir kitap yazaca¤›n› söylemiﬂ, biz de "B›rak›n, Ölüm
Orucu'nu yaﬂayanlar yazs›n, en iyi onlar yazar." demiﬂtik. Hüsnü Öndül biraz k›zarm›ﬂt› o zaman.
Onun iste¤i yaz›lmas›yd›; yaz›ld› da. Öndül'ü hepimiz severiz.
Otel Muazzam'da Abdullah Meral'in ölüm haberini Hüsnü Öndül getirmiﬂti. Ama öyle bir durumdayd› ki, dili tutuldu¤undan haberi uzun bir süre söyleyememiﬂti.
Daha sonra, hastanede son günleri yaﬂayan çocuklar›m›z› k›rm›z› karanfillerle ziyarete giden
avukatlar›m›z›n ise, Ölüm Orucu'ndakilerden, yalan söylemeyi ye¤ledikleri tav›rlar›na iliﬂkin gereken
cevab› ald›klar›n› ö¤rendik.
Ölüm Orucu'na kat›lan çocuklar›m›z›n belki de son isteklerini bile karﬂ›lamaktan kaç›nm›ﬂt› avukatlar. Çocuklar›m›z avukatlar›ndan k›rm›z› örtü ve k›rm›z› kurdele istemiﬂler. Ölüme giderken al›nlar›na
bant olarak takmak ve hastanede kald›klar› oday› düzenlemek için. Ve özellikle, üstüne basa basa
"Ailelerimize söylemeyin." demiﬂler. Üzülmemizi istemiyorlard› mutlaka. Ama ne gezer... Bunlar› bile
götürmek avukatlar›m›za külfet olmuﬂtu. Avukatlar tam tersini yap›p bize k›rm›z› bez ve bant götürmemizi söylemiﬂlerdi.
Bir bütün olarak yaﬂad›klar›m›zdan sonra, özellikle Ölüm Orucu zaman›nda onlar› daha iyi
tan›m›ﬂt›k.
"Çocuklar›m›z"
Ölüm Orucu s›ras›nda birçok insanla, birçok yetkili ile görüﬂmemiz oldu. De¤iﬂik tepkilerle
karﬂ›laﬂt›k. Baz›lar› bize cesaret vericiydi, baz›lar› ise öfkelendiriyordu. Çocuklar›m›za, yak›nlar›m›za,
daha özlü ifadeyle siyasi tutuklulara kin duyan etkili ve yetkili kiﬂiler, bizlere karﬂ› da ayn› duygular›
besliyorlard›. içlerinden bir k›sm› bunu daha iﬂin baﬂ›nda belli ederken, di¤er bir k›sm› çocuklar›m›z›n
hakl›l›¤›n› ›srarla belirtti¤imiz zamanlarda aç›¤a vuruyorlard›.
Bizim konuﬂmalar›m›za "çocuklar›m›z" kelimesi böyle hissetti¤imizden yerleﬂmiﬂti. Oysa "çocuklar›m›z" deyiﬂimiz yetkilileri k›zd›r›yor, hatta bazen h›rç›nlaﬂt›r›yordu. Birço¤u böyle söylemememizi
istiyor, iﬂi tehditlere kadar vard›ran da oluyordu.
Evet, onlar çocuklar›m›zd›, hepimizin çocuklar›yd›. Onlar bizim için, halk için ölüme gitmiﬂlerdi;
ﬂimdi yine gidiyorlard›. Ne hayali ihracatç›yd› onlar, ne holding sahibi, ne de tefeci... Çocuklar›m›z,
halk›n mutlulu¤u için canlar›n› ortaya koyanlard›. Özgürlük için, haks›zl›klar için mücadele edenlerdi.
‹ﬂte ﬂimdi de cezaevlerindeki bask›ya, iﬂkenceye, insan onuruna yak›ﬂmayan uygulamalara karﬂ› ç›k›p
"Bizi teslim alamayacaks›n›z." diyerek ölüme yatm›ﬂlard›.
......
Daha önce Ankara'ya gidildi¤inde görüﬂtü¤ümüz bir general vard›. "Siz çocuklar›n›zdan daha
anarﬂistsiniz, sizden de korkulur." demiﬂti. Do¤ruydu. Bizden korkulurdu. Çünkü , biz de çocuklar›m›z
gibi, yap›lan haks›zl›klara karﬂ› ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›k. Generale, çocuklar›m›z›n da bizlerin de "anarﬂist"
olmad›¤›n›, çocuklar›m›z›n kendi ç›karlar›için de¤il, halk için çaba harcad›klar›n› ve bu nedenle cezaevlerine konulduklar›n› belirtmiﬂtik. Yine onlar›n onurlu mücadelelerini destekledi¤imizi, bize de düﬂen
görevlerin oldu¤unu, çocuklar›m›z›n b›rakt›¤› yerden bu görevleri yerine getirmeye haz›r oldu¤umuzu
söylemiﬂ, "Bize bu ﬂekilde davranamazs›n›z. Her canl› yavrusuna sahip ç›kar." diyerek generalin bize
tak›nd›¤› olumsuz tavra da sessiz kalmam›ﬂt›k.
"‹nﬂallah Hepsi Ölür"
Hastaneye sürekli olarak telefon ederek Ölüm Orucu'ndaki çocuklar›m›zdan haber almaya
çal›ﬂ›yorduk. Bir gün yine telefon ettik. Bilgi alamay›nca, S›k›yönetim Komutanl›¤›'n› aray›p durumu bildirelim dedik. Karﬂ›m›za, rütbesinin yüzbaﬂ›, isminin de Sabahattin oldu¤unu belirten biri ç›kt›.
Kendimizi tan›t›nca cevab› ﬂu oldu: "‹nﬂallah hepsi ölür. " Gereken cevab› verdik. O anda elimize geçseydi belki de linç ederdik...
Bir keresinde de Ankara'da Baﬂbakanl›¤› arad›k. Telefona ç›kan kiﬂi, Özel Kalem Müdürü Tevfik
Ertürk'le görüﬂebilece¤imizi söyledi. Ona da kendimizi tan›t›nca, ayn› sözleri iﬂitmiﬂtik: "‹nﬂallah hepsi
ölür." O da a¤z›n›n pay›n› en iyi ﬂekilde ald›. Öyle korktu ki, bir daha karﬂ›m›za ç›kamad›.
Yine Baﬂbakanl›k'ta, telefonda ad›n›n Erdal oldu¤unu söyleyen biri ç›km›ﬂt›. Ondan da ayn› sözleri duymuﬂtuk. Erdal ve Yüzbaﬂ› Sabahattin ﬂimdi nerede bilmiyoruz ama, Tevfik Ertürk ANAP Ankara
Milletvekili olmuﬂtu.
......
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Cumhuriyet Gazetesi yazarlar›ndan Erbil Tuﬂalp bir görüﬂmemizde, "Sizin çocuklar›n›z da
Mamak'takiler gibi yapmas›n. Çünkü onlar hiçbir hak almadan açl›k grevini b›rakt›lar." demiﬂti. Erbil
Tuﬂalp'in anlayamad›¤› bir nokta vard› ki, herﬂeyin belirleyicisi buydu. O da, bizi ve çocuklar›m›z›
tan›mamas›yd›. ‹nan›yoruz ki, bizi ve çocuklar›m›z› iyice tan›sayd› böyle söylemezdi.
Ankara'da Havac› Bir Albay
Ölüm Orucu sürüyordu ve yine üç kiﬂi Ankara'dayd›k. Sorunlar›m›z› anlatmak için Baﬂbakanl›¤a
gittik. Genelkurmay'›n köﬂesinde, karﬂ›dan gelmekte olan bir havac› albay gördük. Bize do¤ru yürüyordu. O yaklaﬂt›kça akl›m›zdan neler geçti, o anda neyi, kimi düﬂündük, hat›rlamak zor. Albay bize
do¤ru yürüyordu. Onun yüzünde gülümseme vard› ama, bizimki nas›ld› bilemiyoruz. Bir anda yakas›na
yap›ﬂt›k. Sarst›k, sarst›k... Ve "Siz, sizler, çocuklar›m›z› mahvettiniz. Onlar› öldürdünüz. Kimini iﬂkencede öldürdünüz, kimini ast›n›z. ﬁimdi Ölüm Orucu'nda öldürüyorsunuz." diye büyük bir h›rsla ba¤›rd›k.
San›r›z albay hala kim oldu¤umuzu anlamam›ﬂt›. Devam ettik; "Siz, siz resmi elbiseliler, sizden nefret
ediyoruz, "
Adamca¤›z hiçbir ﬂey anlamadan, sadece gülümsüyor, heyecanla sonucu bekliyordu. Art›k tutsak yak›n› oldu¤umuzu söylemek gerekirdi. Kendimizi tan›tarak, niçin geldi¤imizi, nereye gitti¤imizi söyledik. Ellerimiz hala yakas›ndayd›. Yakas›n› b›rakmam›zla, O da rahat bir nefes ald› ve konuﬂmaya
baﬂlad›; "Sizi çok iyi anl›yorum, çok hakl›s›n›z. Bu tepkinizi de hakl› buluyorum. Ne olur, bana herﬂeyi
anlat›n. "
O anda albay›n sevgi dolu bir insan oldu¤unu anlad›k. Durmadan sorular soruyor, hakl›
oldu¤umuzu vurguluyordu. Art›k iyice ahbap olmuﬂtuk. Yüzü k›zarm›ﬂ, gözleri dolmuﬂtu. Belki de
baﬂkalar› ad›na yüzü k›zarm›ﬂt›. Tekrar konuﬂmaya baﬂlad›:
"Yolumu kesip bana bunlar› anlatmakla ne iyi ettiniz. Bunlar› gördü¤ünüz, karﬂ›laﬂt›¤›n›z herkese
anlat›n. Anlat›n ki, Türkiye'de neler olup bitti¤i, neler yaﬂand›¤›n› herkes duysun. Çekinmeyin, her tarafa baﬂvurun. ‹nan›n ben de her yerde anlataca¤›m. Gördü¤üm herkese söyleyece¤im.
Genelkurmay'da da arkadaﬂlar›m var, onlara da anlataca¤›m. Bu yüzkaras› olaylar› herkes duysun.
Havac›lar iyidir. Abdullah Tenekeci’ye gidin. (Daha sonra gittik ancak kabul edilmedik.) Olay› anlat›n,
bizi o havac› gönderdi, havac›lar iyiymiﬂ deyin." diye konuﬂtu.
Az önce yakas›na yap›ﬂ›p, hesap soran bize sevgiyle sar›ld›. Ayr›ld›k. 5-10 metre yürümüﬂtük ki,
arkam›zdan seslendi. "Yapabilece¤im bir ﬂey varsa söyleyin, çok üzüldüm." dedi bir kez daha.
Yapmas› gerekenleri kendisinin daha iyi bildi¤ini söyledik. Teﬂekkür edip ayr›ld›k.
Bu olay neden baﬂlam›ﬂ, neden böylesi tav›r alm›ﬂt›k. Bizi böylesi tav›r almaya iten pek çok
neden vard› asl›nda. Çocuklar›m›za her türlü insanl›k d›ﬂ› uygulamay› reva görenler, iﬂkence tezgahlar›ndan geçirenler, ölmelerine, sakat kalmalar›na neden olanlar bunlard›. Çocuklar›m›z›n daha iyi
yaﬂamas› için gitti¤imiz her kap›y› yüzümüze kapatan, bizleri aﬂa¤›lay›p horlayan bunlard›. Öyle ki,
birço¤u çocuklar›ma olan kininin bir parças›n› bize de kusmaktayd›. Herﬂeyden önemlisi de, 12
Eylül'ün simgeleriydiler. Bunca yap›lanlardan sonra, o çok sevdiklerimizin, yaﬂamay› dolu dolu hak
edenlerin, Ölüm Orucu'nda ölüme terk edilmeleri karﬂ›s›nda bizim tavr›m›z taﬂk›nl›k de¤il, normaldi.
Havac› albay›n tavr› m›’.. O bir istisnayd›.
"Bize Güvenmedi¤inizi Biliyoruz. ﬁunu ‹yi Bilin ki Hepimiz
Kötü De¤iliz"
O gün Baﬂbakanl›¤a gittik. Kap›da iki resmi polis vard›. Biri sar›ﬂ›n, mavi gözlü, di¤eri esmer.
ikisi de yan›m›za gelerek kim oldu¤umuzu sordular. Biz de tutuklu yak›n› oldu¤umuzu söyledik. Sar›ﬂ›n
olan "Yine dövdüler mi’" diye sordu. Cevab›m›z, "Hiç utanmadan, hem dövüyorsunuz, hem de soruyorsunuz." oldu. Bu sözlerimize ikisi birden "Tamam tamam, siz bizi sevmeyin, hepimizi kötü san›n,
ama burada direnin, Baﬂbakan'la görüﬂmeden gitmeyin. Gerekirse Baﬂbakanl›¤› iﬂgal edin." dediler.
Hemen peﬂi s›ra biri "Bize güvenmedi¤inizi biliyoruz. ﬁunu iyi bilin ki, hepimiz kötü de¤iliz." diye ekledi.
Do¤rudur. Çok nadir de olsa iyileri olabilirdi. Ama bunlar›n say›s› ve etkisi ne kadard› ki’ Kurum
olarak hangi nitelikteydi, bireylerinin ortak özellikleri nelerdi ve kime hizmet ediyorlard›’ ‹ﬂte belirleyici
olan buydu.
Bu arada, Genelkurmayda ve MGK Genel Sekreterli¤i'nde iki dostumuz olmuﬂtu...
......
"Gözünüz Ayd›n, ﬁimdi Yaz›n Art›k"
Ölüm Orucu'nda bas›n üzerine düﬂeni yapm›ﬂ m›yd›’ Buna, büyük ço¤unlu¤u için hay›r
diyece¤iz. Özellikle yerli bas›n aç›s›ndan.
Bizlerle birlikte geziyorlar, notlar al›yorlar, resim çekiyorlar... Ama hiçbir gazete haber olarak vermiyor veya veremiyordu. Gidip kendileriyle konuﬂtu¤umuzda, yazmak istediklerini ancak
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yazd›r›lmad›¤›n›, sansür konuldu¤unu söylemiﬂlerdi hep.
Bu konuda o güne kadar en kat› davranan Cumhuriyet Gazetesi oldu. Y›lmad›k, s›k s›k gazeteye
gittik. Ölüm Orucu'nda da ayn› ﬂeyi yapt›lar. Bizimle ilgili haber vermekten özellikle kaç›nd›lar.
Sonunda b›kt›klar› için, bizlerle ilgili bir haber verdiler. Onun da yar›s› yoktu. Telefon edip, haberin
yar›s›na ne oldu¤unu sordu¤umuzda, olay›n fark›na varabildiler. Ertesi gün ayn› haberin tamam›n›
yay›nlad›lar.
O dönem Cumhuriyet'te, Arjantin'de kay›plar›n listesini yay›nlayan bir gazetecinin tutukland›¤›n›
okudu¤umuzda, telefon edip Yalç›n Bayer'le konuﬂmuﬂtuk. "O gazetecinin yapt›¤›n› yaz›yorsunuz da,
neden yapt›¤›n› yapm›yorsunuz’" diye sordu¤umuzda cevab›; "Ne yapal›m yani, gazetenin kapanmas›n› m› istiyorsunuz’ Gazete kapan›rsa burada çal›ﬂanlar aç kal›r." olmuﬂtu. Biz de kendisine, "Ya
çocuklar›m›z kimin için aç’" diye sorduk. Yalç›n Bayer'le birkaç tart›ﬂmam›z daha oldu. Abdullah
Meral'in ölüm haberini al›nca, o öfkeyle telefon edip, "Gözünüz ayd›n, ﬂimdi yaz›n art›k." demiﬂtik.
Kendisine yok dedirtenlerden biri de Yalç›n Pekﬂen'di. Bu, birkaç defa oldu. Ankara bürosundan
da Yalç›n Do¤an bizimle görüﬂmeyi her nedense hiçbir zaman kabul etmedi. Bunlar bizden hep uzak
durdular.
Oktay Akbal, Mehmet Kemal, ‹lhan Selçuk ve ﬁükran Ketenci o dönem sürekli görüﬂtü¤ümüz
kiﬂilerdi ve sorunlar›m›za ortak oldular; yazabildikleri zaman yazd›lar.
Ankara bürosundan Erbil Tuﬂalp, üzüntülerimizi, sevinçlerimizi paylaﬂt›, her zaman bize yard›mc›
olup, ilgi gösterdi. Han›m› da en az kendisi kadar candan ilgilendi. Abdullah Meral'in ölüm haberini
Ankara'da ö¤renmiﬂtik ve iki kiﬂi d›ﬂ›nda, di¤er aileler ‹stanbul'a dönmüﬂtü. O gece Erbil otele gelip
›srarla evine davet etmiﬂ, telefon bekledi¤imizden daha sonra gelece¤imizi söylemiﬂtik. Akﬂam Erbil'in
evine erken gitmiﬂtik. ‹çeri girdi¤imizde yemek yiyorlard›. Suç iﬂliyorlarm›ﬂ gibi, birkaç saniyede
masay› toplad›lar. Öyle ya, birileri bir tarafta insan onurunu korumak için açl›kla ölümü seçiyor, birileri
de bu insanlara duydu¤u sayg›yla, onlar›n yapmad›¤›n› yapt›¤› için, yani yemek yedi¤i için kendisini
suçlu hissediyordu.
O gün yorgun ve çok buruktuk. Birer sakinleﬂtirici ald›k. Daha sonra Erbiller'de bir gece daha
kald›k. K›zlar› Ekin'in odas›nda yatm›ﬂt›k.
Benzeri olay, ‹lhan SeIçuk'u görmek için gazeteye gitti¤imizde yaﬂand›. Görüﬂme s›ras›nda daha
önce ›smarlad›¤› yemek geldi. Yeme¤i al›p almama ikilemine düﬂtü; yüzünden mahcubiyet okunuyordu. Biz, "Yeme¤inizi geri yollamay›n, yiyin. Yiyin ama, kendinize düﬂeni de yaz›n." diyerek yard›mc›
olduk. Yeme¤i bizim yan›m›zda yemedi. ‹lhan Selçuk bizi her zaman dinlemiﬂ ve yazm›ﬂt›r. ‹damlarla
ilgili de yazm›ﬂt›.
Yine Ölüm Orucu s›ras›nda Cumhuriyet Gazetesi'ne gitti¤imizde, Tan Oral'la sokak kap›s›nda
karﬂ›laﬂt›k. Elinde dondurma vard› ve dondurmay› arkas›na saklamak gere¤i hissetmiﬂti.
Bizimle ilgilenenlerden biri de ‹smail Gülgeç'ti. Haber servisinin duvar›nda yer alan bir karikatürü
hep Gülgeç'le birlikte hat›rlar›z. ‹smail Gülgeç, bu karikatüründe Okay Gönensin'in eline bir makas
vermiﬂ ve alt›na da ﬂöyle yazm›ﬂt›: "Sayfa Kesen Jak..." Ne kadar da uygundu!...
Bizlerle ilgili haber verme, bizleri dinleme, ilgilenme ve yard›mc› olma konusunda olumlu bir
örnek de Cüneyt Arcayürek'ti. Kendisinin ilgilenmesinin d›ﬂ›nda, sekreterine de talimat vererek, bizlere
yard›mc› olmas›n› sa¤lam›ﬂt›.
Milliyet'ten Kemal Balc›, Ahmet Abakay ve Raﬂit Bey de her zaman dinlemiﬂlerdi bizi.
Yay›n hayat›nda çok k›sa bir süre kalan Hürgün Gazetesi muhabirleri de bizleri ad›m ad›m izleyenlerdendi... Bir keresinde çok acil bir durumda Çankaya'ya bizleri götürmüﬂler, yol paras›n› da kendileri vermiﬂlerdi.
‹letiﬂim Yay›nlar›'ndan Ayd›n Köymen, Tan›l Bora, Ahmet Günlük, Murat Sevük, Vasfiye Koçak,
Selim Bey ve Asuman Han›m; Nokta Dergisi Ankara bürosundan Ahmet Tümel, Aycan Giritlio¤lu, en
güç dönemde, hiç kimsenin bizimle ilgili tek bir sat›r haber yazmad›¤› günlerde, Ankara'ya her
gidiﬂimizi haber yapm›ﬂlard›.
Mustafa Ekmekçi ile s›k s›k görüﬂtük. Hep midenizle ilgili yaz›yorsunuz diye sitem ettik. "ﬁurada
ﬂunu, burada bunu yedim diye yaz›yorsunuz. Biraz da gördüklerinizi ve duyduklar›n›z› yaz›n." dedik.
Güldü. O s›ra domuzlarla ilgili çok yazard›, kafaya takm›ﬂt› sanki. Onun etkisiyle olmuﬂ olacak, "ﬁimdi,
domuzlar› kesin, cezaevindekilere yedirin diye yazsam k›zars›n›z. " dedi. Do¤rusu k›zd›k da...
"Domuzlar› kendin ye. " dedik. Bir keresinde yine gülerek "Çocuklar›n›z bizi dövecekti." demiﬂti. Biz
de "Mutlaka bir nedeni vard›r, onlar kimseyi boﬂuna dövmez." diye cevaplam›ﬂt›k.
Nedenini daha sonra ö¤rendik. Çocuklar›m›z hakl›yd›lar.
Yabanc› bas›ndan Ankara AFP’ de çal›ﬂan Arma¤an Han›m yapmas› gerekeni fazlas›yla yapm›ﬂ,
her zaman s›cak ilgi ve sevgiyle yaklaﬂm›ﬂt›r bizlere.
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Yunanl› gazeteci Katerina, Reuter'den Rag›p Bey, Mr. Karnegi, ‹smet Bey de ilgilenmiﬂtir sorunlar›m›zla. BBC Muhabiri David'in özellikle büyük deste¤ini gördük. Hiç aksatmadan verdi¤imiz bilgileri
BBC'ye ulaﬂt›rd›. Verdi¤imiz bilgilerin do¤rulu¤undan emindi. ﬁimdiye kadar onlara hiç abartmal› ya
da yalan haber vermemiﬂtik. O nedenle bize güveniyorlar, "Siz söylüyorsan›z do¤rudur. " diyorlard›.
Ama Ölüm Orucu haberinde tereddüt ettiler. Tereddütlerini ise, "Mamak için de Ölüm Orucu'na
baﬂl›yorlar dediler ve biz bunu haber olarak geçtik. Gelin görün ki, tam o gün açl›k grevi bitti. Ayn› ﬂey
Metris ve Sa¤malc›lar için de geçerli olabilir. Ölüm Orucu olabilece¤ine pek inanm›yoruz." ﬂeklinde
gerekçelendirdiler. Onlar evlatlar›m›z› tan›m›yorlard›. "Çocuklar›m›z› tan›m›yorsunuz, onlar yapaca¤›z
dediler mi yaparlar." dedik. Ne biz yalan söyledik, ne de evlatlar›m›z bizi yalanc› ç›kard›lar.
Evlatlar›m›z›n dediklerini yapma, yapt›klar›n› savunma gelene¤i bizim de gelene¤imiz oldu.
Çocuklar›m›z yüzümüzü hiç karartmad›lar.
Bir gün BBC, bekledi¤imiz haberi vermeyince David'i arad›k. Haberi kendisinin vermedi¤ini
sand›¤›m›zdan nedenini sorduk. Yan›lm›ﬂ›z. Haberi verdi¤ini belirtip BBC Türkçe Yay›n Bölümü
Baﬂkan›'n›n ad›n› ve telefon numaras›n› verdi. "Görüﬂün, haberi neden vermediklerini sorun, biz
David'e bildirdik deyin." dedi. Bununla da yetinmeyip, kendisini ﬂikayet etmemizi istedi. Böylece
ondan da hesap sormuﬂ olacakt›k. Telefonla görüﬂtük. Özür dilediler ve bekledi¤imiz haber, ilk haber
program›nda yer ald›.
'83 y›l›nda verdi¤imiz bir haberi inand›r›c› bulmay›p, bizden kaynak isteyen Frans›z ajans›n›n
muhabiriyle y›llar sonra karﬂ›laﬂm›ﬂt›k. Bu karﬂ›laﬂmada bize so¤uk davrand›¤›n› gördük. "Ne o
tan›mad›n m›’" sorumuza, "Tan›d›m, ama sizin yüzünüzden iﬂimden oldum!" diye cevap verdi. Anlad›k
ki, y›llar önce verdi¤imiz haberi inand›r›c› bulmay›p ajans›na geçmeyen muhabiri, ajans sorumlular›
görevden alm›ﬂlard›. Bu da yabanc› ajanslar›n bize ne denli güvenilir kaynak olarak bakt›¤›n›n ve bize
güvenmeyen bir muhabirlerini iﬂten kovacak kadar güvendi¤inin bir kan›t›yd›. Bu muhabire "Biz sana
hiç yalan söylemedik. Ama sen yanl›ﬂ davrand›n. Kabahat senin." diye cevap verdik. Söyleyecek bir
ﬂeyi yoktu.
......
B‹R ONURDU O
Bir yaz gecesinin
ac›l› sessizli¤inde!
Saat 24'ü çalarken
bir fidan, bir da¤ yitiriyorduk...
erkenden a¤arm›ﬂ saçlar›
inanç dolu bak›ﬂlar›yla
güvenli
güven vericiydi
ac›l› yürekler
gözler bu¤ulu
sinirler gergin,
bedenler deri ve kemikti
ama
baﬂlar› dik, gözleri inançl›
Bir ›ﬂ›k parl›yordu
sol köﬂe yatakta;
beyazlar, k›rm›z› karanfiller aras›nda
inanc› ve onuru;
yaﬂam biçimi haline getiren
tarihe damgas›n› vuranlard›.
Ve yaﬂ›yorlar!
Yaﬂayacaklar da...
‹nançlar›yla, onurlar›yla...
Ankara'da Konak Yerimiz: Otel Muazzam
Ankara'ya gitti¤imizde Otel Muazzam'da kal›rd›k. Kal›rd›k demek yanl›ﬂ olur, konaklard›k orada.
Tuncelili olan sahibinin ve otel personelinin bize karﬂ› tak›nd›klar› olumlu tav›r, orada rahatça hareket
edebilmemizi de sa¤lard›. Otelde bize her taraf aç›kt› do¤rusu. Bu nedenle, Ankara'ya 200-250 kiﬂiyle
gitti¤imizde bile do¤rudan oraya giderdik. Elimizi-yüzümüzü y›kay›p biraz dinlendikten sonra, herkes
gitmesi gereken yerlere da¤›l›rd›. Dilekçe mi verilecek, görüﬂme mi yap›lacak, buluﬂma yerimiz oras›
olurdu. Geceleri herkesin yatacak yeri oldu¤undan, otelde kala kala üç-beﬂ kiﬂi kal›rd›k. Yolluklar›m›z›
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da açar, orada yerdik.
Müﬂterilerinin ço¤unlu¤u ya Tuncelili ya da Do¤uluydu. Baﬂlang›çta müﬂterilerin de dikkatini
çekerdik. Kim oldu¤umuzu ö¤rendikten sonra yaklaﬂ›mlar› s›caklaﬂ›rd›. Biz otele gidince, oturanlar kalkar yerlerini bizlere verirlerdi. Genel olarak ve o güne iliﬂkin kimlerle görüﬂebildi¤imizi, neler yapt›¤›m›z›
sorarlard›, bizler de anlat›rd›k. Cezaevleriyle ilgilenirlerdi. Birço¤u "Memlekete gitti¤imizde hep sizleri
anlat›yoruz, sizlere sayg› duyuyoruz, hiç b›kmadan, yorulmadan gidip geliyorsunuz. " derlerdi. Ve söylediklerinde de samimiydiler.
Ölüm Orucu s›ras›nda da Otel Muazzam konaklama yerimizdi; orada toplan›r, orada
görüﬂürdük. Telefon görüﬂmelerinde bize öncelik tan›n›rd›. Gazeteci veya daha de¤iﬂik kesimlerden
insanlarla da orada görüﬂtü¤ümüz olmuﬂtur. Bizi görmek isteyenler oraya gelirdi. O süre içinde, otelde
kalanlar›n ve personelin hemen tamam› Ölüm Orucu'ndakilerin sa¤l›k durumlar›yla ilgiliydiler ve bize
sorarlard›. Abdullah Meral'in ölüm haberini de orada ald›k. Orada bulunanlar ve otel personeli en az
bizim kadar üzüldüler. O akﬂam Abdullah Meral'in a¤abeyleri ve di¤er aileler ‹stanbul'a döndüler. Biz
iki kiﬂi kald›¤›m›zda, bizi teselli etmek, ac›m›z› hafifletmek için ne yap›lmas› gerekiyorsa yapt›lar. Ertesi
gün ‹stanbul'a dönmemiz için telefon geldi¤inde, biletlerimizi temin ederek, birimizi uçakla, di¤erimizi
trenle yolcu ettiler.
K›sacas›, olaylar› bizimle yaﬂad› Otel Muazzam çal›ﬂanlar› ve o günlerde orada kalanlar.
.....
Cüneyt Canver'le Tan›ﬂma
Bir Ankara dönüﬂü Cüneyt Canver'i arad›k. Meclis'te yoktu. Telefonla da olsa görüﬂmek istiyorduk. Bu yüzden bulundu¤umuz otobüs yaz›hanesinden evine telefon ettik. Bize "Nereden ar›yorsunuz
hemen oraya geleyim. " dedi. Yerimizi söyledik; "70 dakika sonra oraday›m. " dedi. Ve gerçekten 10
dakika sonra yan›m›zdayd›. Biz Kamil Koç otobüs iﬂletmesinin yaz›hanesindeydik ve hareketimize üç
saat kadar zaman kalm›ﬂt›. Cüneyt Canver'le iﬂletmeye ait yaz›hanenin müdüriyet bölümünde
görüﬂtük. Biz iki kiﬂiydik ve Canver bizi dinledikçe ﬂaﬂ›r›yordu. "Ben sizlerin bu kadar bilinçli ve cesaretli oldu¤unuzu bilmiyordum." dedi. O da cesaretliydi. O dönem Meclis'te oldukça sert ç›k›ﬂlar
yapm›ﬂ, cesaretli tav›rlar sergilemiﬂti. Zaten onunla bu yüzden görüﬂmek istemiﬂtik.
Ona, o gün Avrupa Parlamentosu ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nden gelen heyetle görüﬂtü¤ümüzü
anlat›nca daha da ﬂaﬂ›rd›. Bizleri bilgisiz, bilinçsiz insanlar olarak düﬂünmüﬂ olabilirdi. Oysa 12 Eylül
bizlere çok ﬂey ö¤retmiﬂti. Ve biz her gün yeni ﬂeyler ö¤renmeye devam ediyorduk.
Cüneyt Canver'le görüﬂmemiz bir saat kadar sürdü. Bize, "Siz mücadelenize devam edin, size
söz veriyorum, ben de Meclis'te haks›zl›klara, bask› ve iﬂkencelere karﬂ› mücadele edece¤im. " dedi.
Sözünde de durdu. Meclis'e iﬂkence aletlerini bile getirdi, onlar› görmeyenlere tan›tt›, iktidar›n iﬂkence
politikas›n› teﬂhir etti. Cüneyt Canver o s›ralar Halkç› Parti'deydi. ‹damlar konusunda Meclis'te yapt›¤›
konuﬂmalarla, çocu¤u idamla yarg›lanan analar›n sevgisini de kazand›.
Bir defas›nda, o¤lunun idam dosyas› Meclis'te olan bir ana ›srarla "Beni Cüneyt Canver'e
götürün." demiﬂti. Onunla birlikte Canver'e gittik. Daha sonra Ankara Yeni Gündem'de Murat Belge,
Mustafa Gündeﬂlio¤lu ve Cüneyt Canver bir araya gelerek, idamlar›n engellenmesi için neler yap›labilece¤ini konuﬂtuk. Aram›zda o ana da vard›. Cüneyt Canver, "Meclis'te dosyalara bakt›m, o¤lunun
idam dosyas› 28. s›rada." dedi. Herﬂeyle ilgiliydi... "Gerekirse iki parlamenter açl›k grevine gideriz de."
demiﬂti.*
(*) O dönemde haks›zl›klara karﬂ› ç›kmak onurlu bir tav›rd›. Ancak y›llar sonra Cüneyt Canver
180 derece bir dönüﬂle. ANAP'a gitmiﬂ, bizler üzerindeki onurlu tavr›n› bir ç›rp›da silivermiﬂti. ‹nsan
mücadelesini ancak yaﬂam› boyunca sürdürürse onurlu yaﬂam›ﬂ olur. Rüzgar nereden eserse, ç›kar›
neredeyse. rüzgar gülü gibi oraya dönenler lay›k oldu¤u yeri mutlaka bulacakt›r. Cüneyt Canver için
de, o zaman ne yaparsa yaps›n; farkl› olmayacakt›r.
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BÖLÜM 6
TEK T‹P ELB‹SE,P‹ﬁMANLIK YASASI
VE A‹LELER

Çocuklar›m›za yönelik sald›r›lar›n en yo¤unlaﬂt›¤› dönem, tek tip elbisenin dayat›ld›¤› dönem
olmuﬂtu. Y›l 1983'tü. Tek tip elbise bahane edilerek, cezaevlerine genel bir sald›r› baﬂlat›ld›. Devletin
paçavralar›n› giymiyor diye çocuklar›m›z›n tüm haklar› gasp edildi. Tam iki y›l sürdü bu yasaklar.
Hemen herﬂey yasakt›. Akla gelebilecek herﬂey... Görüﬂ yoktu, avukat yoktu, havaland›rma yoktu;
ayakkab›lar, giysiler toplanm›ﬂt›, kitaplar, TV'ler, radyolar... Daha pek çok ﬂey toplanm›ﬂt›. Mahkemeye
don-atlet götürülüyordu tutuklular, duruﬂmalardan at›l›yor, bir daha da ç›kar›lm›yorlard›.
Devlet, bask› ve iﬂkenceyi yeterli bulmam›ﬂ olacak ki, sürekli yasaklar› da gündeme getirmiﬂti.
Diyorlard› ki, "Çocuklar›n›z ya tek tip elbise giyerler ya da böyle yaﬂamaya katlan›rlar. "
Asl›nda tek tip elbise bahaneydi. Elbise giymek, o zamana kadar u¤runda direnilen ﬂeylerden
vazgeçmek demekti. Elbiseyi giymeye boyun e¤en, dayat›l›nca di¤er yapt›r›mlara da boyun e¤mek
zorunda kalacakt›. Bunu çocuklar›m›z biliyordu, çok geçmeden biz de kavrad›k. Gerçi içimizde
"Giyseler ne olur sanki." diyenler ç›km›yordu de¤il. Ama zamanla onlar da gördüler gerçe¤i... Tek tip
elbise giymek yetmiyordu; devlet çocuklar›m›z›n onurunu ve kiﬂiliklerini ezmek istiyordu.
Biz çocuklar›m›z› tan›yorduk. Onlar›n "Tek Tip Elbise Giymedik, Giymeyece¤iz" sloganlar›n› duydukça, cezaevi kap›lar›nda ba¤›r›yorduk: "O paçavralar› giymeyin, arkan›zday›z. "
Mahkemelerde görebiliyorduk onlar›, o da uzaktan. Ayaklar›nda terlik, üstlerinde bir don, bir
atlet olurdu hep. O hallerini gördükçe içimiz erir giderdi. Ama onlar, oral› bile olmazlard›. Sanki herﬂey
normalmiﬂ gibi... Hele, k›ﬂ›n o dondurucu so¤uk alt›nda, ç›plak haldeyken bile yüzlerindeki gülümsemenin hiç eksik olmamas› var ya, biz aileleri çok ama çok etkiliyordu. Üzülüyor, çaresizlik içinde
k›vran›yorduk. Elimizden gelen herﬂeyi yapmaya çal›ﬂ›yor, baﬂvurmad›k makam b›rakm›yorduk.
Onlar›n böyle güçlü olmalar› bizi de kamç›l›yordu.
Tek tip elbise uygulamas›ndan vazgeçilmeliydi, biz ailelerin talebi buydu. Yasaklar kald›r›ls›n
istiyorduk. ‹ﬂkenceye son verilsin, çocuklar›m›za eziyet edilmesin diyorduk. Defalarca Ankara'ya gidip
geldik. Cezaevi önlerinden, hastane önlerinden ayr›lmad›k. "Bu devlet politikas›, devlet tek tip elbiseden vazgeçmeyecek. " diyor, baﬂka bir ﬂey demiyorlard›. Üstelik bize bask› yapmaya baﬂlam›ﬂlard›:
"Çocu¤unuz elbise giyip görüﬂe ç›ks›n. " diye...
Görüﬂ günleri cezaevi kap›s›nda, sabahtan akﬂama kadar ayr›lmadan bekler olmuﬂtuk. ‹lla da
çocuklar›m›z› görecektik. Ama görüﬂtürmezlerdi. Olmad›k yalanlar uydurur, kimi zaman da görüﬂ kabinine kadar götürüp "Bak iﬂte, çocu¤un görüﬂe ç›km›yor. " derlerdi Oysa görüﬂ için çocuklar›m›za elbise giymeyi ﬂart koﬂmuﬂlard›, bunu biliyorduk. Biz bir umut, yine de giderdik kabinlere.
Çok özler, çok üzülürdük. Bayramlarda, Anneler Günü'nde yaln›zl›¤› yaﬂard›k, ama hiçbirinde
çocuklar›m›z›n elbise giyip ç›kmas›n› istemedik. Onlar› çuval gibi "giysi"lerin içinde, suçlu insanlar gibi
görmektense hiç görmemeyi ye¤ler olmuﬂtuk. ‹çimizden kimi aileler, hasretli¤e dayanamaz ve
çocu¤unun tek tip elbiseyi giymesini isterlerdi, ama asl›nda gerçek düﬂünceleri bu de¤ildi, çaresizlik
onlar› böyle davranmaya iterdi.
Ölüm Orucu ile birlikte, çocuklar›m›z›n kararl›l›¤› bizim kararl›l›¤›m›za dönüﬂtü. Mektuplarda, "Tek
tip elbise giyerseniz görüﬂe gelmeyiz." diye yazard›k onlara. "O¤lum sen utanma, seni ç›plak b›rakanlar utans›n." derdik. Lacivert ve haki renklerden nefret eder olmuﬂtuk.
‹ki y›l boyunca, tek tip elbise giymeyen tutuklular›n aileleri olarak cezaevi kap›lar›, avukat bürolar›, Adli Müﬂavirlik, ‹stanbul ve Ankara'daki sivil ve askeri makamlar aras›nda mekik dokuduk durduk.
Her yere, her kuruma baﬂvurduk, tek tip elbise kald›r›ls›n diye. Ço¤u kez kovulduk ama y›lmad›k.
Çocuklar›m›z›n direniﬂi ve bizim çabalar›m›z meyvesini verdi sonunda. Devlet, tek tip elbiseden
vazgeçmek zorunda kald›. Çocuklar›m›zdan çok biz sevince bo¤ulduk. ‹lk görüﬂ günü tarif edilmez bir
mutluluk ve coﬂku yaﬂad›k biz aileler... Sevinçten "Kazand›k kazand›k" diye ba¤›ranlar, gözyaﬂ›
dökenler, birbirine özlemle sar›lanlar... Hiçbir çaba boﬂa gitmemiﬂti. Boﬂ yere ﬂehitler verilmemiﬂti.
Direnen çocuklar›m›z›n zaferi, onlar›n oldu¤u kadar bizim de zaferimizdi.
.....
Biz Aileler "Çocuklar›m›z Piﬂmanl›¤›
Asla Kabul Etmeyecektir" Dedik
12 Eylül sonras›, televizyon ve bas›nda çocuklar›m›z›n aleyhine çok program yap›ld›, çok yaz›
yaz›ld›. Cezaevinde bask›lar›n en ﬂiddetli oldu¤u dönemlerde bile, yetkililerin kamuoyuna herﬂeyi "güllük gülistanl›k" göstermeye çal›ﬂt›klar›n› gördükçe, söyledikleri, gösterdikleri hiçbir ﬂeye inanmaz

Halk Kitaplığı / 12 Eylül, Tutsak Aileleri ve TAYAD

40

olmuﬂtuk. Herﬂey yalan üzerine kuruluydu. Cezaevi kap›lar›nda görevli subaylar gözümüzün içine baka
baka yalan söylüyordu. Subaylar, "Çocuklar›n›zla konuﬂun, disipline uysunlar, siz de rahat edersiniz,
biz de." diyorlard›. Disiplinden kas›t, çocuklar›m›z›n "ba¤›ms›zlar" bölümüne geçmesi ya da piﬂmanl›k
göstererek itirafç› olmas›yd›. Biz ailelere bu konuda bask› yapt›klar› bile oluyordu. Kimimizin evine
cezaevi müdürünün imzas›n› taﬂ›yan bildiriler yolland›. Kimimiz ziyaret günleri, subay odalar›n›n birine
ça¤r›l›p çocu¤u ile konuﬂmas› için bask›ya u¤rad›. Ziyaret günleri, çocuklar›m›z›n piﬂman olmas› için
onlara telkinde bulunmam›z› isteyen bildiriler da¤›t›ld›.
Biz ise çocuklar›m›za inand›k hep. Onlar hakl›yd›, direnmeye kararl›yd›. Bize her defas›nda,
cezaevi idarelerinin baﬂvurdu¤u taktiklere kanmamam›z›, onurlar›ndan ve siyasi kimliklerinden asla
taviz vermeyeceklerini, her ﬂart alt›nda direnmeye devam edeceklerini söylediler. Onlar›n bu tavr›, bizi
daha da güçlü k›l›yordu.
Gün geldi, da¤›t›lan bildirileri y›rtarak cezaevi idarecilerine teslim ettik. Gün geldi, onlara
ba¤›rd›k, ça¤›rd›k, "Çocuklar›m›z asla piﬂmanl›¤› kabul etmeyecek, onlar›n tüm haklar›n› kabul edeceksiniz. " dedik. Gün geldi, ziyaret kabinine girerken biz ailelerin görmesi için as›lan, çocuklar›m›z› karalayan ve aﬂa¤›layan yaz› ve resimleri tereddütsüz kopartt›k, y›rtt›k. Öyle oldu ki, piﬂmanl›k getirenlere
düﬂman kesildik.
Biz biliyorduk ki, çocuklar›m›z gençti, ak›ll›yd›, çal›ﬂkand›. ‹steselerdi, bu s›k›nt›lar› ve ac›lar› hiç
yaﬂamadan, çok rahat koﬂullarda bir hayat sürebilirlerdi. Ama onlar herﬂeyi bir yana itmiﬂler,
inand›klar› ﬂeyler için mücadele etmiﬂler ve yaﬂam›ﬂlard›. Biz onlara "Herﬂeyi b›rak›n, piﬂman olun."
nas›l diyebilirdik’ Çocuklar›m›z›n onuru bizim de onurumuzdu. Onlar direniyordu, biz de direnmeliydik.
Baz› ailelerin, fazla ezilmesin, iﬂkence görmesin diye çocuklar›ndan devrimcili¤i b›rakmas›n› istedi¤i de oldu. Zaman zaman "‹darenin kurallar›na uymakla ne kaybedersiniz." diyenler ç›k›yordu. O¤lu
iﬂkence görmesin diye bilinçsizce söylenen bu sözlere çocuklar›m›z çok sert tepki gösteriyorlard›. Ve
bir daha kimse a¤z›na bu tür sözleri almaya cesaret edemiyordu.
Biz tutsak aileleri birlik içinde hareket etmenin önemini kavram›ﬂt›k. Ama bu bazen bizim arzumuz d›ﬂ›nda mümkün olmuyordu. Çocu¤u direnmekten vazgeçen bir aile ile yollar›m›z ister istemez
ayr›l›yordu. Cezaevinde direnenle teslim olan aras›ndaki keskin ayr›m biz ailelere de yans›yor, araya bir
so¤ukluk giriyordu.
Piﬂmanl›k getirenlerin aileleri ise önce çok üzülüyor, sonra ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›r›yor, utan›yor,
kaçarcas›na görüﬂe girip ç›k›yor ve bizlere görünmemek için elinden gelen herﬂeyi yap›yordu sanki.
Özel görüﬂ günleri, onlar› sevindiren günler olmazd› hiç. Polis korumas› alt›nda yaparlard› görüﬂlerini...
Halk›m›z›n ihbarc›l›¤a, muhbirli¤e, hainli¤e karﬂ› olmas› onun gelene¤idir. Kimse ihbarc›y›, muhbiri, haini sevmez, onlarla konuﬂmaz, dost olmaz. Arkadaﬂlar›n› satanlar da biz aileler gözünde her
zaman lanetle an›ld›lar. Özellikle onlar›n gazetelerde yalan dolu aç›klamalar› ç›kt›¤›nda k›z›yor, bunlar›
cezaland›rmak gerekir diyorduk. "‹ﬂkence yap›lm›yor, cezaevinde herﬂey iyi." demelerine hiç tahammül edemiyorduk.
Mahkemelerde görürdük onlar› ve insan›n içinden yüzlerine tükürmek gelirdi, tükürükle
bo¤mak...
Hiçbir aile çocu¤una, iﬂkence görmemek için "Arkadaﬂ›n› ihbar et. " diyemezdi. D›ﬂar›ya çabuk
ç›ks›n diye, "Arkadaﬂ›n› sat. " diyemezdi. Çocu¤unun yapt›r›mlara uyarak iﬂkence görmekten kurtulmas›n› isteyenler bile piﬂmanl›k konusunda farkl› düﬂünmezdi. O¤luna, k›z›na devrimcili¤i b›rak derken, onurlu yaﬂam›n ne oldu¤unu bilir, ama bu yaﬂam›n a¤›r bedellerinin ac›s›n› görmek istemezdi.
Piﬂmanl›k Yasas› gündeme geldi¤inde, biz aileler ﬂiddetle karﬂ› ç›kt›k bu yasaya. 1985 y›l›yd›.
Genelkurmay'a gittik, Meclis'e gittik, "Çocuklar›m›z piﬂmanl›¤› asla kabul etmeyecektir." dedik. Birçok
aile, "Benim o¤lum, k›z›m, bizim çocuklar›m›z arkadaﬂlar›na ihanet ederek yaﬂayacaksa hiç yaﬂamas›n
daha iyi, onu görmeye bile gitmem." diye ortaya koydu tepkisini. K›zg›nd›lar, öfkeliydiler. Çocuklar›
piﬂman olmay› gerektirecek bir ﬂey yapmam›ﬂt›.
Piﬂmanl›k getiren kiﬂi nas›l yaﬂayacakt›’ Kim ona sahip ç›kacakt›’ Çocuklar›m›z›n piﬂmanl›¤›
kabul etmeyece¤ini biliyorduk. Onlar affedilmeyi bile reddetmiﬂlerdi. "Biz suçlu de¤iliz af istemiyoruz,
af istemesi gerekenler her gün halka karﬂ› suç iﬂlemeye devam eden 12 Eylül yöneticileridir. "
demiﬂlerdi.
Nitekim Piﬂmanl›k Yasas› hiçbir iﬂe yaramad›. Yasan›n ç›kar›ld›¤› dönemde yaklaﬂ›k 2000 kiﬂinin
bu yasadan yararlanmak için baﬂvuraca¤›n› san›yordu devlet yetkilileri. Bu yönde yap›lan aç›klamalar
da vard›. Ama topu topu bir avuç "hain" ç›karabildiler. Tüm ülkede Piﬂmanl›k Yasas›'ndan yararlanmak isteyen 200 kiﬂi bile ç›kmam›ﬂt›.
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BÖLÜM 7
TAYAD'IN KURULUﬁU

Baﬂtan olmasa da, bir süre sonra aileler olarak daha örgütlü olman›n gerekti¤ini gün geçtikçe
daha fazla kavrar olmuﬂtuk. Bunun için bir derne¤imiz olmal›yd›. Böylece iliﬂkilerimiz daha geniﬂ ve
daha sa¤l›kl› olacakt›. ‹stanbul d›ﬂ›ndaki tutuklu aileleriyle de daha yak›n iliﬂkilerimiz geliﬂecekti. Daha
önceden ‹zmir, Burdur, Çanakkale, Bart›n, Adana, Diyarbak›r, Elaz›¤ ve Malatya cezaevlerindeki tutuklular›n yak›nlar›n› bulmuﬂ ve görüﬂmüﬂtük. Derne¤imiz oldu¤unda daha s›k ve daha çok aile bir araya
gelebilecek, ortak sorunlar›m›za ortak çözümler üretme ve bilgi al›ﬂveriﬂi sa¤lamada kolayl›k elde
etmiﬂ olacakt›k.
1983 seçimlerinden sonra dernek kurma çal›ﬂmalar›m›z› fiili olarak baﬂlatm›ﬂ olduk. "Demokrasi"
rüzgarlar› esiyordu adeta. Öyle ya, son derece demokratik oldu¤u söylenen seçimler yap›lm›ﬂ, "sivil"
bir hükümet kurulmuﬂtu. Dernek kurma özgürlü¤ümüz(!) de vard›.
Ama ne gezer... Dernek kurmak için yapt›¤›m›z baﬂvurular ya hiç kabul edilmiyor, ya da geri
çevriliyordu. Sonra bununla da yetinmediler; baﬂvuruda bulunan kurucular defalarca gözalt›na al›n›p,
evlerine gece bask›nlar› düzenlendi. K›sacas›, de¤iﬂik biçimlerde gözda¤› verilmiﬂ; örne¤in baﬂtan beri
tüm faaliyetlerimizin içinde yer alan bir kad›n üyemizin, tutuklu olan eﬂinden ayr›lmas› dahi istenebilmiﬂti.
Bu üyemiz, ‹stanbul II. No'lu Askeri Mahkemesi Baﬂkanl›¤›'na, Adalet Bakan› Nejat Eldem'e,
‹çiﬂleri Bakanl›¤›'na, Meclis Baﬂkanl›¤›'na ve Genelkurmay'a gönderdi¤i dilekçelerinden birinde ﬂöyle
yazm›ﬂt›:
"...Emniyet görevlilerince zaman zaman 'savc›l›k istedi' gerekçesiyle gözalt›na al›n›yorum. En
son 15 Nisan-15 May›s tarihleri aras›nda gözalt›na al›nd›m. Maddi ve manevi iﬂkenceye tabi tutuldum.
Bir yandan ask›, elektrik gibi iﬂkenceler yap›l›rken, bir yandan da eﬂime piﬂmanl›k getirmem, ya da
ayr›lmam konusunda bask›lanma yap›ld›. Bu hususlar beni oldukça rahats›z etmiﬂtir. Hem sa¤l›k
yönünden, hem de manevi yönden zarara u¤ratm›ﬂt›r. Ayr›ca sonradan eﬂimin ailesinden
ö¤rendi¤imde pul albümü, mektuplar, PTT makbuzu (birkaç adet), ikametgah ve nüfus sureti gibi baz›
eﬂyalar›m›z al›nm›ﬂt›r. Bilginize sunar, gerekli iﬂlemlerin yap›lmas›n› talep ederim. "
Yetmiyordu bizlere iﬂkence yapmak, gözalt›na almak... Piﬂmanl›k getirmemiz, çocuklar›m›z ve
yak›nlar›m›zla ilgilenmememiz isteniyordu.
Bunlar›n yarar› oldu mu’ Hiçbirinin olmad›. Çünkü y›lmad›k, korkmad›k. Aksine yapt›klar›m›z›n
daha da gerekli oldu¤una inand›k. Bizlere sorulan sorular›n baﬂ›nda gelen, bunca faaliyeti nas›l düzenleyip, nas›l bir araya geldi¤imizdi. Sadi Irmak bile bunu merak etmemiﬂ miydi’ Oysa birazc›k düﬂünseler bunun cevab›n› bulabilirlerdi. Bizleri 12 Eylül ve uygulamalar› bir araya getirmiﬂti. Bunu bilmeyecek
ne vard›.
Bizler salt ‹stanbul cezaevleri ve orada bulunan yak›nlar›m›z›n sorunlar›yla ilgilenmedik. Tüm
Türkiye cezaevlerinin sorunlar› bizim ilgi alan›m›zd›. Ve bunu, en "zor" dönemde, ayd›nlar›n
birço¤unun kendi kabu¤una çekildi¤i, bir k›sm›n›n da "anarﬂist", "terörist" deyiﬂlerinin arkas›na
tak›ld›¤› dönemde yapt›k, yapmaya çal›ﬂt›k. Bu dönem, "Bana dokunmayan y›lan bin yaﬂas›n" dönemiydi, birço¤u için... Oysa bizler, her türlü haks›zl›¤a, bask›ya karﬂ› ç›km›ﬂt›k.
Bunu kabul edenler oldu, etmeyenler oldu. Bir k›sm› "Uyuyorduk, bizleri uyand›rd›n›z." dedi...
"Bizim yapmam›z gerekenleri sizler yap›yorsunuz." diyen hukukçular›m›z, politikac›lar›m›z, kuruluﬂ
çal›ﬂmalar›m›za yard›m eden ayd›nlar›m›z oldu. Kurulduktan sonra tüzük kapsam›n› geniﬂletmemizi,
derne¤e üye olmak, kendilerinin de bir ﬂeyler yapmak istedi¤ini, söyleyenler ç›kt›.
ﬁüphesiz birçok engelle de karﬂ›laﬂt›k. Kuruluﬂ aﬂamas›nda, her gün ﬂubeye al›nd›
kurucular›m›z. Müracaat dosyam›z yasal süresi dolmas›na ra¤men bir türlü bize verilmedi. Dernekler
Masas›'na gitti¤imizde, dosyan›n valilikte oldu¤u, valili¤e gitti¤imizde ise incelendi¤i söyleniyordu. Bir
süre sonra, bu ikili durumu iletmek için Ankara'da Dernekler Masas›'na gittik. Durumu aktard›k. Bir
komiser ö¤le tatiline az bir süre kalmas›na ra¤men dosyalar› arad› ve bize "‹stanbul'da boﬂuna aramay›n, dosyan›z buraya gelmiﬂ, ﬂimdi Baﬂbakanl›k'ta" demez mi’.. ﬁaﬂ›rm›ﬂt›k. Baﬂbakanl›k'ta ne iﬂi
vard› dosyan›n’ ‹stanbul'a gelip durumu valili¤e iletti¤imizde verilen cevap ﬂu olmuﬂtu; "Amma da
araﬂt›r›yorsunuz, sizden korkulur. "
Bizlerin yoluna salt bu türden engeller ç›kmad›. Tutuklu yak›nlar› aras›nda dahi engellerle
karﬂ›laﬂt›k. Bunlar baﬂ›ndan beri iﬂin bilincinde ve ciddiyetinde de¤illerdi. Bunlar›n bir k›sm›, bu faaliyetlerimize ç›kar hanesinden yaklaﬂt›lar.
Dernek kurulmadan önce, Ankara'ya gidip gelmek için tutuklu aileler aras›nda bir fon
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oluﬂturmuﬂtuk.
Kendi aram›zda toplanan paralardan oluﬂan fon, o dönem çocuklar›m›z›n avukatlar›ndan birinin
sekreterinde toplan›yordu. Ceplerinden para harcamayan baz› kiﬂiler, özel ihtiyaçlar›n› bile bu fondan
karﬂ›lama yoluna gidebilmiﬂti. Sekreter, bize olay› anlat›p, "Ne olur, bana art›k para b›rakmay›n." deme
ihtiyac›n› hissetmiﬂti. Bu olumsuzlu¤u yapanlar, derne¤in kuruluﬂ çal›ﬂmalar›na kat›lmad›klar› gibi,
kurulduktan sonra da polisle ayn› ﬂeyleri söylediler. Onlara ve polise göre; "Derne¤i Devrimci Sol'cu
aileler kurmuﬂ"tu.
Sanki suçtu; önde olmam›z, u¤raﬂmam›z, korkmadan, çekinmeden bask›lar›n üstüne üstüne gitmemiz! "At binenin, k›l›ç kuﬂanan›n"d› ve bizler çocuklar›m›zla övünüyorduk. Herﬂeye ra¤men
derne¤imizi, TAYAD'› kurduk. Kurduk da spekülasyon, yalan ve bask›dan kurtulabildik mi’ Tabii ki
hay›r! Artarak, eksilerek sürdü, geçmiﬂte yap›lanlar. Ama kazanan biz olduk; derne¤imiz geliﬂti, güçlendi.
......
"TAYAD'a Ne Gerek Var’"
‹HD'nin kuruluﬂ aﬂamas›nda TAYAD'›n kuruluﬂ iﬂlemleri bitmiﬂ durumdayd›. Yer bulunmuﬂ,
Dernekler Yasas›'na göre faaliyete geçmiﬂtik. Bir süre sonra, dernek baﬂkan›m›z bir bahaneyle Eyüp
Emniyet Amirli¤i'ne ça¤r›larak dernek dosyas› kendisine geri verilmiﬂ, eksiklikleri oldu¤u söylenmiﬂti.
Bize gösterilen zorluklar ‹HD'nin kuruluﬂ çal›ﬂmalar›nda gösterilmedi. Ayd›nlar kuracak, tutuklu
ailelerinden kimse yönetime al›nmayacak denmiﬂti. Bunlar› duyar duymaz, ‹HD kurucular›yla görüﬂtük.
‹HD'nin daha geniﬂ kapsaml› bir dernek oldu¤unu belirtip TAYAD'›n yan› s›ra ‹HD'de de çal›ﬂmak istedi¤imizi söyledik. Beklemedi¤imiz bir cevap verdiler: "TAYAD'a ne gerek var’"
Oysa cezaevlerini ve sorunlar›n› en iyi bizler bilirdik. 12 Eylül'den bu yana, insan haklar›yla ilgili
olarak en fazla çaba gösterenler bizlerdik. Bu gerçekleri ayd›nlar›m›za anlatmakta, daha do¤rusu
kabul ettirmekte baﬂar›l› olamad›k. ‹HD, çok daha kapsaml›yd› ve cezaevleri, bütün u¤raﬂlar›aç›s›ndan
ele al›nd›¤›nda tali kalabilirdi. O günkü koﬂullarda, cezaevlerinin insan haklar› ihlalleri aç›s›ndan en
önemli yerler olmas› bu gerçe¤i de¤iﬂtirmezdi.
‹HD'nin kuruluﬂ çal›ﬂmalar›nda yer alan ayd›nlar›n ‹stanbul'da olanlar›yla görüﬂmüﬂtük.
Ankara'da ise kuruluﬂ çal›ﬂmalar›n› Nevzat Helvac› yürütüyordu. Ankara'ya gittik, ancak Nevzat
Helvac› bizimle görüﬂmedi.
Aziz Nesin'le görüﬂmek için Çatalca'da kendi ad›yla kurdu¤u vakfa gittik. Üç kiﬂiydik.
Görüﬂmemizde "‹ki derne¤e ne gerek var, ‹HD kurulacak, biz cezaevleriyle de ilgileniriz." dedi. Bu,
aç›kça TAYAD'› feshedin demekti. Biz, kendileriyle ayn› düﬂüncede olmad›¤›m›z›, bu alanda birçok
derne¤in çal›ﬂmas›n›n iyi olaca¤›n› ve bir derne¤in kurulacak olmas›n›n pratikte var olan bir derne¤i
gereksiz k›lamayaca¤›n› söyledik. Aziz Nesin biraz düﬂündükten sonra, "Hakl›s›n›z, hemen Ankara'ya
gidip Nevzat Helvac›'yla görüﬂün. ‹ki gün sonra baﬂvuru yap›lacak, yar›n da son toplant› olacak, onlardan önce gidin. " dedi.
Aziz Nesin'in önerisine uyarak, o akﬂam beﬂ kiﬂi Nevzat Helvac› ile görüﬂmek için Ankara'ya gittik. Sabah Ankara'ya iner inmez, kendisini evinden arad›k. Nerede ve nas›l görüﬂebilece¤imizi sorduk.
Görüﬂme önerimizi reddetti, ama biz görüﬂmeden gitmeyece¤imizi söyleyince, akﬂam saat 17.00 için
randevu verdi. Ayn› saatte gittik, bizi bekliyordu. Görüﬂmek için emrivaki yapt›¤›m›zdan olsa gerek,
oldukça gergin bir hali vard› ve oturun bile demedi. Biz oturup kendimizi tan›tt›k. "Derne¤inizin dosyas› geri verilmiﬂ, art›k o derne¤i kuramazs›n›z." dedi. Birileri anlatm›ﬂ olmal›yd›, Bunlar› söylerken seviniyordu. Biz de derne¤imizin k›sa zamanda tüzel kiﬂilik kazanaca¤›n› söyledik. ‹HD hakk›ndaki
görüﬂlerimizi bir kez de ona aktard›k. ‹HD'de görev almak istedi¤imizi söyledi¤imizde kabul etmedi,
bir süre sonra da aç›kça "Bu derne¤e giremezsiniz." deyince, hava gerginleﬂti. TAYAD'›n kurulaca¤›na
bir türlü inanam›yordu, daha do¤rusu inanmak istemiyordu. Ç›karken "TAYAD kurulacak, biz ‹HD’ de
görev yapaca¤›z." dedik. Çok sinirlenmiﬂti.
Nevzat Helvac› ile görüﬂmeye gitmeden önce, Cumhuriyet'e u¤ray›p Erbil Tuﬂalp ile de
görüﬂmüﬂtük. TAYAD dosyas›n›n geri verildi¤ini gazeteden okumuﬂ; O da sevinçliydi. ﬂunlar› söyledi;
"Tabii dosyan›z› geri verirler. Öyle ayr› bahçelerde oynarsan›z olaca¤› buydu. " Bunlar› söylerken,
ﬂakayla kar›ﬂ›k "iyi olmuﬂ" demeyi de ihmal etmedi.
Biz derne¤imizin daha önce kuruldu¤unu anlatmaya çal›ﬂt›k ve "Ayr› bahçede oynayanlar sizlersiniz. Siz daha sonra düﬂündünüz. ﬁimdiye kadar ayd›nlar neredeydi’" dedik. Onlarla ayn› düﬂünmedi¤imizi, bu alanda birçok derne¤in kurulmas›ndan k›vanç duyaca¤›m›z› da ekledik.
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BÖLÜM 8
EN DUYARLI OLMASI GEREKENLER
B‹ZDEN VAZGEÇMEM‹Z‹ ‹ST‹YORLAR

Mamakl› Aileler
Mamak'ta kalan tutuklular›n aileleri, baﬂ›ndan beri bizlerin faaliyetlerini anlayamad›lar, önemini
kavrayamad›lar. Bu, onlar›, her türlü çaban›n ister istemez karﬂ›s›nda olmaya itti. Hiçbir olaya, hiçbir
baﬂvuruya kat›lmad›lar; kendi baﬂlar›na da çok uzun süre, 1984 açl›k grevine kadar hiçbir giriﬂimde
bulunmad›lar.
Ankara'ya her gidiﬂimizde Hasan Esat Iﬂ›k'la görüﬂür, evlerine giderdik. Eﬂiyle bizi çok iyi
karﬂ›lay›p, "Neden hepiniz gelmediniz, hepinizi bekliyorduk. " derlerdi. O zaman Mamak'ta o¤ullar›
vard›. Bir keresinde han›m› bize "Sizlere sayg› duyuyorum. Ne güzel y›lmadan, korkmadan olaylar›n
üzerine gidiyorsunuz. Her gün Ankara'das›n›z. Sizleri Mamak'taki ailelere anlat›yorum." demiﬂti. Biz de
kendisine, "Siz buradas›n›z, sizler için daha kolay, neden benzer ﬂeyleri yapm›yorsunuz’" diye
sormuﬂtuk.
1982 y›l›nda idam cezas›n›n kald›r›lmas› için baﬂlatt›¤›m›z imza kampanyas›n› Ankara'daki ailelere duyurmak için onlar›n avukatlar›na gitmiﬂtik. Avukat ‹brahim Tezan`dan bizleri Mamakl› ailelerle
tan›ﬂt›rmas›n› ve idamlar›n kald›r›lmas› için kampanyay› desteklemelerini istedik. ‹brahim Tezan, "Sal›
günü ziyaret var, saat ikide gelin. Onlara da haber veririm, görüﬂürsünüz." dedi.
Söyledi¤i gün ve saatte ‹brahim Tezan'›n yaz›hanesine gitti¤imizde bir toplu davada, örgütün
yöneticisi olduklar› sav›yla yarg›lanan iki kiﬂinin ailesiyle karﬂ›laﬂt›k. Durumu kendilerine anlat›p, imza
vermelerini, toplamalar›n› istedik. Yine Dan›ﬂma Meclisi üyelerine idam cezalar›n›n kald›r›lmas› için
mektuplar göndermelerini önerdik. "Ankara'das›n›z, gerekirse her gün gidebilirsiniz. " dedik. Birkaç
tane mektup örne¤i verdik. Mektuplar› okuyunca ﬂaﬂ›rd›lar. Mektuplarda çocuklar›m›z›n suçsuz
oldu¤unu, gerçek suçlular›n onlar olmad›¤›n› yazm›ﬂt›k. Telaﬂland›lar ve ürktüler. Kendilerinden rica
ettik. "Çocuklar›n›zla görüﬂün, susman›n bir yarar› yok. Bir ﬂeyler yapmal›s›n›z. Yap›lan herﬂeyin yarar›
olacakt›r." dedik.
‹ki gün sonra tekrar buluﬂtu¤umuzda; "Biz çocuklar›m›zla konuﬂtuk. 'Sak›n bir yere gitmeyin,
imza da vermeyin.' diye cevap verdiler. Bizler de gitmemeliymiﬂiz, çok daha kötü oluyormuﬂ. " dediler.
Mamak için daha kötüsü nas›l olabilirdi ki’.. Gerçekten de hiçbir yere gitmediler. Bizimle de gelmediler, mektup yazmad›lar, imza vermediler ve toplamad›lar. Oysa o dönemde, cezaevinde hiç kimsesi olmayanlar dahi korkmadan imza vermiﬂlerdi. Bu insanlar Mamakl› ailelere göre çok daha korkusuz davrand›lar.
Biz, onlara ﬂunu da teklif etmiﬂtik. Biz imza toplayal›m, Ankara'ya geldi¤imizde gerekli yerlere
birlikte gidelim... Amac›m›z onlar› al›ﬂt›rmakt›. Ancak bunu da kabul etmediler. Dahas›, "‹stanbul'daki
aileler de bizler gibi davransa daha iyi olur. " dediler.
1984'te Mamak'taki açl›k grevine destek vermek için elli kiﬂi Ankara'ya gitmiﬂtik. Mamakl› aileler
ilk baﬂvuruyu o zaman yapt› ve dilekçeler verildi.
1985'in ekim ay›nda ise, SODEP'e gitmiﬂ, Sa¤malc›lar Cezaevi'ndeki bir operasyonla ilgili olarak
bir bas›n toplant›s› yapm›ﬂt›k. Bu bas›n toplant›s› bir sürü zorluktan sonra gerçekleﬂmiﬂ; HP'den
Cüneyt Canver, Sabri Irmak ve SODEP'ten Mustafa Gündeﬂo¤lu ile Güler Tanyolaç'›n deste¤i sonucu
olmuﬂtu.
Bas›n toplant›s› için Mamakl› ailelere de haber vermiﬂ, gelip sorunlar›n› anlatmalar›n› söylemiﬂtik.
Geç de olsa yedi kiﬂi geldi. Ancak bizim analar teker teker olaylar› anlatt›kça, onlar ürktüler, rahats›z
oldular. Gazeteciler bizlerin resmini çekmek isteyince, yan›m›zda oturan Mamakl› aileler huzursuz
olup, korktular, yüzlerini saklad›lar. Dahas›, kalk›p d›ﬂar› ç›karak "Bizim resmimizi çekmeyin, bizim bir
ﬂikayetimiz yok. " dediler.
Aralar›ndan biri "Çocuklar›m›z do¤ru söylüyor. ‹stanbul'daki aileler tepki gösterdikçe daha olumsuz oluyor." diyerek, gerçek düﬂüncelerini aç›¤a vurdu. Güldük. "Sizin tepki göstermeniz için önce
çocuklar›n›z›n direnmesi gerekir. As›l onlar sustukça kötü oluyor. Mamak'›n içinde bulundu¤u durum
da bu yüzden zaten... Madem korkuyorsunuz, d›ﬂar› ç›k›n." dedik. Epeyce de tart›ﬂt›k.
Mamakl› aileler, cezaevi sorunlar› ve idamlarla ilgili olarak Dan›ﬂma Meclisi üyeleriyle görüﬂmediler. Daha sonra milletvekilleriyle de ayn› ﬂey oldu. Oysa Ankara'dayd›lar ve onlar için birçok ﬂey daha
kolay yap›labilirdi.
Mamakl› analar çocuklar›n›n faﬂistlerle birlikte kald›klar›n› anlatt›klar›nda, tüylerimiz diken diken
olmuﬂtu. "Çocuklar›n›z da siz de neden direnmiyorsunuz’ Çocuklar›n›z faﬂistlerle ayn› ko¤uﬂu
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paylaﬂ›rken, sizin nas›l uykular›n›z kaçm›yor, nas›l tahammül ediyorsunuz’" diye sorduk, bu konularda
tart›ﬂt›k. Cevaplar› yine olumsuz olmuﬂtu...
Bayramlarda ve özel günlerde nas›l aç›k görüﬂ yapt›klar›n› anlatt›lar: Önce aileler gruplar halinde
al›n›yor, masalar›n bir taraf›na yerleﬂtiriliyorlar, daha sonra da tutuklular tek s›ra halinde, baﬂlar› öne
e¤ik, ailelerin karﬂ›s›na oturtuluyorlard›. Baﬂlar önde, birkaç dakika görüﬂtükten sonra, önce tutuklular
tek s›ra halinde içeriye al›n›yor, ard›ndan da aileler ç›kart›l›yordu.
Bunlar› duydu¤umuzda, tutuklu analar› olarak gururumuz k›r›lm›ﬂt›. Bu kadar da boyun e¤mek
olamazd›... Biz onlara, "Çocuklar›m›z karﬂ›m›za baﬂ› öne e¤ik gelirse, onlarla bir daha görüﬂmeyiz."
dedik. ‹çimizden biri, "Kardeﬂim karﬂ›ma böyle gelirse, onu kardeﬂlikten reddederim. ‹nsanl›k onuru
herﬂeyin üzerinde tutulmal›. " demiﬂti...
Ölüm Orucu'ndan sonra, "Ayd›nlar Dilekçesi" ile ilgili Mamak'taki bir duruﬂmadan dönerken,
arabada bulunan Mamakl› bir ana "Çok ﬂükür burada çocuklar›m›z›n burnu bile kanamad›." demiﬂti.
‹nsan bu kadar›na tahammül edemiyordu. Bask›n›n, iﬂkencenin hiç eksik olmad›¤› Mamak'ta, direnmeyen çocuklar›n›n yaﬂad›¤› koﬂullara ﬂükredebiliyordu bu ana.
‹çimizden biri dayanamam›ﬂ, "Bizim çocuklar›m›z onurlar›n› korudular, ya sizinkiler’" diye cevap
vermiﬂti.
Gerçekten de, ailelerinden, analar›ndan önce çocuklar›n›n direnmesi gerekiyordu.
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BÖLÜM 9
ANKARA’DA B‹Z‹ KONUK EDENLER
VE ETMEYENLER

S›k s›k Ankara'ya gitti¤imizden ve ço¤u zaman da kalabal›k oldu¤umuzdan, gece kalacak yer
sorunumuz hep olurdu. Sorun dedi¤imize bakmay›n, öylesine dostlar›m›z vard› ki, her akﬂam Otel
Muazzam'a gelip, "Hadi bize gidelim, otelde kalmay›n." diyerek çantam›za yap›ﬂ›rlard›. Ve evlerine
gitti¤imizde, karﬂ›laﬂt›¤›m›z s›cak ilgi tüm yorgunlu¤umuzu unuttururdu. Yine birço¤umuzun yak›n
akrabalar› vard› ve onlarda konuk olurduk.
Bizleri konuk edenler aras›nda hiçbir akrabal›¤›m›z olmayan bir aile vard› ki, onlar› unutmam›z
mümkün de¤il. Bu aile daha önce ‹stanbul'da bir tutuklu yak›n›n›n komﬂular›yd›. Eﬂini kaybetmiﬂ ve üç
çocu¤u olan Fatma Han›m, her akﬂam gelir, otelden alt›-yedi kiﬂi al›p evine konuk olarak götürürdü.
Dönüﬂte, ikram etti¤i güzel yemekler ve yat›rd›¤› güzel, rahat yataklar sohbet konumuz olurdu. Yine
böylesi ziyaretlerden birinde sekiz kiﬂi gitmiﬂtik. Hava so¤uk mu so¤uktu. Bizlere akﬂam s›cak bir
odada, köy ekme¤iyle birlikte eriﬂte ve köy yo¤urdu yedirmiﬂlerdi. En güzeli de s›cak insanlar aras›nda
olmam›zd›. O gece güzel güzel sohbet etmiﬂ, çok da gülmüﬂtük. Tüm evi bize açm›ﬂlard›. Ertesi gün
ö¤rendik ki, yeni evli olan o¤luyla gelini kalmak için baﬂka bir yere gitmiﬂler; yataklar›n› bize b›rakmak
için.
Güler Tanyolaç, her zaman evini bize açan, kalmam›z› isteyenlerdendi. Üç kiﬂi olarak gitti¤imiz
bir gece, hem kendi yataklar›n›, hem de kay›nvalidesinin yata¤›n› bize vermiﬂlerdi. Küçük k›z›n› büyük
k›z›na göndermiﬂ o gece. Onlar nas›l yatm›ﬂt› bilemiyorum. Akﬂam yeme¤ini birlikte yedik; sabah da
kahvalt› yapmadan b›rakmam›ﬂt›.
SHP'de sekreterlik yapan Necla Han›m'la partiden tan›ﬂ›yorduk. Gitti¤imizde parti binas›nda
sandviç ikram ederdi. Evine davet etmiﬂ, bir gece de onda kalm›ﬂt›k. Çok candan ve s›cak bir insand›.
Ama köpe¤inden çok korkmuﬂtuk. Yaln›z yaﬂad›¤› için evinde köpek besliyormuﬂ.
Jülide Gülizar da her zaman için evinin bir odas›nda bizim kalabilece¤imizi belirtmiﬂ ve s›cak ilgi
göstermiﬂtir.
Erbil Tuﬂalp'in evi zaten bize her zaman aç›kt›. Herkes bizlere ayn› davranm›yordu elbette. Nas›l
ki, farkl› yerlerde farkl› olay ve insanlarla karﬂ›laﬂt›ysak, konaklama iliﬂkilerinde de olumsuz örnekler
yaﬂad›k.
Ölüm Orucu döneminde ﬁerafettin Elçi'yle telefonda görüﬂtük. Bürosuna gitti¤imizde bizi evine
davet etti. ‹ki kiﬂiydik, ö¤le yeme¤i yedik. Bizlere hak verdi¤ini, inand›¤›n› belirtti. Bir de "Arizona
Kar›ncalar›" hikayesi anlatt›. Daha sonraki bir görüﬂmemizde "En zor dönemde, herkesin kabu¤una
çekildi¤i günlerde, insan haklar›n› sizler savunuyorsunuz." demiﬂ ﬂunu eklemiﬂti; "Önemli olan demiri
s›cakken tutmakt›r, sizler demiri s›cakken tuttunuz. Cesaretinize hayran›m. " ﬁerafettin Elçi'nin bu
yak›nl›¤›n› han›m›nda bulamad›k. Bir telefon görüﬂmesinde iki han›m kal›p kalamayaca¤›m›z›
sordu¤umuzda, "Yerimiz yok." diye reddetmiﬂti. Ama olsun!..
Misafir sevmeyenlerden biri de Kamer Genç'in han›m›yd›. Kamer Genç'i Dan›ﬂma Meclisi'nden
tan›rd›k. Ve o da Otel Muazzam'da kal›rd› zaman zaman. Bu nedenle s›k s›k görüﬂme imkan›m›z olurdu. Seçim sonras›, 1985'te, yine iki kiﬂi Ankara'ya yeni milletvekilleriyle tan›ﬂmak, sorunlar›m›z› anlatmak ve tutuklu yak›nlar›n›n haz›rlayaca¤› bir panele konuﬂmac› olarak kat›lmalar›n› istemek için
gitmiﬂtik. SHP Genel Merkezi'nde görüﬂtü¤ümüz milletvekillerinden biri de Kamer Genç'ti. Gece kalmam›z gerekti¤inden evini arad›k. Han›m› "Yerimiz yok, yata¤›m›z yok." dedi. Hayret ettik. Anadolu
insan› olacak da, iki kiﬂiyi yat›racak yeri olmayacak! Akﬂam bir kere daha aray›p iki han›m oldu¤umuz
için otelde kalamayaca¤›m›z›, zor durumda oldu¤umuzu söyledik. ‹nad›n› k›racakt›k onun. Telefonla
görüﬂmemizde, önce ikimizin tek yatakta yatabilece¤ini, daha sonra da gerekirse sabaha kadar yatmadan oturabilece¤imizi belirtmiﬂtik. Bizi reddeden han›m› ve evini gerçekten merak eder duruma
gelmiﬂtik. Yine ayn› ﬂeyleri s›ralad›ktan sonra kafam›za vurur gibi "gelin" dedi, Biz de gittik.
Evleri hiç de küçük de¤ildi. Kap›da çok so¤uk karﬂ›lad›. "Kamer'e söyleseydiniz, sizi otele gönderseydi. zaten Kamer köyden gelenleri otele gönderir." deyince do¤rusu çok utand›k. Onun ad›na
utand›k. Sevim Han›m üstelik ö¤retmendi.
O gece çok so¤uktu. O so¤uk, Sevim Han›m'›n so¤uk tavr›yla birleﬂince, evi daha da so¤uk
yapm›ﬂt›. Gece yata¤a üzerimizdekilerle girmek zorunda kald›k. Sabah yüzümüzü bile y›kamadan
evden ç›kt›k.
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BÖLÜM 10
DOKTORLAR VE TAB‹B ODALARI

12 Eylül döneminde, toplumun di¤er kesimlerinde oldu¤u gibi, doktorlarda da kendi kabu¤una
çekilme ve bir içe kapan›kl›k oldu. Bir k›s›m doktorun, özellikle cezaevlerindeki iﬂkenceye ya bizzat
kat›ld›¤›n› ya da seyirci kald›¤›n› gördük. ‹ﬂkence yap›ld›¤› ve iﬂkence izleri oldu¤u halde "‹ﬂkence
yap›lmam›ﬂt›r." ﬂeklinde rapor düzenleyenlerin say›s› hiç de az olmad›. ,"ﬁüpheli ölümler de hep 12
Eylül yönetiminin yan›nda olundu. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin hastalanmas› karﬂ›s›nda
müdahale etmeyen, sessiz kalan az de¤ildi. Hipokrat yeminiyle mesle¤e giren bu insanlar, "insan
sa¤l›¤›n› her ﬂeyin üstünde tutma" görevini unutmuﬂlard›. Öyle ki, çeﬂitli dergilerde iﬂkenceci olanlar›n
bir k›sm›n›n isim listeleri bile yer ald›.
Turan ‹til ve Ayhan Songar da birer "doktor"du. Hem de profesör!
1985 y›l›nda bu olaylar› ‹stanbul Tabip Odas›'na götürmek için önce Tabip Odas› Genel
Sekreteri Necat Yaz›c›o¤lu ile görüﬂtük. Necat Bey tok sözlü ve tipik Adanal›yd›. Kendisine gitmemize
çok sevindi ve bizi s›cak karﬂ›lad›. "Dört y›ld›r uyuyorduk, bizi siz uyand›rd›n›z, teﬂekkür ederiz." dedi.
Bizi han›m›yla da tan›ﬂt›rd›.
Ertesi gün Tabip Odas›'na gittik. Necat Bey, Yönetim Kurulu'nun toplanmas›n› sa¤lam›ﬂt›. Hepsi
iyi karﬂ›lad›lar. Yönetim Kurulu Baﬂkan› Tar›k Bey, bizi dinledikten sonra, çok üzüldü¤ünü, bunlar›n
unutulamayaca¤›n› söyledi. Biz de Tabip Odas›'n›n üzerine düﬂeni yapmas› gerekti¤ini belirttik.
30 Eylül 1985 tarihinde, Sa¤malc›lar Askeri Cezaevi'nde ko¤uﬂlara düzenlenen bir operasyonda,
burnu k›r›lan, dayak yiyen tutuklularla ilgili baz› raporlar› ve ailelerin vermiﬂ oldu¤u dilekçeyi götürdük.
Baz› doktorlar hakk›nda Tabip Odas›'na suç duyurusunda bulunduk. Daha sonra ayn› sorunlar› Türk
Tabipler Birli¤i Merkez Konseyi'ne ve Ankara Tabip Odas›'na da ilettik. Çok yararl› oldu. Cezaevinde
görev yapan doktorlar›n görevlerini yapmad›klar›n›, hastalarla ilgilenmediklerini anlatt›k.
Operasyonlara, iﬂkencelere kat›lan doktorlar›n bulundu¤unu söyledik, isimlerini verdik.
Ayn› sorunlar› Dünya Sa¤l›k Örgütü'ne, Dünya Hekimler Birli¤i'ne ve Nükleer Araﬂt›rmaya Karﬂ›
Hekimler Birli¤i'ne de iletmek istedik. Nükleer Araﬂt›rmaya Karﬂ› Hekimler o tarihte ödül alm›ﬂlard›.
Baz› belgeleri ekleyerek birer mektup yazmam›z gerekiyordu. Dünya Sa¤l›k Örgütü'nden bir yetkiliyle
yapt›¤›m›z görüﬂmede, belge ve mektuplar›m›z›n ‹ngilizce'ye çevrilerek gönderilmesi halinde daha
çabuk incelenece¤i söylendi. Sonuç olarak, belge ve mektuplar›n ‹ngilizce, Frans›zca ve Almanca'ya
çevrilmesi gerekiyordu. Bu iﬂi Tabip Odas› Bülten Yay›n›'nda görevli Stajer Dr. Faik Biçer üstlendi.
Çok memnun olduk. Onbeﬂ gün sonra bitirebilece¤ini söylemiﬂti. Onbeﬂ gün geçti, bir on beﬂ gün
daha zaman istedi. Derken aradan tam alt› ay geçti. Bir de bakt›k, belgelerimiz verdi¤imiz gibi, tek bir
sözcü¤ü bile çevrilmeden bize geri geldi. Böylece alt› ay kayb›m›z olmuﬂtu. Sevgili hekimimiz ﬂimdi ne
yap›yor, bilemeyiz ama bize ve çocuklar›m›za, insan sa¤l›¤›na alt› ay kaybettirmeye hakk› var m›yd›’
Çok üzülmüﬂtük. Kand›r›lm›ﬂt›k. Daha sonra, k›sa zamanda üç dile de çevirerek yerlerine gönderdik.
Hem de elden. Gönderdi¤imiz kuruluﬂlar›n sonradan verdi¤i cevaplardan, belge ve mektuplar›m›z›n
yerlerine ulaﬂt›¤›n› anlad›k. Bize teﬂekkür ettiler.
Ankara Tabip Odas› sorunlar›m›zla her zaman ilgilendi. Türk Tabipler Birli¤i Merkez Konseyi de
öyle. Nusret Fiﬂek, Kaz›m Türker ve ‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri Necat Yaz›c›o¤lu TAYAD
taraf›ndan düzenlenen panele konuﬂmac› olarak kat›ld›lar.
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BÖLÜM 11
HZ‹ VAKFI VE A‹LELER

HZ‹ (Hafize Zekeriya ‹til) Vakf›'n›n cezaevlerindeki mahkumlar› kobay olarak kulland›¤›n› duyup,
okudu¤umuzda tüylerimiz diken diken olmuﬂtu.
HZ‹ Vakf›, 1 Ocak 1971 tarihinde Prof. Dr. Psikiyatr Turan ‹til taraf›ndan ‹stanbul Gayrettepe'de
kurulmuﬂ bir "sa¤l›k merkezi"ymiﬂ ve bunun yan›nda çeﬂitli alanlarda poliklinik çal›ﬂmalar› da
yap›yormuﬂ.
Vakf›n en önemli araﬂt›rmalar›n›n aras›nda "12 Eylül öncesi anarﬂik olaylarla ilgili t›bbi ve sosyolojik analiz"ler var...
Hemen Nokta Dergisi'nden bu diziyi haz›rlayan ve kobaylarla görüﬂen Semra Somersan'› arad›k.
Önce çekindi, daha sonra kim oldu¤umuzu ö¤renince bizimle görüﬂmeyi kabul etti. Nokta Dergisi'ne
gittik. Üç kiﬂiydik. Yan›m›zda bir de, babas› idamla yarg›lanan sekiz yaﬂ›nda bir k›z çocu¤umuz vard›.
Çocu¤un olmas› ve de gidip Somersan'› iki yana¤›ndan öpmesi rahatlatm›ﬂt› onu. Somersan, Turan ‹til
dosyas›yla ilgili tüm bilgi ve belgeleri bize verdi. Biz de, cezaevlerindeki yak›nlar›m›zdan bu konuda
edindi¤imiz bilgileri kendisine ulaﬂt›raca¤›m›za söz verdik. Daha sonra birçok konuda yard›mc› oldu
bize.
Sa¤malc›lar Cezaevi'nde yatan bir o¤lumuz, eﬂine yazm›ﬂ oldu¤u bir mektupta ﬂöyle diyordu:
"‹til olay› var ya. Bizi bir dönem Adli T›p'a Prof. Ayhan Songar'a götürmüﬂlerdi. San›r›m bilgin vard›r.
Biz herhangi bir müdahaleyi kabul etmemiﬂtik. ‹ki hafta önceki Cumhuriyet'in Siyaset '85 ekinde bir
rapor yay›nlam›ﬂt›. Adli T›p'›n bu tür faaliyetleriyle ilgili bilgiler veriyormuﬂ. Bir ara bir dava açmay›
düﬂündüm. Ama öyle kald›. Bizi(on kiﬂi) Metris'ten S›k›yönetim Adli Müﬂavirli¤i karar›yla götürmüﬂlerdi.
Cezaevi ve Adli T›p kay›tlar›nda giriﬂ ve ç›k›ﬂlar›m›z bellidir. O zaman araﬂt›rman›n neye hizmet
edece¤ini sadece yorumlam›ﬂt›k. Ama ﬂimdi, bas›ndan ç›kard›¤›m›za göre kobayl›k için oldu¤u ortaya
ç›k›yor. Düﬂün, Hipokrat yemini etmiﬂ bilim adam› geçinenlerin insan sa¤l›¤›na verdikleri de¤eri ve
yaﬂad›¤›m›z koﬂular. "
Kafam›zda birtak›m soru iﬂaretleri belirmiﬂti. Cezaevindeki evlatlar›m›za götürdü¤ümüz ilaçlar,
cezaevi idaresi taraf›ndan kutusundan ç›kar›larak verilirdi. Yine bu ilaçlar ya zaman›nda tutuklulara
verilmez ya da k›s›tlama yap›l›rd›. içimize kuﬂku düﬂmüﬂtü.
Hemen gerekli yerlere dilekçeler yazd›k. Baﬂbakanl›k ve Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, Sa¤l›k, Milli
Savunma, Adalet ve ‹çiﬂleri Bakanl›klar›'na dilekçe ve mektuplar gönderdik. Ankara'ya giderek ilgili
yerlere dilekçeler verdik.
Yeni Gündem Dergisi, haberi "Tutuklu Yak›nlar›, HZ‹ Vakf› ve Bir Dilekçe" baﬂl›¤›yla vermiﬂti.
Dilekçemiz özetle ﬂöyleydi:
"Yüksek Adalet ‹ﬂleri Komisyon Baﬂkanl›¤›'na
Son günlerde kamuoyunu oldukça meﬂgul eden Turan ‹til ve HZÎ Vakf› olay›n›n, detayl› ve ispatlay›c› bir aç›klamas›n›n yap›lmas›n› merakla bekliyoruz. Sorun, bir haber, bir röportaj olmaktan ç›km›ﬂ,
topluma sürülen kara bir leke olmuﬂtur.
Bizler Turan ‹til'le "kanba¤›" araﬂt›rmas›nda tan›ﬂt›k. Bu araﬂt›rma ve incelemeler sonucunda, biz
ana babalar›, tutuklu yak›nlar›n›, yüzy›llard›r toplumlar› bizzat ilgilendiren, düﬂünce özgürlü¤ünü
yerleﬂtirme kavgas›n›n failleri yapt›.
Yak›nlar›m›z›n cezaevlerinde, haberi olsun olmas›n, kobay olarak kullan›ld›klar›ndan ﬂüphe ediyoruz. ‹laçlarda yap›lan k›s›tlama, ilac›n kutuyla verilmemesi(...) Evet, biz böyle huzursuzken, ilgililerden
Turan ‹til ve HZ‹ Vakf› hakk›nda aç›lan soruﬂturmalar›n daha derinleﬂtirilerek, k›sa sürede
sonuçland›r›lmas›n› dileriz."

Halk Kitaplığı / 12 Eylül, Tutsak Aileleri ve TAYAD

48

BÖLÜM 12
GELEN HEYETLERLE GÖRÜﬁMELER

12 Eylül ve onun sivil uzant›s› olan Özal iktidar› döneminde, insan haklar› savunucusu olup,
ülkemize inceleme, araﬂt›rma yapmak için gelen herkesle, her heyetle görüﬂtük. Türkiye'de olup bitenler, yurtd›ﬂ›ndan ülkemizde inceleme yapmaya gelen her kesimden insan› ilgilendirdi. Yazar›ndan doktoruna, hukukçusundan papaz›na kadar... Çeﬂitli ülke TV'leri ülkemizdeki geliﬂmelerle ilgili olarak programlar yapt›lar.
Uluslararas› Af Örgütü'nden, Avrupa Parlamentosu'ndan, NATO Kuzey Atlantik Asamblesi'nden,
Helsinki ‹zleme Komitesi'nden gelenlerle ayr› ayr› görüﬂtük. Hepsiyle yaz›ﬂt›k, telefon görüﬂmeleri
yapt›k, sürekli bilgi ve belge verdik. Bu bilgi ve belgeleri zaman zaman diplomatlar ya kendileri
götürdüler ya da gerekli yerlere ulaﬂt›rd›lar.
‹dam cezas›n›n kald›r›lmas› için yürüttü¤ümüz kampanya s›ras›nda toplad›¤›m›z imzalar› Af
Örgütü'ne de gönderdik. O dönem Türkiye Sorumlusu Anne Burley'di. Sürekli görüﬂüyorduk. Öyle ki,
görüﬂmek için birçok kez evlerimize gelmiﬂtir kendisi. Gözalt›na al›nmalarla ilgili çok yard›mlar› oldu.
Anne Burley, Sultanahmet Cezaevi önünde bir görüﬂ yasa¤›nda, subay ve askerler ile tutuklu
yak›nlar›n›n tart›ﬂmalar›na ve bizlerin cezaevi karﬂ›s›nda bulunan kahvehaneden nas›l d›ﬂar›ya
ç›kar›ld›¤›m›za tan›k olmuﬂtur. Tabii, bizim nas›l direndi¤imize de... Sadece onlar de¤ildi tan›k olanlar,
o s›rada o çevrede bulunan turistler de tan›¤› oldular geliﬂmelerin.
Türk hükümetinin Avrupa insan Haklar› Mahkemesi'ne ﬂikayet edildi¤i zaman, baz› temaslar için
Türkiye'ye gelen heyetle de görüﬂtük. Görüﬂmemiz Kent Otel'de olmuﬂtu. Kendi odalar›n›n dinlenebilece¤ini düﬂündüklerinden, bizimle görüﬂmelerini yemek salonunun boﬂ masalar›nda yapt›lar.
Kendilerine iﬂkenceleri anlatt›k, örnekler verdik. Çok fena olmuﬂlar, heyette baﬂkan durumunda olan
kiﬂi "Olamaz, bu kadar insanl›k d›ﬂ› olay olamaz." demiﬂti. Verdi¤imiz belgeleri de¤erlendireceklerine
söz verdiler, sözlerinde de durdular. Onlarla da yaz›ﬂt›k.
Frans›z avukatlar grubu geldi. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'ne baﬂvuruda bulundu¤umuz
takdirde bizi savunabileceklerini söylediler. Adres ve telefon numaras› b›rakt›lar. D›ﬂar›da savunmam›z›
üstlendiler.
Belçika D›ﬂiﬂleri Bakan› ile de görüﬂme imkan›m›z oldu.
Alman Yeﬂillerle görüﬂtük, yaz›ﬂt›k.
‹ngiliz gazeteci-yazar Jane ile de tan›ﬂt›k. 12 Mart döneminde yap›lan iﬂkenceleri anlatan bir
kitap yazm›ﬂt›. Ve 12 Eylül'de yap›lanlar ile ilgili de kitap yazmay› düﬂünüyordu. Kendisine yard›mc›
olduk. Daha sonra böyle bir kitap yazd›¤›n› da ö¤rendik.
Yabanc› Heyetlerle Görüﬂmelerimiz
Ajan Filmlerine Taﬂ Ç›kartacak Nitelikteydi
Türkiye'ye gelen yabanc› heyetlerle, yabanc› ajans görevlileriyle sürekli görüﬂmelerimiz olurken,
birçok polisiye önleme de dikkat etmek gerekiyordu. Cezaevlerinde olan biteni bilmek, ö¤renmek,
onlara bunlar› aktarmak, onlar arac›l›¤›yla dünyaya duyurabilmek bizim görevimizdi. Fakat o süreçte
büyük bir bask› vard› ve tüm bu görüﬂmelerin hem onlar hem de bizim aç›m›zdan gizli yap›lmas› gerekiyordu.
Yine böyle bir kiﬂiyle görüﬂmek, elimizdeki bilgileri, çeﬂitli dokümanlar› vermek gerekiyordu. Bir
ailenin evinde görüﬂecektik. Ama oraya nas›l gidilecekti’ Gelen yabanc› kiﬂiyle birbirimizi tan›m›yorduk
bile. Güvenlikli bir buluﬂma sa¤lamal›yd›k. Daha önceden tan›d›¤›m›z bir yabanc› ajans muhabiri
buluﬂmay› ayarlayacakt›. Buluﬂma ayarland›.
Tan›mad›¤›m›z bir kiﬂi ile ﬂehrin ana merkezlerinden bir yerde buluﬂacakt›k. Bunun için,
aram›zdaki iliﬂkiyi sa¤layan muhabir vas›tas›yla her iki tarafta da bir iﬂaret olmas›na karar verdik.
Karﬂ›l›kl› tarifler verildi. Ve o gün tam saatinde buluﬂma yerine gittik. Ama o yere gidene kadar, izlenip
izlenmedi¤imizi anlamak için saatlerce dolaﬂmak zorunda kald›k. Buluﬂma yerine vard›¤›m›zda, bize
tarifi verilen kiﬂinin karﬂ›dan geldi¤ini, daha önce kararlaﬂt›r›lm›ﬂ iﬂareti taﬂ›d›¤›n› gördük. O da bizi
tan›m›ﬂ olmal›yd›. Yan›ndan geçerken gözlerimizle hafifçe, "tamam" anlam›nda iﬂaretleﬂtik. O da
durmadan yan›m›zdan geçti. Belli bir yerden tekrar geri dönüp geldik, O da gelmiﬂti. El s›k›ﬂt›k ve birlikte gidece¤imiz eve do¤ru yola koyulduk.
‹ki anne yolda giderken birbirimize bak›p gülüyorduk. Herhalde bu yaﬂ›m›zda ancak filmlerde
gördü¤ümüz türden bir olay›n kahramanlar› olmak garibimize gitmiﬂ olmal› ki, yaﬂad›klar›m›z bizi
güldürüyordu.
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BÖLÜM 13
AYDINLIKÇILARA ARAMIZDA YER YOK!..

Hat›rlayabildi¤imiz kadar›yla, çocuklar›m›z›n yapt›¤› Ölüm Orucu'ndan k›sa bir zaman sonra, bir
han›m, telefonla biz tutuklu ailelerini aram›ﬂt›.
Telefonda, cezaevinden yeni ç›kt›klar›n›, bizlerle yeni bir ﬂeyler yapmak istediklerini, bu nedenle
de görüﬂmek istediklerini söylemiﬂler. Telefonla görüﬂen ana boﬂ bulunup evinin adresini vermiﬂ. Bir
de telefon numaram›z› nereden buldu¤unu sormuﬂ. Numaram›z›, iyi niyetli, d›ﬂ bas›nda çal›ﬂan bir
han›mdan ald›¤›n› söylemiﬂ. O han›ma da bize söylediklerini söylemiﬂler.
Neyse telefon konuﬂmas›n› yapan ana, durumu bize de bildirdi. Birkaç kiﬂi eve gittik. Evde, yeni
tahliye edilmiﬂ bir o¤lumuz da vard›.
Geldiler. Gele gele kimler geldi biliyor musunuz’ Fatma Yaz›c› ile Yaﬂar Gömeç.
Kendilerini tan›tt›lar. En masum tav›rlar›n› tak›nm›ﬂlar, habire anlat›yorlard›.
Onlar da bizim çocuklar›m›z kadar iﬂkence görmüﬂlerdi. "Hepimiz ayn› ﬂeyler için mücadele
ediyoruz. Bundan sonra birlikte mücadele edelim." diyorlar, herﬂeyi kendilerine anlatmam›z› istiyorlard›. Neler yapmam›z gerekti¤ini bize söyleyeceklerdi. Gerekirse bize öncülük bile edebilirlerdi. Yeter
ki, biz onlara bilgi ve belge verelimdi. Hatta yaﬂad›klar›m›z›, an›lar›m›z› anlat›rsak kitap bile yazabilir,
içeriden gelen mektuplar› da verirsek, belge olarak kullan›rlard›. Yazar arkadaﬂlar› Osman ﬁahin,
hemen kitap yazmak için haz›rm›ﬂ. ‹stersek, o anda telefon edip yan›m›za ça¤›rabilirlermiﬂ...
Saatlerce oturdular. Daha bir sürü ﬂey anlatt›lar. Bulundu¤umuz evin o¤lunun cezaevinden ailesine yazd›¤› mektuplar›, babas› okuyunca, neredeyse elinden kapacaklard›.
"Bak›n" dedik, "Sizlerin kimler oldu¤unuzu ö¤rendik art›k. 12 Eylül öncesi tüm devrimcileri, ilerici
ve demokratlar› nas›l ihbar etti¤inizi de biliyoruz. .ﬁimdi s›ra bize mi geldi’"
"Yaﬂad›klar›m›za ve an›lar›m›za gelince, b›rak›n da o an›lar› yaﬂam›ﬂ olan bizler yazal›m. Hatta
bu görüﬂmemizi de, sizleri de anlatal›m. Do¤u Perinçek'in 12 Eylül mahkemelerinde söylediklerini, 12
Eylül yönetimine destek ve yard›mc› olmak için neler yapt›¤›n›, k›saca tüm muhbirlik ve karﬂ›-devrimci
faaliyetlerini de yazabiliriz. "
Daha birçok ﬂey söylememize ra¤men, o kadar piﬂkindiler ki, s›k›ld›k, rahats›z olduk.
Daha sonralar›, bizim d›ﬂ›m›zdaki ailelerle iliﬂki kurdular. Onlar›n aras›nda da birçok sürtüﬂme
ç›kt›; birbirlerini suçlad›klar› zamanlar oldu. Ama dedik ya, piﬂkinlikleriyle, yüzsüzlükleriyle ve
herﬂeyden önemlisi de, iliﬂkide olduklar› ailelerin ve çevrelerin bunlara taviz vermeleriyle aralar›nda yer
edebildiler.
Lütfü Oflaz'la kendisi cezaevinden ç›kt›ktan sonra, bir tutuklu yak›n› vas›tas›yla tan›ﬂt›k. Çok ilginç biriydi. Cezaevine hasbelkader girmiﬂ ve çok k›sa bir süre sonra da tahliye edilmiﬂti.
Ayd›nl›kç›yd›... Lütfü Oflaz, kendisi anlat›r ve anlatt›klar›yla övünür, kendisini kahramanm›ﬂ gibi hissederdi.
Tan›ﬂt›k demek yanl›ﬂ olur, sanki yap›ﬂt› bizlere. Ankara'ya gitti¤imizde onu aram›yoruz diye
kendi kendine gücenir, kapris yapard›. Kendisine öylesine payeler biçiyordu ki, ﬂaﬂ›rmamak elde de¤il.
O olmasa gazeteler bizimle ilgili tek bir haber yazmazm›ﬂ. Oysa bizim de her gazetede tan›d›¤›m›z
vard› ve O'na hiç ihtiyac›m›z yoktu.
‹stanbul'a s›k s›k gelir, bizimle görüﬂmek istedi¤ini söyleyip dururdu. Bu durum bir süre böyle
devam etti. Gazetelerde de ilginç haberler yer ald›. "Tek kiﬂilik Af Örgütü", "Türkiye'nin Walessa's›"
diye söz ettirdi kendisinden. Öyle ki, tutuklu yak›nlar›n›n iki milyona yak›n mektup gönderdi¤i bile
yaz›l›yordu. Oysa biz biliyorduk ki, ona bir tek mektup bile gitmemiﬂti. Gazetelerde tan›d›¤›
arkadaﬂlar›na kendisi yazd›r›yordu bu haberleri.
Gitti¤i evlerde de ilginç ﬂeyler yap›yordu. ‹lgimizi çekti¤inden, gitti¤i evlere biz de kalabal›k olarak gidip amac›n› anlamaya çal›ﬂ›yorduk. Kald›¤› her evde bir diﬂ f›rças› b›rak›r ve "yine gelece¤im"
derdi. "Fazla kap kaça¤›n›z› ay›r›n, giysileri haz›rlay›n, ben onlar› baz› yerlere gönderece¤im. " ya da
"Gönderece¤im adamlar› evlerinizde konuk edin, saklay›n. ", "Benden habersiz bir iﬂ yapmay›n." vb.
türden ﬂeyleri söylemekte hiç çekincesi yoktu. Öylesine de merakl› biriydiki, bizimle ve çocuklar›m›zla
ilgili herﬂeyi ö¤renmek istiyordu. Bunu elde edemiyordu tabii. Çok da ﬂüpheci oldu¤unu belirtmeliyiz.
Kendi aram›zda bir ﬂey konuﬂtu¤umuzda bile dikkat kesilir, bununla da yetinmeyip, "Ne konuﬂuyorsunuz’" diye sorabilirdi.
Bizlerle böylesine ilgili oldu¤una bakmay›n. O bizlerin ve çocuklar›m›z›n haklar›n› almas›n›,
mücadele etmelerini kesinlikle istemiyordu. Çocuklar›m›z›n ceza evinde oldu¤unu, yapacaklar› bir
ﬂeylerinin kalmad›¤›n›, herﬂeyin bitti¤ini anlat›p dururdu. K›saca, bizler de umutsuzluk tohumlar›n›n
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geliﬂip güçlenmesini ve olaylara boﬂ vermemizi istiyordu. Çocuklar›m›z› "eleﬂtirir", bizlerden onlar›
suçlamam›z› beklerdi.
Hava atmay› da çok severdi. Kendi iﬂleri için ‹stanbul`a gelece¤i zaman, telefon eder ve "Gelin
beni karﬂ›lay›n." derdi.
Oysa biz onu normal bir gazeteci sanm›ﬂt›k. Yapt›¤›m›z her baﬂvuruyu, gidece¤imiz her yeri
kendisine bildirmemizi istemiﬂti. Bir süre sonra gerçekleri gör dük, kendisiyle konuﬂup ondan
uzaklaﬂt›k. ‹ﬂlerimize burnunu sokmamas›n› istedik. Kendince kahraman olan bu kiﬂinin, komplekslerini ve kaprislerini çekemez olmuﬂtuk do¤rusu.
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BÖLÜM 14
ÇOCUKLARIMIZIN CESETLER‹YLE
KAZANILMIﬁ ZAFER‹N TAÇLANDI⁄I GÜN
Tek tip elbisenin iﬂi bitmiﬂti art›k. Zulüm direniﬂ karﬂ›s›nda teslim bayra¤›n› çekmiﬂ, yasaklar
kalkm›ﬂt›. Ve sonunda aç›k ziyaret gününe gelinmiﬂti. Aç›k ziyaretin olaca¤›n› duyunca önce inanamam›ﬂt›k bir türlü. Herkes birbirinin boynuna sar›l›yor, sevincini aç›¤a vuruyordu. Sonra hepimizi garip
bir heyecan sard›. Do¤ru muydu’ Çocuklar›m›zla y›llar sonra kucaklaﬂ›p, aram›zda hiçbir engel olmadan m› konuﬂacakt›k’ Birbirimizi hiç görmeden geçen iki y›ldan sonra bu günlere gelmiﬂtik.
Aç›k görüﬂ günü yaklaﬂt›kça heyecan›m›z daha da art›yordu. Sonunda o gün geldi. 23 Nisan
1986. Kap›da sabah›n erken saatlerinden itibaren toplanmaya baﬂlam›ﬂt›k. Herkes birbirini aray›p
buluyor, geniﬂ bir topluluk oluﬂturuyorduk. Biz heyecandan yerimizde duram›yorduk ama tek tip elbise
giymiﬂ, daha önceleri çocuklar›n›n üzerindeki mavilerle görüﬂ yapm›ﬂ ailelerde garip bir burukluk vard›.
Nas›l olmas›n ki, ayn› haklar› bizler zulmü yenerek kazanm›ﬂt›k, onlar ise zulme yenilerek... Biz çocuklar›m›zla övünüyorduk. Ya onlar’..
Ailelerin birço¤u sevinç, heyecan kar›ﬂ›m› bir duyguyla a¤l›yordu. Bunun üzerine topland›k. Bir
karara vard›k: Çocuklar›m›z bizi a¤lar görmemeliydiler. Onlar› üzmeye hakk›m›z yoktu. Evet bunlar
sevinç gözyaﬂlar›yd› ama yine de a¤lamayacakt›k. "A¤layacak olan burada a¤las›n, sonra içeri girsin. "
dedik.
Çiçeklerimiz elimizdeydi. En çok da k›rm›z› karanfillerimiz... Biz bugünleri dört karanfilimize
borçluyduk. Nas›l unuturduk onlar›. Onlar bu zaferlerinin taçland›¤› günde yine aram›zda olacaklard›.
Ve o an... Görüﬂün yap›laca¤› havaland›rmaya giriyoruz. Müthiﬂ bir duyguydu yaﬂanan.
Gözlerimiz tek tek çocuklar›m›z› göremiyordu; baﬂ›m›zda duranlar gülen gözleri, ola¤anüstü neﬂeleriyle birer kor parças›yd›lar sanki. Apolar, Haydarlar, Fatihler, Hasanlar karﬂ›m›zda dimdik duruyorlard›.
Bir anam›z dayanamad›, h›çk›rarak a¤l›yordu. O¤lu de¤il bir baﬂka o¤lumuz yakalad› onu, sar›ld› boynuna ve bir kenara çekip "Anac›¤›m a¤la, doyas›ya a¤la ve o¤lunun yan›na sonra git." dedi. O da öyle
yapt›. O¤lu onunla karﬂ›laﬂt›¤›nda sadece gülen gözlerini görüyordu.
Evet kazanm›ﬂt›k. Evlatlar›m›z ve biz kazanm›ﬂt›k. Binbaﬂ› Muzaffer Akkaya, ziyareti videoya
ald›r›yordu. Yenildi¤ini belgeliyordu herhalde. Zulüm ve zulmün Metris temsilcileri yenilmiﬂlerdi.
Yaﬂam›m boyunca bu denli gururland›¤›m, heyecanland›¤›m baﬂka bir günü hat›rlam›yorum.
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BÖLÜM 15
TAYAD VARDI ARTIK

Sonunda TAYAD'› kurduk. Kurduk dedimse herﬂeyiyle faaliyete geçmiﬂ de¤ildi tabii. Tüzel kiﬂilik
kazand›, ancak dosyalar "inceleme"deymiﬂ... Ne olursa olsun baﬂard›k bu iﬂi biz. Sorun, bir yerde bu
iﬂe karar vermek ve ilk ad›m› atmakt› ve onu da atm›ﬂ olduk. Bu iﬂe soyunurken kendi aram›zda çok
tart›ﬂm›ﬂ, nelerle karﬂ›laﬂabilece¤imizin hesaplar›n› yapm›ﬂt›k. "‹nceleme" de olas›l›klar aras›ndayd›.
Bundan böyle, görev ve sorumluluklar›m›z›n artaca¤›n› da biliyorduk. Ama, ﬂöyle bir geriye
bakt›¤›m›zda, bunun üstesinden gelece¤imize olan inanc›m›z daha da art›yor, pekiﬂiyordu. Ne zor
günler aﬂm›ﬂt›k. Bu zorluk sadece 12 Eylül'ün toplum kesimleri üzerinde estirdi¤i bask›, terör ve yasaklar de¤ildi. Bunun yan› s›ra bizlerin, yani ailelerin mevcut yap›lar› da zorluklar›n di¤er yan›n›
oluﬂturuyordu. En baﬂta birçok aile devlet güçleriyle ilk kez karﬂ› karﬂ›ya geliyor, onlardan yap›lan
haks›zl›klara son verilmesini, kendi haklar›n› istiyordu. Mevcut uygulamalara karﬂ› koyuyordu, koymas›
gerekiyordu. Ve bu tav›rlar› hep zorla, tehditle engellenmek isteniyordu. Bunu aﬂmak gerçekten
güçtü... Ama biz bunda da baﬂar› sa¤lad›k, çekinmeden yetkililerden haks›zl›klar›n durdurulmas›n›
istedik.
Bende art›k al›ﬂkanl›k haline gelmiﬂti. Geceleri yata¤›ma girdi¤imde, özellikle o günkü veya o
günlerdeki u¤raﬂlar›m›z› düﬂünür, neler yapmam›z gerekti¤ine kafa yorard›m. Ama, bir de bakar›m ki,
geçmiﬂe dönmüﬂüm; geçmiﬂle k›yaslamalara baﬂlam›ﬂ›m. Bundan s›yr›l›p yaﬂanan güne gelmekte pek
zorluk çekmedim, ama bazen zorland›¤›m da olurdu. Özellikle de cezaevlerinde açl›k grevi, operasyon
varsa, ne yapmam, ne yapmam›z gerekti¤ine fazlaca kafa yorard›m. Bazen ben de ﬂaﬂard›m bu duruma; "Ne kadar da hassaslaﬂm›ﬂ›m, dünyan›n bilmem neresindeki olay beni etkiliyor." diye
düﬂünürdüm. Günlerce ev sorunlar›n›, aile iliﬂkilerini düﬂünmedi¤imi hat›rlar, eski hassasiyetimle k›yaslad›¤›mda de¤iﬂti¤imin fark›na var›rd›m.
Uzun zamand›r faaliyetlerimizin bir dernek çat›s› alt›nda yürütülmesinin gereklili¤ini tart›ﬂm›ﬂ ve
bu konuda hemen herkes hemfikir olmuﬂtuk. Ama benim de kurucular içinde yer almam
söylendi¤inde, yine de bir hoﬂ olmuﬂtum. Bendeki bu de¤iﬂikli¤in nedeni çekincelerim oldu¤undan
de¤ildi. O gün akﬂam olup da evime gelene kadar, kafam hep dernekle meﬂguldü. Yürürken olsun,
de¤iﬂik sohbetlerde olsun, s›k s›k dernekte yöneticilik akl›ma tak›l›yor, bazen anl›k da olsa çevremle
iliﬂkilerim kopuveriyor, mevcut ortamdan uzaklaﬂ›veriyordum.
‹lk tan›ﬂlar›n aras›nda biri var ki, onu hiç unutmam. Unutmak mümkün de¤il, Çünkü art›k sürekli
birlikteyiz, ayn› amaç u¤runa mücadele ediyoruz. Bugün ne de kolay söyleyiveriyorum "ayn› amaç için
mücadele", veya "mücadele" kelimelerini. Oysa o ilk günü ve o ilk dönemi hat›rlad›¤›mda, bu sözleri
söyleyebilmem, benim için pek o kadar kolay olmam›ﬂt›.
O, yapt›¤› her iﬂin, ondan sonra yap›lmas› gerekenlerin bilincindeydi. Bizlere hemen her konuda
yol gösterir, gerçekleri görmemizi, kavramam›z› sa¤lamak için ola¤anüstü çaba harcard›. Cezaevinde
açl›k grevi mi varm›ﬂ, bask› m› varm›ﬂ, yasaklar m› artm›ﬂ... Nerelere müracaat edilece¤ini, nerelere
gitmemiz gerekti¤ini söyler, neler yapabilece¤imizi tart›ﬂt›r›r, bir karara var›r ve yapard›k. O, yap›lanlar›n, yapanlar›n en önünde olurdu... Bugünlere gelmemde büyük etkisi oldu O'nun. Sadece benim mi’
Tabii ki hay›r. Birçok aile için geçerli bu durum. Ondaki fedakarl›¤›, cesareti, Çal›ﬂkanl›¤› ve birçok
olumlu özelli¤i kendimde ve çevremdeki insanlarda görebiliyorum art›k. Y›lmadan, sab›rl› bir u¤raﬂ
içinde olmuﬂtur hep. Genç, çocuk, yaﬂl› demeden herkesin her türden sorunuyla ilgilenmeyi al›ﬂkanl›k
haline getirmiﬂsek, yine O'nun etkisi büyüktür.
Horlanmaya, itilip kak›lmaya, coplanmaya, polis izlemesine, gözalt›lara, iﬂkence ve hakaretlere
de "al›ﬂt›k". Bunlara al›ﬂmak mümkün de¤il, aksine bunlara karﬂ› koymay›, her türlü olumsuzlu¤a
ra¤men yapmam›z gerekenleri yapmay› ö¤rendik. Çünkü bu uygulamalar› bize reva görenler istiyorlard› ki, yaratt›klar› korku ortam›ndan bizler de korkal›m, tüm toplum korkunun esiri olsun!..
12 Eylül öncesi devletin polisini ve ordusunu tan›rd›m. Örne¤in polisin bugün filmlerde gösterilen "baba polis, baba komiser" olmad›¤›n› bilirdim, ama 12 Eylül sonras› bana ve çevremdekilere
yap›lanlar› gördükçe, duydukça onun iﬂlevini daha bir kavrad›m. Askeri de tan›rd›m ve daha çok "d›ﬂ
düﬂman"a yönelik oldu¤unu san›rd›m. Oysa gerçek daha farkl›ym›ﬂ, 12 Eylül'ün uygulay›c›lar›yd›lar,
her yerde karﬂ›m›za ç›k›yorlard›. Yolda, iﬂte her yerde onlar vard›. Cezaevlerinde iﬂkencenin de uygulay›c›s›yd›lar... 12 Eylül sonras›, herﬂeyi daha da belirginleﬂtirdi. Me¤er hepsi bize karﬂ›ym›ﬂ...
Gerçekler okuyarak veya birisinin anlat›m›yla da kavranabilirdi ama bizler yaﬂayarak, hem de gün gün
yaﬂayarak ö¤rendik.
Cezaevindekiler iﬂkence yap›lmas›n, insanca yaﬂayal›m diye açl›k grevleri yap›yorlar; bizler
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d›ﬂar›da sesleri oluyoruz diye bizlere de sald›r›yorlard›. Baﬂlang›çta bunlar› fevri davran›ﬂlar, "kötü
yöneticilerin, idarecilerin" uygulamalar› san›yorduk. Daha yukar› kademelere "ﬂikayet" etti¤imizde
gördük ki, tüm yap›lanlar›n sorumlular› onlard›. Selimiye'ye sorunlar›m›z› anlatmaya gitti¤imizde
sald›r›ya u¤rad›¤›m›z gün, s›k›yönetim yetkilileriyle konuﬂmalar›m›zda tak›nd›klar› tav›rlar›, devletin üst
kademelerinde yer alan yöneticilerin çocuklar›m›za yaklaﬂ›m›n›, hele Evren'in "Asmay›p da besleyecek
miyiz’" sözlerini yorumlamak için ihtisas sahibi olmak gerekmiyordu...
Bunun az ﬂey oldu¤u düﬂünülmesin. Devleti tan›mam "suçlu"nun kim oldu¤unu da gösterdi
bana. O¤lum ve o¤lumun arkadaﬂlar›, yani cezaevlerine doldurulan binlerce devrimci, ilerici, yurtsever
suçlu de¤ildi, suç iﬂlememiﬂti. As›l suçlular, cezaevlerine doldurduklar› çocuklar›m›za yapt›klar›yla suçlar›na suç kat›yorlard›. Çocuklar›m›z›n direniﬂi, bizlerin onlara d›ﬂar›dan deste¤i, hakl›lar›n en hakl›s›yd›.
Bu, gerçe¤i görenlerin, bilenlerin göreviydi ve bizler görevimizi yerine getirdik, bundan sonra da getirece¤iz.
‹lk dönemler bizlerin etkisinin olmayaca¤›n› düﬂünürdüm ben de birçok aile gibi. Ama bunun
böyle olmad›¤›n› çok geçmeden anlad›m. Bizim oraya buraya koﬂturmam›zdan, cezaevindekilerin sesi
olmam›zdan rahats›z oluyorlard›. Kamuoyu oluﬂturulmas›n›, yapt›klar›n›n Türkiye'de ve dünyada duyulmas›n› istemiyorlard›. Bizlerin bu yöndeki faaliyetlerini engellemek için her yola baﬂvuruyorlard›.
Coplan›yorduk, gözalt›na al›n›yorduk, tehdit ediliyorduk, hakarete u¤ruyorduk. Yapt›klar›n›n duyulmamas›n›, yap›lanlara kadermiﬂ gibi boyun e¤ilmesini istiyorlard›. Hiç kimse hakk›n› aramas›n, ne verirlerse onunla yetinilsin istiyorlard›. ‹stemleri bitmiyordu bir türlü. Sessiz kal›nd›kça daha çok, daha çok
istiyorlard›. K›saca, kul-köle olunsun istiyorlard›.
Elbette yap›lmas› gerekenler vard›. Bunu da yaﬂayarak ö¤rendim. Karﬂ› konulmal›, dur denmeliydi, en az›ndan sessiz kal›nmamal›yd›!.. Biz de bunu yapt›k, bildi¤imiz, yapabildi¤imiz kadar›yla
tabii...
Ziyaret yok dediler, yasaklad›lar ama bizler cezaevleri önünden ayr›lmad›k, nedenlerini sorduk.
Bununla yetinmedik, haks›z olduklar›n› yüzlerine hayk›rd›k, bundan vazgeçmelerini söyledik. Dilekçeler
yaz›p üst mercilere baﬂvurduk; yan›t vermediler ço¤u zaman. Savuﬂturmaya da çal›ﬂt›lar. Y›lmad›k,
umutsuzlu¤a düﬂmedik, daha üst mercilere baﬂvurduk, belli baﬂl› yerlerde protesto eylemleri gerçekleﬂtirdik. Yönetimin gerçek yüzünü gösterdik. O iﬂkenceciydi, bask›c›yd›...
U¤raﬂlar›m›z sonuç veriyordu, etkili olabiliyorduk. Önemli olan, zaman›nda, en etkili eylemi
yapabilmekti. Bazen basit bir eylem bile etkili olabiliyordu, yeter ki yöneticilerin yalan ve demagojilerinden etkilenmesin. Çabalar›m›z›n en küçü¤ünün bile boﬂa gitmedi¤ini görmek bizleri cesaretlendiriyor, daha fazlas›n› yapmak için kamç›l›yordu adeta.
Bu süreç içinde, uygulanan bask›lardan y›lanlar da olmad› de¤il. ‹çeride ve d›ﬂar›da az
karﬂ›laﬂ›lmad› bunun örnekleriyle... Öyle ki, birçok aile, cezaevi ve s›k›yönetim görevlilerinin etkisinde
kal›p içerideki yak›nlar›ndan direnmekten vazgeçmesini istedi ve bizlerden koptu. Bazen de içerideki
insan›n bask› ve iﬂkencelerden y›larak arkadaﬂlar›ndan kopmas›, yak›n›n› da bizlerden kopard›. Farkl›
türde geliﬂmeler de olmad› de¤il. Aram›zdan içerideki yak›n›na zor günlerinden manen destek veren
kararl› ana ve babalar da ç›kt›. Veya çocu¤u taraf›ndan ne yapmas› gerekti¤i konusunda bilinçlendirilip, daha sonra tekrar bizlere kat›lanlar da oldu. ‹çerideki çocuklar›m›z›n ailelerini etkileyebilmeleri, bizlere nazaran daha kolay oluyordu. Baﬂlang›çta çekingen de olsa, giderek bizlerle birlikte olabiliyor,
aktif olarak çal›ﬂmalara kat›labiliyorlard›.
Uzun ve k›sa süreli pek Çok açl›k grevi yaﬂand›; hepsinin bende ve birçok ailede izi vard›r, an›s›
vard›r. Ama 75 gün süren Ölüm Orucu'nun ve ﬂehit düﬂenlerin etkisi apayr›d›r. Ölüm Orucu benim siyasallaﬂmam›n dönüm noktas› oldu da denilebilir. En zor anlar›mda, karﬂ›laﬂt›¤›m zorluklarda cesaret
kayna¤› oldu Ölüm Orucu'na gidenler, ﬂehit düﬂenler. Çünkü onlar özverinin, s›n›rs›zl›¤›n örne¤iydi.
Ölüm Orucu'nun biz ailelere bir etkisi de örgütlü olman›n, örgütlü hareket etmenin gereklili¤ini
ve önemini kavratmas›d›r. O nedenle TAYAD'›n Ölüm Orucu s›ras›nda filizlendi¤ini söyleyebilirim.
Dernekleﬂme ile herﬂeyin halledilece¤ini, iﬂlerin ray›na girece¤ini hiçbir zaman düﬂünmedik.
Dernekleﬂme önemliydi ama as›l önemli olan görevlerin yerine getirilmesiydi mücadele edilmesiydi,
mücadelenin boyutlar›n›n yükseltilmesiydi!.. TAYAD'› bir demokratik mevzi haline getirdi¤imizde biliyorduk ki, görevlerimizi yerine getirmiﬂ olaca¤›z, bunun hazz›n› ve mutlulu¤unu yaﬂayaca¤›z. Ama, biz
yine biliyorduk ki, önümüze yine birçok engel dikilecekti, görevlerimizi yapmam›z engellenmek istenecekti. Bunlar›n bir k›sm› "yasal", bir k›sm› ise yasad›ﬂ› olacakt›. Bunun göstergeleri de mevcuttu. Daha
kurulmadan önce "gizli örgüt" olmakla itham ediliyorduk. Gerekçe de çok basitti. Çocuklar›m›z bir siyasi davan›n tutuklular›yd›lar ve baﬂe¤mezlikleriyle12 Eylül'cülerin baﬂ›n› a¤r›tm›ﬂlard›. Bundan da öte,
12 Eylül'cüler örgütlenmeye karﬂ›yd›lar. Toplumun hiçbir kesiminin örgütlenmesini istemiyorlard›.
Bunun için örgütlenmenin önüne birçok engel dikilmiﬂti. Örgütlenenlerin de, kendi çizdikleri s›n›rlar
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içerisinde gidip gelmeleri isteniyordu. Oysa biz, mevcut statüleri zorluyor, y›k›yorduk.
Her ne olursa olsun, hakl›l›¤›m›z›n bilinciyle hareket etti¤imizde karﬂ›m›za dikilen engelleri bir bir
aﬂacakt›k. Bunu biliyorduk. Çünkü daha bilinçliydik, birçok ﬂeyin daha çabuk fark›na varabiliyorduk.
Üstelik görevlerimizi daha rahat yapabilece¤imiz örgütlü bir güç haline gelmiﬂtik. TAYAD vard› art›k.
Bundan böyle kimse TAYAD'›n ve TAYAD'l›lar›n devrimci mücadelede yer almas›n› engelleyemezdi.
Bunu dost-düﬂman herkes görecek, anlayacakt›!..
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BÖLÜM 16
ONURLARI ONURUMUZDUR

"Neredeyse do¤acak olan güneﬂe benzer
bir dirim ›ﬂ›¤› yüzlerinde
yeniden do¤urmaya haz›r cömertçe
yeni o¤ullar için mayalanm›ﬂ yürekleri"
Öyle bir gece düzenlemeliydik ki, cezaevlerinde o güne kadar yaﬂanan bask› ve iﬂkenceleri,
cezaevi direniﬂlerini; inanc›, kararl›l›¤› ve zaferi anlatmal›yd›k. Direnenleri, evlatlar›m›z› getirmeliydik
geceye, anlatmal›yd› kendilerini; anlatmal›lard› onlar›!..
Gecenin anlam› bizim için çok büyüktü; heyecanl› ve sevinçliydik!
Herﬂeyi en ince ayr›nt›s›na kadar hesaplad›k. Yaﬂl›s›ndan gencine, kad›n›ndan erke¤ine kadar
hepimiz gecenin harika bir ﬂekilde geçmesi için çal›ﬂt›k, u¤raﬂt›k. Bask›y›, coﬂkuyu, direniﬂi,
baﬂkald›r›y› anlatan türkülerimiz, marﬂlar›m›z; evlatlar›m›z›n yaﬂad›klar›n› anlatan oyunlar›m›z büyük bir
titizlikle haz›rland›. Gazetelere ilanlar verip, bas›n aç›klamalar› yap›ld›.
Ad›, "Onurlar› Onurumuzdur" olmal›yd›. Geceye en iyi yak›ﬂan ad buydu.
14 ﬁubat 1987. Emek Sinemas›'n›n salonu t›ka basa dolu. Salonda bini aﬂk›n insan var.
Oturacak yer bulamayanlar geceyi ayakta izliyorlar. Misafirlerimiz bizleri onurland›rm›ﬂt›: Bilgesu
Erenus, Deniz Türkali, Ömer Özgeç, Mehmet Baﬂaran, Celile Toyon...
Gözalt›na al›n›p, iﬂkence gören bir kad›n›n yaﬂad›klar›, duygular› Celile Toyon'un güzel oyunuyla
salonu doldurdu, herkesi sar›p sarmalad›. Üç amatör tiyatrocu, oynad›klar› oyunla, cezaevlerini getiriyordu geceye. Bu oyunlar öfkemizi, kinimizi giderek art›r›rken, peﬂi s›ra ﬂiirlerle bezenmiﬂ dia gösterileri
bizleri, geceye kat›lanlar› iyice birbirine kenetliyordu. Folklor ekibimiz, sevinçlerle, coﬂkularla
selaml›yordu geceye kat›lanlar›; içimizi k›p›r k›p›r etmiﬂlerdi.
Metris Cezaevi'ndeki yaﬂam› ve bask›lara karﬂ› direniﬂi anlatan "Metris Marﬂ›" ilk kez bu gecede
›sl›kla söylendi. Cezaevini anlatan oyunumuzda ise, cezaevindeki yaﬂam›n ve olanaks›zl›klar›n örneklerini vermeye çal›ﬂt›k. Cezaevindeki tüm k›s›tlamalara ve engellemelere ra¤men, büyük bir yarat›c›l›k
örne¤i ile gerçekleﬂtirilen, evlatlar›m›z›n, tutuklular›n birbirleriyle haberleﬂme yöntemlerini canland›rd›k.
Yine ayn› biçimde, ko¤uﬂlar aras›ndaki al›ﬂveriﬂin nas›l oldu¤unu gösterdik.
Oyun s›ras›nda ilginç bir geliﬂme oldu. Metris Cezaevi maketi kazayla sahneden aﬂa¤› düﬂünce,
geceyi izlemeye gelenler aras›nda gülüﬂmeler ve espriler yayg›nlaﬂt›. Hepimiz "Gün gelecek, zindanlar›
iﬂte böyle y›kaca¤›z. " diye düﬂündük.
Cezaevinden gelen mesajlar›n okundu¤u anlar, bizi en çok duyguland›ran anlard›. Bu mesajlarla
evlatlar›m›zla tek vücut haline gelmiﬂtik adeta.
Cezaevlerindeki direniﬂ, Emek Sinemas›'n›n salonundayd› ﬂimdi. Hepimiz büyük bir coﬂku ve
duygu yüküyle doluyduk. Aram›zda a¤layanlar bile vard›. Ay›plamad›k. Böyle bir ortamda
gözyaﬂlar›m›z› tutmak gerçekten zordu. Ama biliyorduk ki, ﬂimdi gözyaﬂ› dökmenin de¤il, cezaevlerindeki direniﬂi d›ﬂar›ya taﬂ›man›n zaman›yd›. Mesajlar okunurken, hepimiz ayaktayd›k. Sonunda büyük
bir alk›ﬂ koptu. Alk›ﬂlar bitmek bilmiyor, salon alk›ﬂla inliyordu.
Tepkimizi, öfkemizi, h›nc›m›z›, baﬂkald›r›m›z›, alk›ﬂlar ve sloganlar›m›zla anlat›yorduk. "Onurlar›
Onurumuzdur", "‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek" sloganlar› salondan d›ﬂar› taﬂmaya baﬂlad›.
O gece, birçok insanla tan›ﬂmam›z› sa¤lam›ﬂt›. Daha sonra derne¤imize gelen birçok kiﬂi bize
olan yak›nl›klar›n› anlat›p, gecemiz için bizi kutlad›lar.
"Emeklerimiz Özgür Olmal›d›r" Sergisi
Diyelim ki hapisteyiz
Yaﬂ›n›z da elliye yak›n
Daha da on sekiz sene olsun
Aç›lmas›na demir kap›n›n
Yine de d›ﬂar›yla beraber yaﬂayaca¤›z
‹nsanlar›, hayvanlar›, kavgas› ve rüzgar›yla
Yani duvarlar›n arkas›ndaki d›ﬂar›yla
Yani nas›l, nerede olursak olal›m
Hiç ölmeyecekmiﬂ gibi yaﬂanacak
"Onurlar› Onurumuzdur" gecesinin üzerinden bir ay kadar zaman geçmiﬂti. Cezaevlerinde üretilen ﬂeylerin sergilenmesi düﬂüncesinden yola ç›karak, bir sergi açmay› kararlaﬂt›rd›k. ‹lk kez böyle bir
sergi aç›lacakt› ! ..
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Cezaevlerindeki evlatlar›m›z, yaﬂad›klar› bütün eziyetler, bask›lar yan›nda "Yaﬂamak
Direnmektir" diyerek, inad›na bütün yarat›c›l›klar›n› ortaya koymuﬂlard›. Çirkinliklerin ortas›nda güzelli¤i
yaratmak erdemi, ancak bizim evlatlar›m›z, devrimciler için geçerli olsa gerek!..
Sergi öncesi geniﬂ bir çal›ﬂma yaparak haz›rland›k. Cezaevlerine mektuplar yaz›ld›. Düﬂüncemizi
anlatarak, onlardan sergi için kullanabilece¤imiz ürünlerini göndermelerini istedik. Bunlar›n yan›nda,
daha önce çeﬂitli ziyaretler s›ras›nda ailelere gönderilen ürünler vard›. Onlar› da toplamaya çal›ﬂt›k.
Bir süre sonra birçok ürünü bir araya getirmiﬂtik. ﬁaﬂk›nd›k. Kalemin, ka¤›d›n bile çok görüldü¤ü
koﬂullarda ortaya ç›kan ürünlerin insan› ﬂaﬂ›rtmamas› mümkün de¤ildi.
"Emeklerimiz Özgür Olmal›d›r. " Sergimizin ad› da buydu. Biz bu yolda bir ad›m daha atm›ﬂt›k.
Sergiye d›ﬂar›daki aileler de katk›da bulunmuﬂtu. Onlar da çeﬂitli el ürünlerini sergiye taﬂ›m›ﬂlard›. Biz
de TAYAD'l› aileler olarak fularlar yapt›k. Dört k›rm›z› karanfil ile süsledik fularlar›m›z›. Bu karanfiller,
Ölüm Orucu'nda kaybetti¤imiz dört yi¤it evlad›m›z› simgeliyordu.
Sergiye seramik vb. el ürünleri bayanlar ko¤uﬂundan geldi. O dönem erkek tutuklulara bu tip
malzemelerin hiçbiri verilmiyordu.
Tahta mandaldan yap›lan minyatür koltuk ve sehpaya, abajura kadar pek çok el ürünü bir araya
gelmiﬂti. Adli tutuklular da sergimizi duyarak el ürünlerini gönderdiler. Direniﬂ ﬂiirleri de vard›; çerçeveletip asm›ﬂt›k. Heykel ve biblolar, tahtadan saz, boncuk iﬂleri, tespih, de¤irmen, vazo vard› gelen
ürünler aras›nda. Alç›dan, kilden seramikten de¤il, kibrit çöplerinden, tahta parçalar›ndan, mukavvalardan, tutkaldan yap›lm›ﬂlard›. Akla gelen, gelmeyen her türlü malzemenin ustaca bir araya getirilmesi
karﬂ›s›nda insan›n duygulanmamas› düﬂünülemezdi.
‹lk olarak sergimizi TAYAD'›n Aksaray`daki merkezinde, ard›ndan da Ortaköy Kültür Merkezi'nde
açt›k. Gerçekten büyük ilgi gören sergiyi hemen her gün çok say›da insan ziyaret etti. Sergi için geceli
gündüzlü dernekte yat›p kalk›yorduk. Sergimizi daha sonra da Adana, Ankara ve Samsun'da açt›k.
Burada pek çok güçlükle karﬂ›laﬂt›k. Polis, sergilerimizi açt›rmamak için her yolu denedi, ancak
baﬂar›l› olamad›. Hatta Adana'da sergimizi önce Adana'n›n merkezinde bir kitap fuayesinde açacakt›k.
Fakat polisin buran›n sahibi üzerindeki bask›s›ndan dolay›, önce anlaﬂmam›za ra¤men fuayenin sahibi
durumu anlatarak yeri veremeyece¤ini söyledi. Daha sonra bir avukat bize bürosunu verdi. Sergimizi
bu avukat›n bürosunda açt›k.
Mersin'de açmak istedik, ancak bütün çabalar›m›za ra¤men, izin alamad›k. Ama biz bir gün
emeklerimizin gerçekten de özgür olaca¤›na yürekten inan›yoruz.
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BÖLÜM 17
SORUNLAR CEZAEV‹NDE
YAﬁANDI⁄INA GÖRE PROTESTOMUZ DA
CEZAEV‹ ÖNÜNDE OLMALIYDI

Yine cezaevinde birçok sorun yaﬂan›yordu. Tek tip elbise dayatmas›yla birlikte, sevk zinciri
uygulanmaya çal›ﬂ›l›yor, keyfi yasaklar gündeme getiriliyordu. Bizler de TAYAD olarak cezaevindeki
sorunlar›n çözümlenmesi için çaba sarfediyorduk. Yetkililer her zaman oldu¤u gibi kör ve sa¤›rd›lar.
Sorunlar› ortadan kald›rabilmek, keyfi bask› ve yasaklara son verebilmek için içeride ve d›ﬂar›da her
yol denendi. Asl›nda fazla bir ﬂey de istenmiyordu. ‹stenen tek ﬂey, insanca yaﬂam koﬂullar›n›n
sa¤lanmas›yd›. Devlet yine demagoji yap›yor, cezaevlerindeki tutsaklar için "Onlar lüks oteller istiyor,
cezaevini yönetmek istiyor." diyorlard›.
Bütün giriﬂimler sonuçsuz kal›nca, 8 Temmuz 1987 günü ‹stanbul Sa¤malc›lar ve Malatya Kapal›
Cezaevlerindeki tutsaklar süresiz açl›k grevine baﬂlad›lar. Adalet Bakanl›¤› 12 Eylül'ün hemen
sonras›nda haz›rlanan cezaevi tüzük ve yönetmeli¤inin hemen uygulanmas›nda ›srar ediyor, 12
Eylül'ün ilk günlerindeki bask› ve yapt›r›mlara yasall›k sa¤lanmak isteniyordu.
Malatya Cezaevi'ndeki açl›k grevi 15 güne yak›n sürdü. Bu süre sonunda, açl›k grevinde ileri
sürülen taleplerin ço¤u kabul edilmiﬂti. Talepler kabul edilince, Malatya Cezaevi'ndeki açl›k grevi de
bitmiﬂ oldu.
Sa¤malc›lar'da ise açl›k grevi sürüyordu. Cezaevi idaresi taleplere son derece kat› ve olumsuz
yaklaﬂ›yordu. Baﬂvurdu¤umuz hiçbir devlet kurumundan yard›m alamam›ﬂt›k. Cezaevi idaresine,
savc›l›¤a, ‹stanbul Valili¤i'ne ve Adalet Bakanl›¤›'na yapt›¤›m›z tüm baﬂvurular ›srarla reddedilmiﬂti.
Cumhurbaﬂkan›yla, Baﬂbakanla görüﬂmek istedik ama kabul edilmedi. Baﬂbakan "‹ﬂim var." demiﬂti.
lﬂim var dedi¤i s›rada da, o dönemde yurtd›ﬂ›ndan icazet dilenerek piﬂmanl›¤› seçip geri dönen Cem
Karaca'yla görüﬂüyordu. Baﬂbakan "dost düﬂman" ayr›m›na göre muamele yap›yordu. Günler h›zla
ak›p geçiyor, açl›k grevi de sürüyordu. Art›k bas›n da açl›k grevindeki direniﬂçilerin taleplerine yer vermeye baﬂlam›ﬂt›. Bizler bu durum karﬂ›s›nda daha baﬂka tav›rlar almak gerekti¤ini düﬂündük. Çünkü o
güne kadar yapt›¤›m›z bütün giriﬂimler sonuçsuz, cevaps›z kalm›ﬂt›. Bu durum üzerine, baﬂka ne
yapabiliriz diye aram›zda tart›ﬂmaya baﬂlad›k. Protestomuzu yükseltmek, tav›r almak, kay›ts›zl›¤›n,
duyars›zl›¤›n bir an önce ortadan kalkmas›n› sa¤lamak için bir araya gelmiﬂtik. Gözalt›na al›nmay›,
dövülmeyi, hakareti göze ald›k. Gözda¤› vermek için bizleri tutuklayabileceklerini de hesaba katt›k.
Ancak bütün bunlara ra¤men, Çocuklar›m›za sahip ç›kmak için, yap›lacak her türlü haks›z uygulamalara karﬂ› direniﬂi yükseltme karar› ald›k. Sorunlar cezaevinde yaﬂand›¤›na göre, yap›lacak protesto da
cezaevi önünde olmal›yd›. Do¤rusu buydu. Bu arada, kimi tutsak yak›nlar› da Ankara'da oturma eylemini baﬂlatt›lar. Cezaevindeki siyasi tutsaklardan yedisinin açl›k grevini 3 A¤ustos`ta SAG'ye
dönüﬂtürece¤ini aç›klamas›yla, biz TAYAD olarak zamans›z ve programs›z yap›lacak eylemleri,
dolay›s›yla da bu eylemi reddettik. Nitekim alelacele al›nan tav›r, polisin müdahalesi karﬂ›s›nda
da¤›t›lm›ﬂt›.
Açl›k grevi yapanlar aras›nda hastaneye kald›r›lanlar vard›. Hastaneye kald›r›lan yedi kiﬂi, hastane koridorlar›nda sürüklenerek, zorla tüberkülozlular›n ko¤uﬂuna gönderilmiﬂti. Üstelik o dönem hastanenin baﬂhekimi, bu olay karﬂ›s›nda, "Elimde silah olsa hepsini tarar›m." demiﬂti. Bu baﬂhekim,
zaman›nda Hipokrat yemini etmiﬂ biriydi. Herhalde e¤itimini Mengele'nin uygulamalar›n› ö¤renerek
tamamlam›ﬂt›... Bu sözleri duymam›z sabr›m›z›n taﬂmas›na neden olmuﬂtu. Çünkü benzer olaylar›
cezaevi kap›s›nda da yaﬂad›k. O dönemde Sa¤malc›lar Cezaevi güvenlik sorumlusu olan Binbaﬂ›
Mustafa Nacak, hastaneye ve mahkemeye götürülen tutsaklara gidiﬂ ve geliﬂte dayak att›r›yor, falaka
çektiriyordu. Daha fazla bekleyemezdik. 3 A¤ustos 1987 tarihinde Sa¤malc›lar Cezaevi önünde
topland›k. Ö¤leden sonrayd›. Cezaevi önünde bir bas›n toplant›s› yaparak cezaevindeki sorunlar›
anlatt›k, yeni ölümlere izin vermeyece¤imizi söyledik ve tüm duyarl› insanlar›n da buna izin vermemesi
gerekti¤ini belirttik. Üç günlük açl›k grevine baﬂlad›k. Bas›n toplant›s›n›n baﬂ›ndan beri polisler oradayd›.
Aç›klamam›z› yapt›ktan sonra, yan›m›zda getirdi¤imiz battaniyeleri kald›r›m›n kenar›na serdik.
Otuzun üzerinde tutuklu yak›n› vard›. Daha önceden konuyla ilgili çeﬂitli dövizler haz›rlam›ﬂt›k. Bu
dövizleri de cezaevi önündeki parmakl›klara ast›k. Çevredekiler ve o s›rada cezaevine gelen aileler
toplanm›ﬂ, ne oldu¤unu ö¤renmeye çal›ﬂ›yorlard›. Bas›n toplant›s›na çok say›da kat›l›m olmuﬂtu.
Aram›zda cezaevinden yeni tahliye edilip, açl›k grevimize kat›lanlar da vard›.
"Çiçek Verirsin Ha!.."
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Tüm bunlar olurken, polisler de etraf›m›z› çevirmeye baﬂlam›ﬂt›. Siyasi ﬂube de aralar›ndan eksik
de¤ildi. Polis, sald›rmaya haz›rlan›yordu. Biz daha önce gözalt›na al›nabilece¤imizi,
tutuklanabilece¤imizi düﬂünmüﬂtük. Ancak do¤rusu, analar›m›za sald›racak kadar aﬂa¤›l›k bir tavra
gireceklerini pek tahmin etmemiﬂtik o zamanlar. Etraf›m›z› çevrelemiﬂ polisler aras›ndan bir sivil ileri
ç›karak, yan›m›zda oturan analar›m›zdan birine "Hadi kalk bakal›m buradan." dedi. Bununla birlikte birkaç polis daha bu anan›n üzerine çulland›lar. Direniyorduk. Hemen birbirimize kenetlenmiﬂtik. Bizleri
öyle kolay ay›ramayacaklard›. Aram›zdan kopard›klar›n›, çevik kuvvet otobüsüne götürmeye çal›ﬂ›yorlar
ama direniﬂ bu s›rada da devam ediyordu. Kimimizi yerlerde sürüklüyorlar, kimimizi saç›m›zdan
çekiﬂtiriyorlard›. Üzerimize ellerindeki kalkanlar›, coplar› f›rlat›yorlard›. Küfürlerin ise bini bir parayd›.
Onlardan baﬂka bir ﬂey de beklemiyorduk zaten. Hakl› protestomuza verdikleri cevap bu olmuﬂtu.
ﬁaﬂ›rt›c› de¤ildi. ‹nsanl›k onurunun iﬂkenceyi yenece¤ini hayk›r›yorduk sürekli. Sonuçta hepimizi çevik
kuvvet arabas›na doldurmuﬂlard›. Bir tutuklu yak›n› da bize çiçek verdi¤i için aram›zdayd›. ‹ﬂte buna
ﬂaﬂ›l›rd›. Çiçek vermenin gözalt›na al›nmay› gerektiren bir suç oldu¤unu da orada ö¤rendik.
Hücrelerle Tan›ﬂt›k. Ama Rahats›zl›k Duymad›k
Arabalara bindirildikten sonra birinci ﬂubeye getirildik. Hiçbir ﬂeyden korkmuyorduk. Herﬂeye
haz›rl›kl›yd›k. ﬁubede de açl›k grevimizi sürdürecektik. ﬁube giriﬂindeki bilinen iﬂlemlerden sonra, bizi
üçerli beﬂerli gruplar halinde masalara oturttular. Tek tek ifademizi almaya baﬂlad›lar. Biz eylemimizin
hakl›l›¤›n› ve do¤rulu¤unu orada da savunduk, gerekirse bir daha ayn› ﬂeyleri yapmakta tereddüt
etmeyecektik. ‹fade s›ras›nda da tekme, tokat ve yumruklar ya¤mur gibi ya¤›yordu. H›rslar›n› alamay›p,
ayaklar›m›z› çi¤niyorlard›. Daha sonra bizi tek tek hücrelere koydular. ﬁimdi hücrelerle de tan›ﬂm›ﬂt›k.
Ama bundan rahats›zl›k duymuyorduk. Çünkü üzerimize düﬂeni, yap›lmas› gerekeni yapt›¤›m›za
inan›yorduk.
Ertesi gün, hafta sonu oldu¤u için bizi Eyüp Savc›l›¤›'na götürdüler. Savc›l›¤a gitti¤imizde
TAYAD'l› aileler bizi burada bekliyorlard›. Çok sevindik. Bizi yaln›z b›rakmam›ﬂlard›. Bize çiçekler vermeye çal›ﬂ›yorlard›. Bir anda ortal›¤› marﬂlar, türküler kaplad›. Coﬂkumuz artm›ﬂt›. O gün savc›
olmad›¤› için tekrardan ﬂubeye geri getirildik. Bir sonraki gün DGM'ye götürüldük. Önce bizi bekleme
odas›na ald›lar. Bekleme odas›nda da susmad›k; türküler, marﬂlar devam ediyordu. DGM aya¤a
kalkm›ﬂt›. Görevliler gelerek bizden susmam›z› istediler. Bizi parmakl›kl› bir yere koymaya çal›ﬂt›lar.
Reddettik, çünkü susmas› gerekenler bizler de¤ildik.
Ç›kar›ld›¤›m›z savc›l›kta da eylemimizi savunduk. Savc›l›kta ifade verdikten sonra mahkemede
aram›zdan alt› kiﬂi tutukland›.
"Bu Ülkede Tek Tip Elbiseyi Protesto Edene
Tek Tip Elbise Giydirilir"
Cezaevine götürülürken, geçti¤imiz yollar› slogan, marﬂ ve türkülerimizle tan›ﬂt›rd›k. Cezaevi
giriﬂinde evlatlar›m›za yapt›klar›n› bize de yapmak istediler. Onur k›r›c› bir ﬂekilde aramaya çal›ﬂt›lar.
Aratmad›k. Ko¤uﬂlara götürüldük. Ko¤uﬂa gitti¤imizde bütün tutuklular camlara doluﬂmuﬂtu; bizlerle
sohbete baﬂlad›lar...
Kad›n siyasi tutuklular destek açl›k grevini yeni bitirdikleri için biz de açl›k grevir›i b›rakt›k. Ancak,
daha sonra yap›lan her destek açl›k grevinde yerimizi ald›k. Toplam 12 gün açl›k grevi yapm›ﬂt›k.
Bizim tutuklanmam›zdan sonra, TAYAD'l› aileler bunu protesto etmek için valili¤in önüne bir
çelenk b›rakm›ﬂlard›. Ayn› anda da TAYAD, baz› sosyalist dergilerle birlikte bir bas›n toplant›s› yaparak
olay› k›narken, bizi görüﬂ günlerinde de yaln›z b›rakm›yordu.
20 A¤ustos günü Almanya'dan da bir heyet gelmiﬂ, açl›k grevindekilerle görüﬂmek istemiﬂti. Bu
istekleri kabul edilmeyince, onlar da durumu protesto etmek için cezaevlerine k›rm›z› karanfiller
b›rakt›lar. Yine ayn› gün, cezaevi önünde bir tek tip elbise maketi yak›ld›. Almanya'dan gelen heyetle
birlikte çeﬂitli protesto gösterileri gerçekleﬂtirildi.
Bizi bir ay sonra mahkemeye ç›kard›lar. Biz, ilk duruﬂmam›za baﬂörtüleriyle ç›km›ﬂt›k.
Baﬂörtümüzde gözalt›nda "kaybolanlar", iﬂkencede katledilenler ve Ölüm Orucu'nda ﬂehit düﬂenlerin
resmi vard›. Biz, daha sonraki bütün etkinliklerimizde de bu baﬂörtülerimizi kullanm›ﬂt›k.
Mahkeme s›ras›nda da eylemimizi savunduk. ‹lk mahkemenin sonucunda tutuklulu¤umuzun
devam›na karar verilmiﬂti. Cezaevlerinde insanca yaﬂam koﬂullar›n›n sa¤lanmas›n› istemek,
tutuklulu¤un devam› için yetmiﬂti de artm›ﬂt› bile. Ç›kar›ld›¤›m›z ikinci mahkemede serbest b›rak›ld›k.
Aram›zda bulunan erkekler ise tek tip elbise dayatmas›n› kabul etmediklerinden, mahkemeye
ç›kamam›ﬂlard›. Onlar, tek tip elbise dayatmas›n› ve uygulamalar›n› protesto ettikleri için cezaevine girdikleri halde, onlardan tek tip elbise giymeleri istenmiﬂti....
Sonuçta kad›nlar üç ay, erkekler de yedi ay tutuklu kald›lar. Aradaki dört ayl›k fark, tek tip elbise
giymeme fark›yd›...
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BÖLÜM 18
‹ﬁKENCEC‹LERE, HALK DÜﬁMANLARINA CEZA,
TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK

Özgürlük Ellerimizdedir
Bizce as›l olan tüm halk üzerindeki bask›lar›n, iﬂsizli¤in, pahal›l›¤›n, açl›¤›n ve tutsaklar üzerindeki bask› ve k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›d›r. Tüm bu uygulamalar›n gerçek sorumlular› teﬂhir edilip, cezaland›r›lmal›yd›. iﬂte bu gerçekten hareketle, 1987 y›l› a¤ustos ay›nda genel kurul kararlar›m›z içinde yer
alan maddelerimizi de geniﬂleterek eylül ay›nda "Özgürlük EIlerimizdedir" kampanyas›n› baﬂlatt›k.
Kampanyam›zda bir di¤er hedefimiz de, genel af ça¤r›s›n›n yanl›ﬂl›¤›n› tart›ﬂma gündemine sokmakt›.
Bizler yak›nlar›m›z› suçlu görmüyorduk. As›l suçlu olanlar, k›zlar›m›z›, o¤ullar›m›z›, iﬂkencelerden
geçiren, y›llarca zindanlarda tutanlard›; iﬂsizli¤in, yoksullu¤un ve her türlü ahlaki çöküntünün sorumlusu olanlard›. ‹nsanl›k onuru ve insanca yaﬂamak için verilen kavgada yak›nlar›m›z›n hakl›l›¤›n›,
yaﬂad›¤›m›z zorlu günlerde yaﬂayarak ve görerek anlad›k. Hasreti, ac›y›, güçlükleri onlarla paylaﬂ›rken,
bunca iﬂkencenin, bask›n›n, keyfi uygulamalar›n savunucular›n›n ve uygulay›c›lar›n›n cezas›z
kalmalar›na göz yumamazd›k. Onlar› ba¤›ﬂlamam›z› bizden kimse isteyemezdi. Hiç kimse bizden
Çorumlar'›n, Kahramanmaraﬂlar'›n sorumlular›n›, onlarca evlad›m›z› gözalt›nda "kaybedenleri" unutmam›z› ve ba¤›ﬂlamam›z› isteyemezdi.
‹ﬂte bu yüzden biz "Ayr›ms›z Genel Af" ça¤r›s› yaparak, "toplumsal yaralar› kapatma" ad›na
geçmiﬂe sünger çekemezdik. ‹nsan haklar› savunucular› olarak, bu ça¤r›n›n yanl›ﬂl›¤›n› ›srarla vurgulad›k. ‹ﬂte "Özgürlük Ellerimizdedir" ile "‹nsanl›k Onuru Düﬂman›‹ﬂkenceciler ve Faﬂistlere Ceza,
Tutsaklara Özgürlük" sloganlar› böyle belirlendi. Kampanyam›z› 13 Eylül'de mitingle baﬂlatmay› planlad›k. Bundan bir gün önce, yani 12 Eylül'de de bir gece yapmay› planl›yorduk. Ancak daha ilk günden baﬂlayarak önümüze ç›kar›lan engeller, kampanyam›z› bir bas›n aç›klamas›yla baﬂlatmam›z›
dayatt›. Afiﬂler, el ilanlar›, bildirilerle birlikte, büyük ﬂehirlerde mitingler hedeflemiﬂtik.
Bu kampanya ile ilgili olarak, ortak bir platform için di¤er benzer kurum ve kuruluﬂlar› oldu¤u
gibi ‹HD'yi de arad›k. Onlarla da diyalog kurmak istiyorduk. ‹HD baﬂkan›n› ilk arad›¤›m›zda tatildeydi.
Baﬂka hiçbir yetkiliyi de bulamad›k. Yine de bir ev ve iﬂyeri telefonu vererek, aranmam›z› istedik,
ancak ne yaz›k ki, bu hiç gerçekleﬂmedi. O dönem bir derginin y›ldönümü kutlama ça¤r›s›na
gitti¤imizde, ‹HD baﬂkan› ile karﬂ›laﬂt›k. K›sa bir konuﬂmam›z oldu. Kampanyam›zdan söz açt›k. ‹stanbul'da miting yapaca¤›m›z›, ancak engellemelerin yo¤un oldu¤unu söyledi¤imizde, o dönemki ‹HD
baﬂkan› kendilerinin de bir miting yapmay› düﬂündü¤ünü söyledi. Bu arada af m›, özgürlük mü
konuﬂmas› s›ras›nda, kampanyam›z› do¤ru buldu¤unu, ancak kendilerinin "Sadece siyasi tutuklulara
m› af isteniyor’" ﬂeklinde geliﬂebilecek tart›ﬂmalara girmek istemedikleri için "Ayr›ms›z Genel Af"
ça¤r›s› yapt›klar›n› belirtti. Biz bunun üzerine, yanl›ﬂ mesaj vermenin sorumlulu¤unun daha a¤›r
oldu¤unu belirterek onlara iyi çal›ﬂmalar diledik. Bizim miting baﬂvurumuza 11 Ekim'de izin verilmiﬂ,
ancak araya seçim yasaklar› girdi¤i gerekçesiyle ertelenmiﬂti.
Bu arada mitingimizin ‹HD'nin yapaca¤› mitingle çak›ﬂmamas› için ‹HD baﬂkan›n› telefonla
arad›k. Baﬂlang›çta tepkisel yaklaﬂt›ysa da, hakl›l›¤›m›z karﬂ›s›nda olumlu bir havaya girdi. Yine bu
görüﬂmemizde mitingle ilgili izni ald›¤›m›z›, tarih konusunda d›ﬂ›m›zda engeller olaca¤›n›, bunun seçime ba¤l› oldu¤unu (çünkü o s›rada erken seçimin Anayasa Mahkemesi'nce ertelenmesi söz konusuydu), seçimin ertelenmesi ya da yap›lmas› halinde bunun ard›ndan gelen ilk pazar günü mitingin
yap›laca¤›n› söyledik. Ancak bütün giriﬂimlerimize ra¤men, ‹HD'lilerin mitingiyle bizimki çak›ﬂt›.
Mitingle ilgili olarak ‹stanbul ‹HD baﬂkan›yla bizzat evinde bir görüﬂme yapm›ﬂt›k. Ancak sanki biz
böyle bir görüﬂmeyi yapmam›ﬂ›z gibi, o dönem ‹HD baﬂkan› olan Emil Galip Sandalc›, kendisiyle
görüﬂülmedi¤ini, haberi olmad›¤›n› vb. söylemiﬂti. Hatta damad›n›n tahliye edilmesi nedeniyle evine
ziyarete gitmemizi bile çarp›tabildiler. Bu ziyaret, daha sonra amac›ndan sapt›r›lm›ﬂ olarak "yalvarmaya gitti¤imiz" dedikodusuna dönüﬂtürüldü.
Oysa onlar bizim mitingimizin hangi gün yap›laca¤›n› biliyorlard›. Zaten valilik de bilinçli olarak
her iki mitinge özellikle ayn› saatte izin vermiﬂti ve ‹HD'liler bizim miting iznini önceden almam›za bakmadan, mitinglerini yapacaklar›n› aç›klayarak kitlenin bölünmesine yol açt›lar. O dönemden sonraki
tart›ﬂmalar›m›zda, haberleri olmad›¤›n› söylemiﬂlerdi. Ancak ortada olan gerçekler bunu yalanl›yordu.
Biz bütün duyarl›l›k ve sorumlulu¤umuzla iki demokratik kitle örgütünün birden ayn› günde miting yapmalar›n›n önüne geçmeye çal›ﬂt›k, ancak bunu baﬂaramad›k. Çünkü bizim miting iznimiz daha önceden al›nm›ﬂt› ve onlar› bu konuda haberdar etmiﬂtik.
‹ki Bini Aﬂk›n ‹nsan, "Tutsaklara Özgürlük" Diyordu

Halk Kitaplığı / 12 Eylül, Tutsak Aileleri ve TAYAD

60

Propaganda çal›ﬂmalar› için, mitingin bir gün öncesi mesai saati bitimine kadar izin vermiﬂlerdi.
Bu süre içerisinde afiﬂler yap›ﬂt›rd›k, el ilanlar› yapt›k, arabalarla, mahalle mahalle dolaﬂarak, mitingimizin duyurusunu gerçekleﬂtirdik. O gün propaganda çal›ﬂmalar› için bütün semtlere da¤›lm›ﬂt›k. Bu
çal›ﬂmalar s›ras›nda polisin yo¤un engellemeleriyle karﬂ›laﬂt›k. Elimizde izin belgemiz olmas›na
ra¤men, hemen hemen bu çal›ﬂmalara kat›lan herkes karakollara dolduruldu. Yasad›ﬂ› bir ﬂekilde
saatlerce gözalt›nda tutuldu. Bizim propaganda çal›ﬂmalar› yapmam›z› engellemek istiyorlard›.
Ast›¤›m›z afiﬂler polis taraf›ndan y›rt›ld›, anons için dolaﬂan arabalar›m›z çevrilerek durduruldu, saatlerce duyuru yapmas› engellendi. Var güçleri ile bizi engellemeye çal›ﬂ›yorlard›. Ancak, halk›n bize karﬂ›
gösterdi¤i ilgi bizlerin coﬂkusunu daha da art›rd›. Tüm engellemelere ra¤men, 6 Aral›k 1987 günü
Bayrampaﬂa meydan› dolmuﬂtu. Coﬂkulu bir kitle vard›. Yaklaﬂ›k iki bin kadar insan› bir araya toplam›ﬂt›k. ‹HD'nin ayn› gün bir baﬂka miting düzenlemesi bile bunu engelleyememiﬂti. Saat 13.00'te
baﬂlayacak olan mitinge, ö¤le saatlerinden itibaren insanlar gruplar halinde gelmeye baﬂlad›lar. Kitle
toplanmaya baﬂlad›¤›nda, s›k s›k "Zindanlar Boﬂals›n'; "Tutsaklara Özgürlük" sloganlar› hayk›r›l›yordu.
Kitle oldukça inançl› ve coﬂkuluydu. Mitingimiz devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂu ile baﬂlam›ﬂt›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, cezaevlerine verdi¤imiz deste¤i bundan sonra da sürdürmekte kararl›
oldu¤umuzu vurgulayarak, "Özgürlük Ellerimizdedir" kampanyas›n› anlatt›k. Bu arada ayn› saatte
yap›lmakta olan ‹HD mitinginin de baﬂar›l› geçmesi temennisinde bulunmuﬂtuk. Konuﬂmam›z›n son
cümlelerinde ise "Daha güzel bir gelecek, en zor koﬂullarda bile yaﬂamlar› pahas›na, ülkesinin ve
halk›n›n onurlu bir evlad› oldu¤unu ispatlayanlar›n ac›lar› ve emekleri üzerinde kurulacakt›r. Bu
gerçe¤in bilinci ile hepinizi kar›nca karar›nca da olsa özgürlük kampanyas›na omuz vermeye
ça¤›r›yoruz." dedik. Mitingimize Bilgesu Erenus da kat›lm›ﬂt›. R›fat Ilgaz ise rahats›zl›¤›ndan dolay›
gelememiﬂ, ancak mitingimize güzel bir mesaj yollam›ﬂt›.
Mitingde Yeni Çözüm Dergisi Yaz› iﬂleri Müdürü, bir tutsak anas› ve babas›, a¤abeyi, akrabas›
ve cezaevinde olan yüzlerce binlerce çocu¤umuzdan biri de konuﬂmalar yapt›. ﬁiirler okundu.
Konuﬂmalar› s›k s›k at›lan sloganlar kesiyordu. Toplanan insanlar›m›z›n coﬂkusu vard› bu sloganlarda.
Miting Tertip Komitesi'ne çeﬂitli kiﬂi ve kuruluﬂlardan da destek mesaj› geldi. Cezaevlerindeki
tutsaklar da mitingimize mesaj göndermiﬂti. Miting devam ederken, daha önceden haz›rlanan Metris
Cezaevi maketi, özgürlü¤ü simgeleyen güvercinlerin eﬂli¤inde gö¤e ulaﬂt›... ‹ﬂte bu anda herkes çok
mutluydu. Mitinge kat›lanlar›n baﬂ›ndaki ﬂapkalar mitinge ayr› bir hava vermiﬂti. Polis daha sonra bunlar› "bilinçli" yapt›¤›m›z› söyledi. Bunlar›n yap›lmas›n› örgüt üyeli¤i için yeterli bir neden olarak görüyorlard›. Çünkü TAYAD üyelerine art›k TAYAD'a gidiyor musunuz diye sorulmuyor, TAYAD üyeli¤i örgüt
üyeli¤i ile eﬂanlaml› tutuluyordu...
Miting, zindanlardaki direniﬂçilerin ve bu direniﬂ s›ras›nda ﬂehit düﬂerek ölümsüzleﬂenlerin
an›s›na uçurulan güvercinlerle sona ererken, "Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür", "Ölüm Orucu ﬁehitleri
Ölümsüzdür" sloganlar› at›l›yordu. Apolar, Haydarlar, Fatihler, Hasanlar ölmez diyorduk.
Miting sona erdikten sonra, Topkap›'ya do¤ru sessiz ve düzenli bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdik.
Mitingin baﬂlamas›ndan itibaren mitingi provoke etmeye çal›ﬂan polis, bu ﬂekilde da¤›lmam›z
karﬂ›s›nda yeni oyunlara baﬂvuruyordu. Birlikte yürüyerek da¤›lmakta olan kitleyi bölmek için yürüyenleri itip kakmaya, yolu kesmeye baﬂlad›. Ancak herﬂeye ra¤men so¤ukkanl›l›¤›n› ve disiplinini kaybetmeyen kitle, polisin bütün çabalar›na ra¤men engelleri aﬂarak Topkap›'ya kadar yürüyüﬂünü devam
ettirerek burada da¤›ld›. Yine onlar›n dedi¤i de¤il, kendi istedi¤imiz olmuﬂtu.
Bu miting bize bir kez daha gelece¤in umut dolu oldu¤unu göstermiﬂti. Polisin miting öncesi
"TAYAD mitingi bir politik anlay›ﬂ›n mitingidir. ", "Kesin olay ç›kacak. ", "Gitmeyin, provokasyon olacakt›r. " vb. ﬂeklinde yayg›nlaﬂt›r›lan tüm propagandas›na ra¤men, o gün iki bini aﬂk›n insan "Tutsaklara
Özgürlük" dedi. Miting günü, mitinge gelmek için polisin video kameras›n›n önünden geçmek zorunda
olmak ve beﬂ kere polis arabas› ile karﬂ›laﬂmak da bu kat›l›m› engelleyememiﬂti.
Biz, gelecek günlerde el ele, omuz omuza yürüyenlerin miting alanlar›ndan taﬂacaklar›na
inan›yoruz.
E¤er Yapt›klar›m›za, Çocuklar›m›z›n B›rakt›¤› Yerden
Devam Etmek Deniyorsa, Evet Biz Onlar›n B›rakt›¤›
Yerden Devam Ediyoruz
Takvimler 1988 y›l›n›n a¤ustos ay›na yaklaﬂ›yordu. 1 A¤ustos günü siyasi iktidar bir genelge
ç›kararak, cezaevlerindeki evlatlar›m›za karﬂ› yeni bir sald›r› kampanyas› daha baﬂlatm›ﬂt›. Bu sald›r›
siyasi tutsaklar›n tümünü kaps›yordu. Kamuoyunda "1 A¤ustos Genelgesi" olarak bilinen bu yasak ve
bask› ferman›, y›llard›r sindirilemeyen, teslim al›namayan evlatlar›m›z›n, kiﬂiliklerini, inand›klar›, u¤runda
ölmeyi, y›llarca cezaevlerinde yatmay› göze ald›klar› dünya görüﬂlerini istiyordu...
1 A¤ustos Genelgesi, as›l olarak tek tip elbise üzerine oturtuldu. Tabii, tek tip elbise iﬂin sadece
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görünen yan›yd›. O dönem bas›na yans›d›¤› gibi tek tip elbise ne güvenlik gerekçesiydi, ne de yaln›zca
o "mavi tak›m›" giyip giymeme meselesiydi. Bir kez giyildi¤inde peﬂinden gelecek yapt›r›mlar›n, isteklerin ard› arkas› kesilmeyecekti. Bunu cezaevi kap›lar›nda geçen sekiz y›l›m›z bize ö¤retmiﬂti.
Genelgenin ç›kaca¤›n› daha önceden ö¤renmiﬂtik. O s›ralard› Urfa Cezaevi'nde de bir açl›k grevi
vard›. Cumhuriyet Savc›l›¤›'na bu açl›k grevi ile ilgili olarak görüﬂmeye gitti¤imizde, genelge ç›kmadan
önce Adalet Bakanl›¤›'na verilmek üzere bir dilekçe haz›rlad›k. Bu genelgeyi ne bizlerin, ne de çocuklar›m›z›n kabul edece¤ini söyledik. Böylesi bir genelgenin yürürlü¤e konulamayaca¤›n›, uygulanmaya
çal›ﬂ›ld›¤› takdirde ise bizlerden gerekli cevab› alaca¤›n› anlatt›k. Gerçekten de insanl›k d›ﬂ› bir genelgeydi. Bu genelgeyle çocuklar›m›z›n hava almas› bile yasaklanm›ﬂ, havaland›rma iki üç saatle
s›n›rland›r›lmak istenmiﬂti. Çocuklar›m›z›n hava al›p almamas›, gardiyanlar›n keyfine b›rak›lm›ﬂ, hatta
infaz yakma gerekçesi say›lm›ﬂt›. Örne¤in, havaland›rmaya ç›kar›lmak istenen bir kiﬂi havaland›rmaya
ç›kmak istemezse, onun infaz› yak›labilecekti. ‹nfaz yakmak için ise gardiyan›n "havaland›rmaya
ç›kmad›" demesi yeterliydi.
Adalet Bakan› Bizleri Dinlemeyi De¤il, Çizme Defilesine
Gitmeyi Tercih Etti
TAYAD'›n 1 A¤ustos Genelgesi'ne karﬂ› yürüttü¤ü mücadele çerçevesinde, TAYAD üyesi dokuz
ana 24 Ekim günü ANAP ‹stanbul ‹l Merkezi'ne giderek, cezaevlerinde uygulanmaya çal›ﬂ›lan bask›lardan vazgeçilmesini ve insanl›k d›ﬂ› uygulamalara son verilmesini istediler. Bu istek karﬂ›s›nda ANAP ‹I
Örgütü yöneticileri, sorunun kendilerini aﬂt›¤›n› belirtip, baﬂlar›ndan savmaya çal›ﬂt›lar. Bu çabalar›
sonuç vermeyince; bu kez aileleri kovabilmenin yollar›n› aramaya baﬂlad›lar ama baﬂaramad›lar.
Sorunun kayna¤›nda 12 Eylül`ün devam› olan ANAP iktidar› ve Adalet Bakan› vard›. TAYAD'l› aileler ve
de¤iﬂik illerden gelen tutuklu yak›nlar›, 31 Ekim günü Meclis'te SHP milletvekilleri ile görüﬂerek, cezaevlerinde kazan›lan haklara yönelik sald›r›lara son verilmesini, 1 A¤ustos Genelgesi'nin bir an önce
yürürlükten çekilmesi için parti olarak etkin tav›r al›nmas›n› istediler. Fakat bu ça¤r›lar› sonuçsuz kald›.
SHP, cezaevleri konusunda da ANAP iktidar›n›n çizdi¤i s›n›rlar içinde hareket etmeyi tercih etmiﬂti.
Aileler daha sonra, Adalet Bakan›'n›n veya Baﬂbakan'›n aç›klama yaparak genelgeyi yürürlükten
kald›rmalar›n› istemek için ANAP Grup Odas›'na gittiler. Ne Baﬂbakan'›n ne de Bakan'›n sorunu çözmek gibi bir çabas› da yoktu. Hatta ailelerin Meclis'te bekledi¤i saatlerde, Bakan Ankara'da yeni
aç›lan bir ayakkab› ma¤azas›n›n çizme defilesine gitmeyi tercih etmiﬂti.
"Emir Böyle, Elimizden Bir ﬁey Gelmiyor"
1 A¤ustos Genelgesi uygulamaya girmeden önce, Urfa Cezaevi'nde bir olay geliﬂti. Henüz 1
A¤ustos Genelgesi'nin haz›rl›klar›n› yapma aﬂamas›ndayd›lar.
Temmuz sonlar›na do¤ruydu. Acil bir telefon geldi. Urfa'dan ar›yorlard›. Ne yap›p edip, hemen
Urfa'ya gelmemizi, Urfa Cezaevi ile ilgilenmemizi istiyorlard›. Urfa Cezaevi'nde o dönem a¤›r hasta
olanlar hastaneye kald›r›lmad›klar› ve son derece sa¤l›ks›z yaﬂam koﬂullar› içerisinde
bulunduklar›ndan, ölüm tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›yayd›lar. Biz bu durumu ö¤rendi¤imizde olanaklar›m›z
son derece k›s›tl›yd›. Hemen gelmemiz isteniyordu. Telefonu al›r almaz hareket etsek, ancak 32 saat
sonra Urfa'da olabilirdik. Bilebildi¤imiz kadar›yla, Urfa Cezaevi'ndeki durum oldukça önemliydi.
Zaman kayb›na tahammül yoktu. O yüzden de bütün olanaklar›m›z› zorlayarak, uçak4a Urfa'ya gittik.
Do¤rudan cezaevindeki savc›yla görüﬂtük. Bizden önce cezaevi savc›s›yla görüﬂen SHP'nin avukatlar›, cezaevi yönetiminin de pek fazla ses ç›karmayaca¤›, uzlaﬂmac› çözümlere yaklaﬂ›rken, biz bu türden çözümlerin hepsini tümden reddettik. Tavr›m›z cezaevindeki tutsaklar›n tav›r ve talepleriyle
ayn›yd›. Savc› bize genelgeyi gösterdi. Klasik, bilinen nakarat› tekrarlad›: "Emir böyle, elimizden bir
ﬂey gelmiyor..."
Biz de cezaevindeki tutsaklarla görüﬂme talebinde bulunduk ve iki temsilciyle görüﬂtük.
Cezaevindeki tutuklular uygulanan bask›lar karﬂ›s›nda açl›k grevi yap›yorlard›. Bütün geliﬂmeleri
ayr›nt›l› ﬂekilde ö¤rendikten sonra, tekrar savc›yla görüﬂmeye gittik. Savc›n›n tavr›nda bir de¤iﬂiklik
olmam›ﬂt›. Bunun üzerine, Urfa SHP'de süren açl›k grevine kat›ld›k.
Bir süre sonra açl›k grevi sona erdi. Taleplerin ço¤u kabul edilmiﬂti. Açl›k grevi bitti¤i s›ralarda,
cezaevinde bir aç›k görüﬂ vard›. Aç›k görüﬂe biz de girdik. Orada savc›n›n hakk›m›zdaki görüﬂlerini de
ö¤renmiﬂtik... Savc› bizle görüﬂtükten sonra, cezaevindeki tutsaklara bizden illallah dedi¤ini, yaka silkti¤ini söylemiﬂ; oysa biz kararl›l›¤›m›z› göstermiﬂ ve hakl›l›¤›m›z› diretmiﬂtik.
"Çok ‹stiyorsan, Elbiseyi Sen Gidip Dolaﬂ da
Ne Demek Oldu¤unu Ö¤ren!"
1 A¤ustos Genelgesi ile birlikte, cezaevlerindeki evlatlar›m›z üzerinde yeni bir terör estirilmesine
daha seyirci kalamazd›k. Bu olaya karﬂ› sessiz kalmam›z, evlatlar›m›z› sald›r›larla baﬂ baﬂa b›rakmak
anlam›na gelecekti. Genelgenin aç›klanmas›ndan k›sa bir süre sonra, Ankara'ya gittik. Yaklaﬂ›k 30 kiﬂi
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kadard›k. O dönemin Adalet Bakan› Mehmet Topaç'a sorunu anlatt›k. Sald›r›lara karﬂ› kay›ts›z kalamayaca¤›m›z› söyledik. Tüm gücümüzü seferber etmiﬂtik. Tüm kesimleri, siyasi partileri duyarl› olmaya
ça¤›rd›k. Topaç bize, 1 A¤ustos Genelgesi'ni uygulamada sak›nca görmediklerini, bu genelge ile
cezaevlerine "güvenlik" getireceklerini söylüyordu. Biz de bunun üzerine, sorunun güvenlik sorunu
olmad›¤›n›, bunun kamuoyunda çarp›t›ld›¤›n›, asl›nda çocuklar›m›z› teslim alma politikas›n›n amaçland›¤›n› belirterek, tek tip elbiseye karﬂ› oldu¤umuzu, bu elbiselerle çocuklar›m›z› görmek
istemedi¤imizi anlatt›k. Bakana, elbiseyi çok istiyorsa kendisinin giymesini ve o elbiseyle dolaﬂman›n
ne demek oldu¤unu görmesini söyledik. Rize tepki gösterdi. Öfkelenmiﬂti. Hiddetle ba¤›rarak "Ne
demek istiyorsunuz’ Siz de çocuklar›n›z gibi konuﬂmaya baﬂlad›n›z. Onlar devleti y›kmak istiyorlar. Siz
de onlara destek oluyorsunuz. Çocuklar›n›zla ayn› a¤›zdan konuﬂup, onlar›n b›rakt›¤› yerden yoksa siz
mi devam ettiriyorsunuz’" dedi. Cevab›m›z› verdik: Bizim çocuklar›m›z utan›lacak hiçbir ﬂey yapmam›ﬂt›. Onlar›n düﬂünceleriyle, davran›ﬂlar›yla, mücadeleleriyle gurur duyuyorduk. E¤er bu çocuklar›m›z›n b›rakt›¤› yerden devam etmekse, evet biz onlar›n b›rakt›¤› yerden devam ediyorduk.
Edecektik de. Utanmas› gerekenler bizler de¤ildik. As›l utanmas› gerekenler, bize bu düﬂüncelerimizden dolay› utan›lmas› gerekti¤ini söyleyenlerdi.
"Buras› Senin De¤il Bizim"
Adalet Bakan› bu tavr›m›zdan sonra d›ﬂar› ç›kmam›z› söyledi! "Buyurun, ç›k›n" diyordu. O
binan›n bizim vergilerimizle yap›ld›¤›n› bile unutmuﬂtu... Biz de buna karﬂ›l›k, "Buras› senin de¤il,
bizim." diyerek, koridora oturduk. Buradan sonuç almadan gitmemekte kararl› oldu¤umuzu söyledik.
Biraz önce, utanmam›z gerekti¤ini söyleyenler, biz annelerin üzerine çevik kuvvet göndermiﬂti. Onlar
herﬂeyin ötesinde, anal›k, babal›k duygular›ndan bile habersizdiler. Çevik kuvvet de yetmemiﬂ, siyasi
ﬂube polislerinden takviye istemiﬂlerdi. Koridordan d›ﬂar› ç›kmam›z› söylüyorlard›. Yad›rgamad›k.
Yöntemleri hep ayn›yd›. Zora geldi mi kaba kuvvet, bask›, tehdit ve gözda¤›... Direniﬂimiz karﬂ›s›nda
bu kez de, dernek yönetimindeki kiﬂileri ça¤›rd›lar. Amac›m›z›n eylem yapmak olmad›¤›n›, buraya
cezaevindeki iﬂkencelerin son bulmas›n› ve insanl›k d›ﬂ› 1 A¤ustos Genelgesi'nin kald›r›lmas›n› istemeye geldi¤imizi söyledik. Bakan›n tek tip elbisenin kald›r›lmas› yönünde bir aç›klama yapmas›n› istedik.
Oturma eylemimiz yaklaﬂ›k bir saat sürdü. Söylemek istediklerimizi söylemiﬂ, cezaevindeki
bask›lar›n devam etmesi durumunda sessiz kalmayaca¤›m›z› belirtmiﬂtik. Yani hedefimize ulaﬂm›ﬂt›k.
Cezaevlerindeki bask›lar son bulana, genelge kald›r›lana kadar mücadelemize devam edece¤imizi,
gerekirse yeniden gelece¤imizi, bundan b›k›p usanmayaca¤›m›z› söyleyerek, kendi iste¤imizle ayr›ld›k.
Direniﬂ Ve Mücadele I A¤ustos Genelgesini Yendi
Nitekim 1 A¤ustos Genelgesi'nin uygulanmaya çal›ﬂ›ld›¤› süre boyunca, hemen her hafta Ankara
yollar›na düﬂtük. Güven Park, bahçemiz gibiydi. Cezaevindeki bask› ve iﬂkenceye karﬂ› protesto durmaks›z›n sürdü. Güven Park "1 A¤ustos Genelgesi'ne Hay›r", "Yeni Ölümlere ‹zin Vermeyece¤iz" pankartlar›m›za aﬂina olmuﬂtu. "Mehmet Topaç ‹stifa" diyen sloganlar›m›z Güven Park'›n hemen her
köﬂesinde yank›land›.
Bakan da bize, 1 A¤ustos Genelgesi ile birlikte ‹stanbul'a gelece¤ini, cezaevlerine gidece¤ini,
savc›lardan bilgi alaca¤›n› söyledi, Yaﬂanan sorunlar›n üzerine e¤ilece¤ine söz verdi. Adalet Bakan› ile
yapt›¤›m›z görüﬂmeden sonra, ‹stanbul'a geri döndük. Bu, 1 A¤ustos Genelgesi'ne karﬂ› açt›¤›m›z
kampanyan›n ilk ad›m›yd›. ‹stanbul'a döndükten bir gün sonra, 20.8.1988 tarihinde "Tek Tip Elbiseye
Hay›r", "Cezaevlerinde ‹nsan ‹çin Onurlu Bir Yaﬂam", "1 A¤ustos Genelgesi'ne Hay›r" yaz›l› dövizleri,
gitti¤imiz valilik önündeki parmakl›klara ast›k. TAYAD'l› aileler olarak açt›¤›m›z kampanya baﬂlam›ﬂt›.
Dövizlerle birlikte TAYAD'l› aileler taraf›ndan yine Valilik önünde 1 A¤ustos Genelgesi yak›larak protesto edildi. Hemen ertesi gün Adalet Bakan›'n›n Bak›rköy Savc›l›¤›'na geldi¤i haberini ald›k. Bu haber
üzerine bir grup Bak›rköy Savc›l›¤›'na, bir grup da Metris Cezaevi önüne gitti.
21.8.1988 tarihinde Adalet Bakan›'n›n Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›'n› ziyareti s›ras›nda,
TAYAD'l› aileler olarak Bakan'dan hesap soruyor, genelgeye karﬂ› her türlü eylemi yapmaya haz›r
oldu¤umuzu söylüyorduk. Metris Cezaevi'nde ise aileler cezaevine al›nm›yor, kap›da bekletiliyorlard›.
Güya Bakan, cezaevinde "yetkililerle görüﬂüyordu". O zaman biz de O'nun d›ﬂar› ç›kmas›n› bekledik.
D›ﬂar› ç›kt›¤›n› görür görmez, önceden haz›rlad›¤›m›z "1 A¤ustos Genelgesi'ne Hay›r'; "Tek Tip Elbise
Kald›r›ls›n" pankartlar›n› açt›k. Bu arada Bakan, arabas›n›n içinde cezaevinden ç›kmaya haz›rlan›yordu.
Araban›n önünü kestik. Durdurduk. Kimimiz araban›n önüne atlad›, kimimiz araban›n kap›s›na sar›ld›,
kimimiz de pankartlar›m›zla araban›n önüne geçtik. ‹çimizden bir ana "Ankara'da söz verdin, bizimle
görüﬂüp, sorunlar› çözece¤ini söyledin. Fakat ﬂimdi bizlerle görüﬂmekten kaç›yorsun. Neden yalan
söyledin’" diye hayk›r›yordu. Onun sesi, hepimizin sesi olmuﬂtu. Bakan cezaevinde hem Çocuklarla,
hem de cezaevi yetkilileriyle görüﬂtü¤ünü, çocuklar›n tek tip elbise ile ilgili herhangi bir ﬂikayette
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bulunmad›klar›n› söyledi. Aç›kça yalan söylüyordu.
Orada bizim daha fazla direnmemizi engellemek için yalana baﬂvurarak, tepkilerimizi
yumuﬂatmak istiyordu. Oysa o da gayet iyi biliyordu ki, hem biz, hem de çocuklar›m›z tek tip elbiseyi
kabul etmeyecekti.
Çareyi o anda kaçmakta bulan, kaçmakla kurtulaca¤›n› zanneden Bakan yan›l›yordu. Bu kez,
gitti¤i ‹stanbul Adliyesi'nde önüne geçiyor ve bize "Tek tip elbisenin kald›r›laca¤›" sözünü vermesini
istiyorduk.
22.8.1988 günü ise TAYAD olarak bir bas›n toplant›s› düzenledik. Bas›n toplant›s›na o zaman
derne¤imizin baﬂkan› olan Mustafa Eryüksel, SHP ‹stanbul ‹I Baﬂkan› Ercan Karakaﬂ, SHP ‹stanbul
Milletvekili Hüsnü Okçuo¤lu, A. Baﬂer Kafao¤lu, SHP ﬁiﬂli Gençlik Komisyonu ve AKAD temsilcisi de
kat›lm›ﬂt›. Dernek baﬂkan›m›z, toplant›da cezaevlerindeki bask›lar›, yasaklar›, baﬂlang›çtan bugüne
uygulanan sistematik iﬂkenceleri, direniﬂleri anlatt›. Di¤er konuﬂmac›lar da 1 A¤ustos Genelgesi'ne
karﬂ› ç›kt›lar. Biz o toplant›da da 1 A¤ustos Genelgesi'nin yaﬂama geçirilmeyece¤ini söylemiﬂtik.
Nitekim öyle de oldu. Direniﬂ ve mücadele 1 A¤ustos Genelgesi'ni yendi.
Bas›n toplant›s›n›n ç›k›ﬂ›nda o¤lu PKK davas›ndan tutuklu bir anne "E¤er çocuklar›m›z bu genelgeyle öldürülmek isteniyorsa, biz onlardan önce ölmeye haz›r›z." diyerek üzerine benzin dökerek
kendini yak›yordu.
"Bizi de Al›n!"
TAYAD'l› aileler olarak biz de, yeni ölümler getirebilecek olan 1 A¤ustos Genelgesi'ni
Sultanahmet Meydan›'nda üzerimize giydi¤imiz kefenlerle, yakarak protesto ettik. Çocuklar›m›za kefen
giydirilmek isteniyordu. Bunun karﬂ›s›nda eli kolu ba¤l› kalamazd›k. Gerekirse kefenleri bizler onlar›n
yerine giyerdik... 1 A¤ustos Genelgesi'ne karﬂ› baﬂlatt›¤›m›z mücadele, 12 Kas›m Cumartesi günü
Sultanahmet Park›'na taﬂ›nd›. O gün Sultanahmet Park›'nda, kampanyam›z›n bir parças› olarak
TAYAD'l›, ‹HD'li ailelerle, DKÖ'ler ve ö¤rencilerden oluﬂan yaklaﬂ›k 200 kiﬂilik bir toplulukla açl›k grevine baﬂlad›k. Cezaevi önündeki bask›lar› protesto ediyor ve çocuklar›m›z›n mücadelesini biz de aç
kalarak destekliyorduk. Açl›k burada bir direniﬂ oldu. Direniﬂ bizi birbirimize kenetlemiﬂti. Çocuklar›m›z
onurlar›n› korumak için Ölüm Oruçlar› yapm›ﬂ, açl›k grevlerine gitmiﬂti. ﬁimdi biz de onlar›n
yaﬂad›klar›n› yaﬂ›yorduk.
Sultanahmet Park›'nda açl›k grevcileri ad›na konuﬂan bir hükümlü ailesi, alanda üç saat oturacaklar›n›, daha sonra açl›k grevini ‹HD'de sürdüreceklerini aç›klam›ﬂt›. TAYAD'l› aileler, di¤er tutuklu
ve hükümlü aileleri, insanl›k onuruna karﬂ› yap›lan zulmü k›namak, siyasi tutsaklar›n direniﬂine omuz
vermek düﬂüncesindeki birçok demokrat insan da alandayd›. Ö¤renci gençlik de direniﬂçi ailelerin
yan›nda yerini alm›ﬂt›. Cezaevlerindeki direniﬂlere destek mesajlar› veren çeﬂitli pankartlar aç›l›rken,
hep bir a¤›zdan marﬂlar söylenmeye baﬂland›. Etraf›m›zda kalabal›k bir kitle toplanm›ﬂt›. Halk merakla
ne oldu¤unu anlamak istiyor, soran gözlerle bizlere bak›yorlard›. Merakl› bak›ﬂlar fazla uzun sürmedi.
Polis kalabal›¤› bir ç›rp›da da¤›t›vermiﬂti. Onlar birazdan sergileyecekleri terörü gözlerden uzak tutmay›
hedefliyorlard›. Amaçlar› buydu. ‹ﬂlerini k›y›da köﬂede, kimsenin göremeyece¤i bir biçimde yapmak
istiyorlard›. Nitekim k›sa bir süre sonra, çevik kuvvet hepimizi çember alt›na ald›. Çok say›da sivil polis
çevremizde kümelenmiﬂ bekleﬂiyordu. Onlar da senaryonun gönüllü oyuncular›yd›. Bu durum
karﬂ›s›nda birbirimize iyice sokulduk. Kol kola girdik. Kollar›m›z birbiriyle bütünleﬂti. Bedenlerimizle
barikat oluﬂturmuﬂtuk. Polis sald›r›s›na karﬂ› haz›rl›kl›yd›k. Aradan fazla zaman geçmedi. Polisler
azg›nca üzerimize sald›r›yorlard›. Bir anda insanlar, etten kemikten oluﬂturulan barikatlar›m›zdan
kopar›l›p, coplarla, sopalarla, tekmelerle dövülüp sürüklenerek çevik kuvvet otobüsüne götürüldü.
Çevik kuvvetin elinden kurtulmay› baﬂaranlar›, bu kez de sivil polislerin sald›r›s› bekliyordu. ‹ntikam
almak isteyen insanlara özgü bir kinle üzerimize sald›rd›lar. Bu azg›nca sald›r› sonucu birçok ana yaralan›p, hastaneye kald›r›l›rken, bayg›nl›k geçirenler oldu. Polis sald›r›s›n› sloganlar›m›z karﬂ›lam›ﬂt›. Hep
bir a¤›zdan hayk›r›yorduk: "‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek!"
Tüm bu vahﬂetin ortas›nda, güzel olan bir ﬂey vard›. Bu olay, aram›zdaki ba¤lar›n ne denli güçlü
oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan da çarp›c›yd›. Polis sald›r›s›ndan kurtulmay› baﬂarabilen aileler
polislere ba¤›r›yorlard›: "Bizi de al›n!" Daha da ötesi, onlar da polis otobüslerine binmeye çal›ﬂ›yorlard›.
Bu sald›r› sonucunda 33 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Geride kalan aileler ise açl›k grevini sürdürmek amac›yla
‹HD'ye gittiler. Açl›k grevimiz ﬂimdi yeni kat›l›mlarla birlikte burada devam ediyordu. Açl›k grevinin
devam etti¤i ilk akﬂam Aziz Nesin, Erdal Öz ve Demirtaﬂ Ceyhun grevcileri ziyaret ederek, baﬂar›lar
dileyip ayr›ld›lar.
Gönlümüz isterdi ki, ayd›nlar›n cezaevlerindeki ve d›ﬂar›daki direniﬂe karﬂ› destekleri, baﬂar› dilekleriyle s›n›rl› kalmas›n. Ne yaz›k ki baz› istisnalar haricinde, ülkemiz ayd›nlar›n›n tavr› yine "seyircilik"
ve "tarafs›zl›kt›". Sadece bir grup ayd›n bas›n toplant›s› düzenledi.
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"Kazanan Mutlaka Direniﬂ OIacak"
Açl›k grevinin ikinci gününde, gözalt›na al›nan 33 kiﬂiden 20'sinin tutukland›¤›n› ö¤rendik.
Tutuklama Mahkemesi'ne ç›kar›lanlardan "Sultanahmet'teki açl›k grevine kat›lmad›m. ", "Tesadüfen
orada bulundum. " vb. ﬂeklinde ifade verenler serbest b›rak›l›rken, "Açl›k grevine kat›ld›m." ﬂeklinde
ifade verenler ise tutuklanm›ﬂt›. Bizler, mahkeme s›ras›nda da arkadaﬂlar›m›z› yaln›z b›rakmad›k.
TAYAD'l›lar, DEMKAD'l›lar, AKAD'l›lar ve birçok devrimci, demokrat insan ‹stanbul Adliyesi'nin önünde
gün boyu bekleyerek gözalt›na al›nan insanlara destek sunduk. Açl›k grevini Sultanahmet'te bitirmek
düﬂüncesinde olan ‹HD'liler, tutuklamalar sonras›nda bu kararlar›ndan vazgeçerek, açl›k grevini bir
sonraki gün dernek binas›nda bitirdiler. TAYAD'l› ailelerin açl›k grevi ise, DEMKAD'l› ve AKAD'l› üyelerin deste¤i ile TAYAD'a taﬂ›narak sürdürüldü.
TAYAD'da açl›k grevini sürdüren aileler olarak 15 Kas›m sabah›, '84 y›l›n›n Haziran ay›nda Ölüm
Orucu direniﬂinde ﬂehit düﬂen Haydar Baﬂba¤'›n mezar›n› ziyaret ettik. Haydar'›n mezar›nda tüm direniﬂ ﬂehitlerini and›k. 12 Eylül'ün karanl›k günlerinde bask› ve iﬂkenceye boyun e¤meyerek, ﬂehit düﬂen
devrimci tutsaklar›n an›s›na sayg› duruﬂunda bulunduk. Hepimiz çok duygulanm›ﬂt›k. Gencecik
bedenlerini açl›¤a sunan evlatlar›m›z›n düﬂünceleri vard› beyinlerimizde. Yüreklerimiz bu düﬂünceyle
doluydu. Haydar adeta bizlere sesleniyordu yatt›¤› yerden: "Onurunuz Onurumuzdur", "Kazanan
Mutlaka Direniﬂ Olacak".
Açl›k grevimizi kararlaﬂt›rd›¤›m›z gibi, ‹HD'lilerden ayr›, 16 Kas›m`da Sultanahmet Meydan›'nda
bitirdik. TAYAD üyesi üç ana, beyaz kefenler giyerek 1 A¤ustos Genelgesi'ni yakt›lar. Y›llard›r kavgayla
yo¤rulan TAYAD'l› analar, açl›k grevlerinde, alanlarda, mitinglerde, direniﬂlerde evlatlar›n›n onurlu
mücadelesinin yan›nda olduklar›n› gösteriyorlard› bir kez daha. Biz açl›k grevini bitirdikten sonra,
AKAD ve Samand›ra Kültür Derne¤i üyesi 30 kiﬂi açl›k grevini devam ettirdiler. Daha sonra Ümraniye'den bir grup devrimcinin kat›l›m›yla açl›k grevindekilerinin say›s› 45'e yükseldi. 22 Kas›m günü ise açl›k
grevi bitirildi.
1 A¤ustos Genelgesi'ne karﬂ› açt›¤›m›z kampanya, ülke içinde ve d›ﬂ›nda yank›s›n› bulmuﬂtu.
Kendi gücümüze güvenerek ortaya koydu¤umuz mücadele, kamuoyunda olumlu sonuçlar yaratm›ﬂt›.
1 A¤ustos Genelgesi'ne karﬂ› toplumun çeﬂitli kesimlerinden tepkiler yükselmeye baﬂlam›ﬂt›.
Hollanda'dan gelen bir televizyon ekibi, genelgeye karﬂ› tepkileri izlemeye baﬂlam›ﬂt›. Oluﬂturdu¤umuz
kamuoyunu yurtd›ﬂ›na da taﬂ›may› baﬂarm›ﬂt›k. O yüzden de sevinçliydik.
Kampanya boyunca bizi en çok duyguland›ran olaylardan birisi de, Türkiye Sakatlar Derne¤i
üyesi olan bir grup duyarl›, demokrat insan›n ‹stanbul Adliyesi'nin kap›s›na "Cezaevlerinde Yeni
Sakatlanmalar ve Ölümler ‹stemiyoruz" yaz›l› bir çelenk b›rakmas›yd›. Çelengin b›rak›lmas›n›n
ard›ndan, polis müdahalede bulunarak çelenk b›rakanlar› savc›l›¤a götürmek istedi. Polisin müdahalesine karﬂ› tav›r alan eylemciler, süresiz açl›k grevine baﬂlad›klar›n› ve eylemlerini TAYAD'da sürdüreceklerini aç›klad›lar.
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BÖLÜM 19
12 EYLÜL UYGULAMALARI TÜM SONUÇLARIYLA
ORTADAN KALDIRILMALIDIR!

Yüreklerimiz Ac› Dolu, Ancak ﬁimdi Haks›zl›klara
Karﬂ› Ç›kma Zaman›
12 Eylül'ün 8. y›ldönümünde toplumun çeﬂitli kesimlerinden de sesler yükselmeye, 12 Eylül'ün
"haks›zl›klara neden olan uygulamalar› olabilece¤i" sözleri duyulmaya baﬂlanm›ﬂt›.
Do¤rusu bunlar›n ço¤unun ne kadar samimi oldu¤u merak edilecek bir ﬂeydi. Çünkü, onlar
demeçler verip, bas›n toplant›lar› düzenlerken, 12 Eylül'ün uygulamalar› devam ediyordu. 12 Eylül'e
karﬂ› ses ç›karabilmek ﬂüphesiz olumlu bir ﬂeydi, ancak yeterli de¤ildi. Yeterli olabilmesi için, 12 Eylül
hukukunun ve uygulamalar›n›n önüne geçmek, dur demek ve uygulamalar›n sonuçlar›yla ortadan
kald›r›lmas›n› sa¤lamak gerekirdi.
Aradan geçen sekiz y›la ra¤men, binlerce siyasi tutuklu halen s›k›yönetim mahkemelerinde
yarg›lan›yor, Uluslararas› iﬂkence Sözleﬂmesi imzaland›¤› halde ﬂubelerde, karakollarda, iﬂkence
alt›nda ölen, sakat kalan insanlar›n say›s› sürekli art›yordu. Bugün yarg›lamalar adil ve ba¤›ms›z
olmayan, iﬂkenceye dayal› ifadelerin delil olarak kullan›ld›¤› askeri mahkemelerde de¤il, yeni baﬂtan
sivil mahkemelerde yap›lmal›yd›. Örne¤in Hollanda'da faﬂistlerce öldürülen Ahmet Köksal'›n cenazesinin yurda getiriliﬂi s›ras›nda, havaalan›ndan cenazeyi almak isteyenlere polis sald›rm›ﬂ, cenazeyi almak
isteyenler coplanm›ﬂ, gözalt›na al›nm›ﬂ, aralar›ndan birinin baca¤› yine polisler taraf›ndan ac›mas›zca
k›r›lm›ﬂt›.
‹ﬂte bu nedenle 12 Eylül'ün 8. y›ldönümde bu uygulamalar› protesto etmek, ülkesini ve halk›n›
sevmekten baﬂka hiçbir suçu olmayan ve salt bu nedenle y›llard›r zindanlarda çürütülmeye çal›ﬂ›lan
evlatlar›m›z›n serbest b›rak›lmas› için Sultanahmet Meydan›'nda TAYAD'l› aileler olarak bir gösteri
düzenledik. Evlatlar›m›z›n y›llard›r zindanlarda çürütülmek istenmesine karﬂ› yüreklerimiz ac› dolmuﬂtu.
Ancak ﬂimdi haks›zl›klara karﬂ› ç›kma zaman›yd›. Bunu biliyorduk.
‹ﬂte 12 Eylül 1988 sabah› bu duygularla uyand›k. Daha do¤rusu uykuyu unutmuﬂ gözlerimizi, bu
duygularla ayd›nlanan güne çevirdik. Ac›y› ve öfkeyi bir arada yaﬂ›yorduk. O gün hep birlikte
Sultanahmet Meydan›'na gidecek, bu duygular›m›z ve düﬂüncelerimizi yine hep bir a¤›zdan hayk›racakt›k. Daha önceden üzerinde "12 Eylül Uygulamalar› Tüm Sonuçlar›yla Ortadan Kald›r›lmal›d›r.
Evlatlar›m›z Serbest B›rak›lmal›d›r- TAYAD'l› Aileler" imzal› bir pankart da haz›rlam›ﬂt›k. 12 Eylül'le ilgili
kampanya, Metris Cezaevi'nin karﬂ›s›ndaki kahvede bir bas›n toplant›s›yla baﬂlam›ﬂt›. Ailelerle
toplant›dan sonra Sultanahmet Meydan›'na geldik. ‹çimizden beﬂ kiﬂinin baﬂ›nda, beﬂ generali simgeleyen ﬂapkalar vard›. Sultanahmet Meydan›'nda pankart›m›z› açt›k. Sloganlar att›k. Olay› izlemeye
gelen bas›n mensuplar›na amac›m›z›, düﬂüncelerimizi anlatt›k. Etrafa toplanm›ﬂ Çok say›da sivil polis
vard›. Onlar› gördük. Onlar da bizi... Art›k onlar› bak›ﬂlar›ndan, yüz ifadelerinden bile tan›yabiliyorduk.
Bir de bizlere gösterdikleri diﬂlerinin g›c›rt›s›ndan... 12 Eylül bizi bu konuda da ustalaﬂt›rm›ﬂt› galiba.
Bizim protestomuz s›ras›nda sivil polisler müdahale edemediler. Daha çok yüzlerinde ﬂaﬂk›nl›k
ifadesi vard›. Öyle ya, biz aileler böyle bir ﬂeye nas›l cesaret edebiliyorduk. Hem de ‹stanbul'un
göbe¤inde. Gördüklerine inanamam›ﬂlard› herhalde. Çünkü 12 Eylül'e karﬂ› ilk defa böyle aç›ktan bir
tav›r âl›n›yordu. Bu onlar› iyiden iyiye ﬂaﬂk›nl›¤a düﬂürmüﬂtü. Eylem sonras›nda da¤›ld›k. Bir süre
sonra çevik kuvvet de gelmiﬂti. Adeta Sultanahmet Meydan›'n› abluka alt›na ald›lar. Duraklar›, sokaklar›, hatta evleri ar›yorlard›. TAYAD'l› ailelerden birilerini ar›yorlard›. ‹ﬂkenceye, bask›lara ve zulme karﬂ›
ç›kanlar, görüldükleri yerde gözalt›na al›nacak, iﬂkence görecek ve tutuklanacakt›. Çünkü "suçlu"
onlard›. 12 Eylül'ü yaratanlar de¤il.
Ac›y›, Direniﬂi, Onurumuzu Öyküleﬂtirelim
TAYAD olarak '88 Nisan ay› içinde "Suçlu Olan Çocuklar›m›z De¤il 12 Eylül Hukukudur" adl› bir
kampanya düzenlemiﬂtik. Bu kampanyada "Sevgimiz çiçek Açs›n-Dünya Tutuklular›yla Dayan›ﬂma
Geceleri" konulu karikatür sergisi ve panellerin yan›nda "Ac›y›, Direniﬂi, Onurumuzu Öyküleﬂtirelim-En
Îyilerini Seçelim" baﬂl›kl› bir de öykü yar›ﬂmas› vard›. Bu yar›ﬂmaya ilgi çok fazla oldu. Elimize 60'›
aﬂk›n öykü ulaﬂm›ﬂt›. ‹çlerinden bir seçim yapabilmek bizim için oldukça zor olmuﬂtu. O yüzden,
oluﬂturdu¤umuz jüri epey zorland›. Hepsinin tarihsel bir önemi vard›. TAYAD'›n yapt›¤› ön eleme,
kamuoyunun bildi¤i olaylar›n d›ﬂ›ndaki anlat›m› içerme amac› taﬂ›m›ﬂt›. Seçici kurulumuz ise öykülerin
sanatsal aç›dan de¤erlendirmesini dikkate ald›.
Bu öykülerin ço¤unu, ileride çeﬂitli yerlerde ve zamanlarda de¤erlendirmek üzere arﬂivimizde
saklad›k. Yar›ﬂma sonucunda koydu¤umuz ödül ise daha çok manevi bir anlam taﬂ›yordu. Verdi¤imiz
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ödüller bizlerin ve çocuklar›m›z›n yapt›klar› el iﬂi ödülleriydi. Bunun anlam› bizler için büyüktü. Bu,
yar›ﬂmaya kat›lan insanlar için de geçerliydi.
Ayn› etkinlik içerisinde 15 Ekim günü Ortaköy Kültür Merkezi'nde cezaevlerindeki uygulamalar›
anlatan bir oyun sergilendi. Ad› Metris Müzikali'ydi. Oyunun sergilendi¤i gün, Ortaköy Kültür Merkezi
t›ka basa dolmuﬂtu. Ço¤umuz oyunu ayakta seyrettik. Kimi sahnelerinde öfkelendik, kimi sahnelerinde
güldük; baz› sahnelerinde hüzünlenirken, bazen de kinlendik... Oyun bitti¤inde ise bask›lar›n yenemedi¤i direniﬂin öyküsüyle doluyduk. Herkes ayakta, avuçlar›n› patlat›rcas›na alk›ﬂl›yordu.
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BÖLÜM 20
DERNE⁄‹M‹Z‹ YAKMALARI BOﬁUNAYDI,
B‹ZLER‹ B‹RARAYA GET‹REN
APARTMAN KATI DE⁄‹LD‹ K‹!..

Tüm Türkiye Bizim Evimizdi
12 Eylül'ün 8. y›ldönümünde açt›¤›m›z kampanyan›n sonlar›ndayd›. "12 Eylül Tüm Yarg›lamalar›,
Tüm Sonuçlar› ile Kald›r›lmal›d›r", "Özgürlük Ellerimizdedir" demiﬂtik. Bütün bunlar siyasi iktidar› epeyce rahats›z etmiﬂti. Dernek binam›z sürekli gözalt›nda tutuluyor, kapat›lmas› için davalar aç›l›yor, etkinliklerimizin hemen hepsinin karﬂ›s›na engeller Ç›kar›l›yor, üyelerimiz polis taraf›ndan takip ediliyor,
hemen her f›rsatta iﬂkenceli sorgulardan geçiriliyordu.
Bütün bunlarla bizleri y›ld›ramayacaklar›n› anlay›nca, ﬂimdi de dernek binam›za göz dikmiﬂlerdi.
Dernek binam›z› yak›p y›kt›lar m› her ﬂey bitecek mi zannetmiﬂlerdi’ Öyle olsayd› ne kadar kolay olurdu herhalde. Kendini rahats›z eden yerleri, hatta insanlar› yak›verirsin, herﬂey olup biterdi. Bizi bir
araya getiren, ortak mücadelede buluﬂturan düﬂüncelerimizdi, duygular›m›zd›, gördüklerimizdi, yani
yaﬂad›klar›m›zd›. Onlar›n bize verdi¤i güçle mücadelemize olan inançt›...Bunlar olduktan sonra, dernek
binas›n›n hiçbir önemi yoktu. Bugün orada olurduk, yar›n baﬂka bir yerde, yada sokakta. Tüm Türkiye
bizim evimizdi. Onlar tüm evleri mi yakacaklard›’ Buna güçleri yetermiydi’ Bunlar› düﬂünmeyecek
kadar gözlerini öfke bürümüﬂtü. ‹ﬂte bu yüzden tahammülsüzlükleri, korkular› bir kibrit olup tutuﬂtu.
18.9.1988 günü, TAYAD'›n eski dernek binas›, yeni bülten bürosu, siyasi polis taraf›ndan kundakland›. O gün SHP mitingine kat›lm›ﬂt›k. Oldukça kalabal›k ve coﬂkulu bir kitleydik. ‹nanc›m›z›,
düﬂüncelerimizi orada da hayk›rm›ﬂt›k. Miting dönüﬂünde, dernek genel sekreterimiz, polis taraf›ndan
uzun süre takip edilmiﬂti. Her zamankinden daha farkl› bir davran›ﬂlar› vard›. Bu hemen göze
bat›yordu. Hatta genel sekreterimiz bizi bu anormallik karﬂ›s›nda uyarm›ﬂt› da. Nitekim o akﬂam 19.30
s›ralar›nda dernek baﬂkan›m›z›n evine Aksaray Karakolu'ndan telefon ediliyor ve TAYAD'›n bülten
bürosunun yand›¤› haber veriliyordu.
Bülten bürosuna gitti¤imizde, ortal›¤›n harabeye döndü¤ünü gördük. Kap› zorlanm›ﬂ, aç›lmad›¤›
için de k›r›lm›ﬂt›. ‹çeride bulunan afiﬂler, dövizler, 12 Eylül kampanyas› ile ilgili tüm belgeler, bülten
çal›ﬂmalar›, cezaevlerinden gelen el iﬂi ürünler ve büro malzemeleri yak›lm›ﬂ, kullan›lmaz hale gelmiﬂti.
Biz gitti¤imizde yang›n henüz söndürülmüﬂtü. Bir yan›k kokusu vard› ortal›kta, bir de polisler. Sanki
derne¤imizi yakan onlar de¤ilmiﬂ gibi "olay yerinin güvenli¤ini sa¤lamaya"m› gelmiﬂlerdi acaba’
Dernek binas›n› yakmaya güçleri yetmiﬂti; ama bizim inanc›m›z› yakmaya hiçbir zaman yetmeyecekti.
Hemen ertesi gün Emniyet Müdürlü¤ü'ne, ANAP Genel Merkezi'ne, ‹stanbul Siyasi ﬁube
Müdürlü¤ü'ne, Adalet ve ‹çiﬂleri bakanl›klar›na, Dernekler Masas›'na, Baﬂbakanl›¤a, Cumhuriyet
Savc›l›¤›'na ve Emniyet Genel Müdürü Hamdi Ardal›'ya telgraflar çektik, dilekçeler yazd›k. Olay›
k›nad›¤›m›z›, protesto etti¤imizi, sorumlular›n peﬂini b›rakmayaca¤›m›z› belirttik. Bir sonraki gün ise
demokratik kitle örgütlerinin, ayd›nlar›n, devrimci-demokratlar›n ça¤r›l› oldu¤u bir bas›n toptant›s›
düzenledik. Haz›rlad›¤›m›z bir dilekçe metnini imzaya açt›k. Bas›n toplant›m›za ayd›nlardan Hasan
K›yafet kat›ld›. Ça¤›rd›¤›m›z Müjdat Gezen ise telefonla, üzüntü ve geçmiﬂ olsun temennilerini iletti.
Di¤er ça¤r›l› olan ayd›nlardan ise pek bir ses ç›kmad›. ,DEMKAD'l›lar ve DEV-GENÇ'liler genel merkezimize gelerek bizi desteklediklerini bizzat belirttiler. Bas›n›n tavr› ise oldukça ilginçti. Bas›n; sanki
böyle bir olay yokmuﬂ gibi davran›yordu. Gazetelerde boy gösteren olaylar›n arkas›ndakileri
aç›klad›klar›, olaylar› anlatt›klar› vb. büyük iddialarla yola ç›kan gazeteciler de sessizdiler. Duyarl›
olman›n erdemlerinden bahseden kalemler de ortal›kta gözükmüyorlard›. Sanki TAYAD hiç yak›lmam›ﬂ
gibiydi. Olay›n arkas›nda siyasi ﬂubenin olmas›, bas›n›n ve ayd›nlar›n duyars›z kalmas› için yeter de
artar bir neden olmuﬂtu.
20 Eylül'deki bas›n toplant›s›ndan sonra, 21 Eylül günü de ‹stanbul Valili¤i'ne baﬂvurduk. Gerekli
giriﬂimlerde bulunduk.
"‹ﬂte Gaz, ‹ﬂte Kibrit. Derne¤imizi Yakanlar
Gelip Bizi de Yaks›n!"
22 Eylül günü, bir grup TAYAD üyesi ile birlikte yan›m›za iki ﬂiﬂe gaz ve kibritlerimizi alarak
Gayrettepe'deki siyasi ﬂubeye gittik. Kundaklama olay›n›n hesab›n› bizzat sorumlular›ndan soracakt›k.
Daha Gayrettepe binas›n›n giriﬂinde ola¤anüstü bir güvenlik zinciri oluﬂturulmuﬂtu. Bizim say›m›z 15
kadard›. Onlar› sayamad›k. Yol üzerindeki araba geçiﬂ yerleri de kapat›lm›ﬂt›. Siyasi polisler,
silahlar›yla, telsizleri, videolar› ve foto¤rafç›lar›yla bizleri bekliyorlard›. TAYAD'l›lar› bekliyorlard›. O
dönemdeki genel sekreterimiz, giriﬂ kap›s›nda bir görevliye Hamdi Ardal› veya yetkili biriyle görüﬂmek
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istedi¤imizi ve bir dilekçe vermek istedi¤imizi belirtti. Bu arada polis sürekli olarak "da¤›l›n" ihtar›
yap›yordu. Buna karﬂ›l›k biz da¤›lmayaca¤›m›z›, en do¤al hakk›m›z› kulland›¤›m›z›, bu konuda engel
tan›mad›¤›m›z›, ›srarl› oldu¤umuzu belirterek, dernek binam›z› yakanlar› teﬂhis edece¤imizi söyledik.
ﬁube önündeki kalabal›k, halk›n dikkatini çekmiﬂ olmal›yd› ki, halk etraf›m›zda toplanmaya baﬂlad›.
Öyle ya, Türkiye'de ilk kez oluyordu böyle bir olay. ﬁubeye gidip siyasi polise teﬂhis için müracaat
ederek ›srarl› davranan bir örnek daha yaﬂanmam›ﬂt›. Onlardan herkes korkard›, onlar›n ast›¤› ast›k,
kesti¤i kestikti. Her zaman teﬂhise adam getiren siyasi ﬂubeden, bu kez de tutsaklar›n aileleri teﬂhis
için polisleri görmek istiyorlard›. Polis bu arada telaﬂ ve tedirginlik içinde, sürekli olarak "da¤›l›n" ihtarlar› yap›yordu. Bunun üzerine anneler ellerindeki kibriti çakarak "‹ﬂte gaz, iﬂte kibrit. Derne¤imizi
yakanlar gelsin bizi de yaks›n!" dediler. O zaman bütün "da¤›l›n" ihtarlar› bir anda kesilmiﬂti. Ne yalan
söylüyorsunuz, ne de iftira ediyorsunuz dendi. K›sa bir sessizlik oldu, hepsi o kadar.
Bir süre sonra ﬂaﬂk›nl›¤›n› üzerinden atan polis yeniden "da¤›l›n" ihtarlar› yapmaya baﬂlad›.
Yan›m›zda getirdi¤imiz dilekçeyi orada bir yetkiliye verirken, di¤er kopyalar›n› da bas›na vermek istedik. Tam o s›rada polis dilekçelere sald›rmaya baﬂlad›. Al›p al›p y›rtmaya çal›ﬂ›yordu. Sanki dilekçeleri
y›rt›nca herﬂeyi halletmiﬂ olacakt›. O anda bir kargaﬂa baﬂlad›. Onlar dilekçemizi y›rtmak için
u¤raﬂ›rken, biz de y›rtt›rmamak için direniyorduk. O zaman gördük ki, bir dilekçemize bile tahammül
edemiyorlard›. Kimbilir onlar ellerine f›rsat geçti¤inde bizlere neler yaparlard› art›k. Polisin sab›rs›z,
ﬂaﬂk›n sald›r›s›na gerekli cevab› vermiﬂtik. Daha sonra topluca Mecidiyeköy'e do¤ru yola ç›kt›k.
Baﬂ›m›z dikti.
Daha sonra, suç duyurusunda bulundu¤umuz için ifadeye ça¤›r›ld›k. Biz ifademizde derne¤imizi
yakanlar› teﬂhis edebilece¤imizi, derne¤imizin polisler taraf›ndan yak›ld›¤›n› söyledi¤imizde savc›
"Yakanlar baﬂkas› olamaz m›’" diye ›srarla sorup duruyordu. O'na cevab›m›z, "Hay›r, polis yakt›." oldu.
Ayr›ca ifademizde 1986 y›l›nda baﬂka bir konu ile ilgili olarak polise gitti¤imizde, polisin derne¤imizi
bombalamakla, bizi yaﬂatmamakla tehdit etti¤ini de belirttik. Bunlar o zaman ifademize de geçmiﬂti.
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BÖLÜM 21
F‹L‹ST‹NDEK‹ S‹YON‹ST VAHﬁET‹ KINARKEN,
F‹L‹ST‹N HALKININ GERÇEK DOSTLARININ
Y‹NE HALKLAR OLDU⁄UNU SÖYLÜYORDUK

O dönem iﬂgal alt›ndaki Filistin topraklar›nda Siyonist vahﬂet, tüm dünyan›n nefretini toplayan
boyutlara t›rmanm›ﬂt›. Filistin halk› Siyonist sald›r›lar ve katliamlar karﬂ›s›nda hakl› ve onurlu mücadelesini sürdürüyordu. Biz de Filistin'deki Siyonist vahﬂetin k›nanmas› amac›yla 13 ﬁubat 1988 günü
‹stanbul Reklam Sitesi'nin konferans salonunda düzenlenen ve "Filistin Halk›yla Dayan›ﬂma ve ‹srail
Siyonizminin Vahﬂetini" k›nayan bas›n toplant›s›na kat›ld›k. Bas›n toplant›s›nda o dönemki TAYAD
Genel Baﬂkan› Mustafa Eryüksel, yine o dönemki DEMKAD Genel Baﬂkan› Ayten Can, Otomobil-‹ﬂ
Baﬂkan› ‹smail Aykanat, Genel Hizmet-‹ﬂ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Celal Güner ve Ö¤renci Dernekleri
ad›na ITÜ Mimarl›k Fakültesi Ö¤renci Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi Sad›k Ero¤lu kat›ld›. ‹stanbul
Reklam Sitesi'nin konferans salonu dolmuﬂtu. Toplant›ya 500'e yak›n insan kat›lm›ﬂt›. Bas›n toplant›s›
baﬂlamadan önce, Filistinli ﬂehitler iÇin bir dakikal›k sayg› duruﬂu yap›ld›.
Toplant›da ‹srail Siyonizminin insan hak ve özgürlüklerine yönelik ac›mas›z sald›r›lar›n›, sürgün
politikas›n›, toplama kamplar›ndaki uygulamalar›n› protesto ettik. ‹srail'in Filistin topraklar›ndan çekilmesi talebini tekrarlad›k. Filistin, Filistinlilerin olmal›yd›. TAYAD, direnen Filistin halk›n›n yan›ndayd›.
Bas›n toplant›s› sona erdi¤inde ise, toplant›ya kat›lanlar hep bir a¤›zdan hayk›r›yorlard›: "Yaﬂas›n
Filistin Halk›n›n Onurlu Mücadelesi!"
Filistin Halk›yla Dayan›ﬂman›n Heyecan› ile Direndik...
Coﬂkulu bir havada geçen bas›n toplant›s›n›n ard›ndan, Filistin halk›n›n mücadelesine destek
sa¤laman›n sembolik ama somut bir ifadesi olarak, toplant›ya kat›lanlar, iki günlük açl›k grevi yapmak
üzere topluca Sultanahmet Meydan›'na yöneldi. 500'ü aﬂk›n genç, yaﬂl›, kad›n, erkek ve çok say›da
çocuklar›n da aralar›nda bulundu¤u bu kitle, Filistin halk›yla dayan›ﬂman›n heyecan›yla yürümeye
baﬂlam›ﬂt›. Sultanahmet Park›'n›n ortas›na gelindi¤inde, yürüyenlerin yolu çevik kuvvet taraf›ndan
çevrildi. Kitle çembere al›nd›. Çevik kuvvet amiri kitleden da¤›lmas›n› istiyordu. Toplulu¤un sözcüsü,
yapt›klar› eylemin hakl› ve meﬂru bir eylem oldu¤unu vurgulayarak, TC'nin de Filistin halk›n› desteklemek iddias›nda oldu¤unu belirtti. Polisin bunlara kulak ast›¤› yoktu. Bir da¤›l›n tutturmuﬂ gidiyordu.
Bunun üzerine, kendisine açl›k grevinin ﬂu andan itibaren baﬂlad›¤›n› ve her ne olursa olsun sürdürülece¤ini söyledik. Bunu söylememizle birlikte, yasak savar bir tarzda yap›lan "da¤›l›n" ihtar›n›n hemen
ard›ndan polis sald›rmaya baﬂlad›. "Da¤›l›n"la "toplay›n" emirleri bir arada gelmiﬂti. Bu emirle birlikte
tekme ve coplar da geldi. Toplanan kitle da¤›lmad›. Polis, sald›r›s› karﬂ›s›nda direniﬂi bulmuﬂtu.
Bu sald›r› s›ras›nda 48 kiﬂi dövülüp, yerlerde sürüklenerek polis otobüslerine bindirildi. Dayak,
polis otobüsü içinde de devam etti. Gözalt›na al›nanlar, bu tutum karﬂ›s›nda kararl›l›klar›n› sürdürürken, "Yaﬂas›n Filistin Halk›n›n Onurlu Mücadelesi", "‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek" sloganlar›n›
atmaya baﬂlad›lar. Ortal›k adeta savaﬂ alan›na dönmüﬂtü. Kitle hiç kimsenin aralar›ndan gözalt›na
al›nmak istenmesine tav›rs›z kalmad›. Herkes yan›ndakine, önündekine s›ms›k› sar›lm›ﬂ, direnmiﬂti. Bu
sald›r› s›ras›nda analar, babalar, hatta çocuklar ezildi, copland›. Derne¤imizin üyesi Mahbup Malkoç
fenalaﬂarak bay›ld›.
"Burada Kalamazs›n›z
Bu Eylemlerle SHP Y›prat›l›yor"
Bu sald›r› dalgas›ndan sonra, geride kalanlar gruplar halinde h›zla toplanarak Eyüp SHP ilçe
binas›na gittiler. Oradaki yetkililerden açl›k grevini burada sürdürmek istedi¤imizi belirttik. Sultanahmet
Meydan›'nda baﬂlat›lan açl›k grevi burada da devam ediyordu. Buradaki açl›k grevine 87 kiﬂi
kat›lm›ﬂt›. Bu say› k›5a bir süre içerisinde 150'yi aﬂt›. Açl›k grevi s›ras›nda TAYAD'dan, DEMKAD'dan,
Devrimci Gençlik'ten ve çeﬂitli ö¤renci derneklerinden gelen mesajlar okundu. Bu mesajlarda Filistin
halk›n›n hakl› mücadelesinin yan›nda olundu¤u belirtiliyor, tüm devrimcilere, demokratlara, demokratik
kuruluﬂlara Filistin halk›yla dayan›ﬂma için iki günlük protesto açl›k grevine kat›lmalar› ça¤r›s›nda bulunularak, Filistinlilerle dayan›ﬂma gösteren direniﬂçilerin de karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› bask› ve gözalt›lar
k›nan›yordu. Polis, SHP binas› yan›nda Eyüp çevresini de kuﬂatm›ﬂt›. Açl›k grevi boyunca Eyüp'te
duraklarda, kahvelerde, yollarda ve binan›n çevresinde polis eksik olmad›. Sanki ‹stanbul'un polisi iki
gün için Eyüp'e taﬂ›nm›ﬂt›.
Açl›k grevi boyunca coﬂkumuz doruktayd›. TAYAD korosu da açl›k grevcilerinin yan›ndayd›.
Açl›k grevi s›ras›nda SHP Eyüp Yönetim Kurulu Baﬂkan›, "Burada kalamazs›n›z, bu eylemlerle SHP
y›prat›l›yor. " diyerek açl›k grevini engellemeye ve açl›k grevindekileri d›ﬂar› ç›karmaya çal›ﬂt›. O
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dönem SHP ‹I Baﬂkan› Do¤an Öztunç ise, içeriden ç›k›lmad›¤› takdirde polis zoruyla ç›karacaklar›n›
söylüyordu. Sosyal demokrat etiketiyle ortaya ç›kan SHP, kap›lar›n› demokratik ve meﬂru bir eyleme
kapal› tutuyordu. Açl›k grevindekiler bu tav›rlar› teﬂhir edeceklerini söy4eyerek oradan ayr›l›yor ve
Genel Hizmet-‹ﬂ binas›na gitmek için yola ç›k›yorlard›. Sendikan›n önüne gittiklerinde, sendikan›n
etraf›n›n polis taraf›ndan çembere al›nd›¤›n› gördüler. Sendika binas›na girerek açl›k grevini
sürdürdü¤ümüz zaman, eylemimize destek vermek üzere pek çok kiﬂi, kurum ve kuruluﬂ temsilcileri
geldi. Bu arada Siyasi ﬁube'nin Sendikalar Masa ﬁefi, sendikan›n kay›tlar›n› incelemek gerekçesiyle
sendikaya geldi. Büyük bir tesadüftü(!)... Sendika kay›tlar›n›n incelenece¤i tutmuﬂtu...
Sendika yetkilileri de bunun üzerine sendikalar›n›n kapat›labilece¤ini, o yüzden buradan
ayr›lmam›z gerekti¤ini söylemeye baﬂlad›lar. Gece boyunca hemen bütün ayd›nlar telefonla aranarak,
kalacak yer arand›. Füsun Erbulak, Ferhan ﬁensoy ve Ali Taygun gibi birkaç isim d›ﬂ›nda ilgi gösteren
hiç kimse olmam›ﬂt›.
Ertesi gün sabah saat 11.30 civar›nda yine Hizmet-‹ﬂ'ten ç›k›larak, eylemin baﬂlad›¤› yere yani
Sultanahmet Meydan›'na gelindi. Yere serilen siyah bir örtünün üstüne onlarca k›rm›z› karanfil at›ld›.
Bir konuﬂmac›, açl›k grevine son verildi¤ini söylerken, ailelerden bir k›sm› da gözalt›na al›nma olay›n›
protesto etmek için açl›k grevine devam edece¤ini aç›kl›yordu. Protesto alk›ﬂlarla sürdü ve sonra da
da¤›l›nd›.
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BÖLÜM 22
D‹YARBAKIR CEZAEV‹’NDEK‹
D‹REN‹ﬁ SONRASINDA
TTE UYGULAMASI KALDIRILIYOR

"Belki Yan›n›zda Bomba Var Nereden Bilebiliriz..."
8 Temmuz 1988 günü Diyarbak›r Cezaevi'nde bask› ve yasaklara karﬂ› açl›k grevi baﬂlam›ﬂt›.
2 ﬁubat'ta bir ziyaret s›ras›nda, Kürtçe konuﬂuldu¤u için ailelere coplarla sald›r›lm›ﬂ, bunun üzerine cezaevindeki tutuklular ziyareti keserek, direniﬂe geçmiﬂlerdi. O gün idareye cezaevindekiler
taraf›ndan 21 maddelik bir talep listesi verilirken, taleplerin karﬂ›lanmad›¤› takdirde, süresiz açl›k grevine baﬂlanaca¤› belirtilmiﬂti. 8 ﬁubat'a kadar da herhangi bir geliﬂme olmay›nca açl›k grevi baﬂlam›ﬂt›.
Bunun üzerine ailelerle birlikte 9 ﬁubat günü saat 11.00 sular›nda Diyarbak›r SHP ‹l Binas›'na kadar
yüründü. Yürüyenler yaklaﬂ›k 200 kiﬂiydi. Polis aileleri çok yak›ndan izliyor, foto¤raf ve video çekimiyle
de yetinmeyerek ailelerin aras›na kar›ﬂmaya çal›ﬂ›yordu. Diyarbak›r SHP ‹I Baﬂkan› Haﬂim Özkoyuncu,
aileleri karﬂ›lad› ve düzenlenen bas›n toplant›s›nda açl›k grevi taleplerinin hakl› oldu¤unu söyleyerek
SHP ‹I Teﬂkilat› olarak bunu destekleyeceklerini belirtti.
O s›rada Diyarbak›r'da bulunan TAYAD'l› aileler de bas›n toplant›s›na kat›ld›lar. TAYAD Genel
Baﬂkan Yard›mc›s›, bas›n toplant›s› s›ras›nda tutuklu ve hükümlülerin talepleri ile ilgili aç›klamalar
yapt›. Daha sonra topluca PTT'ye gidip TBMM'ye, Baﬂbakanl›¤a, Cumhurbaﬂkanl›¤›'na ve Adalet
Bakanl›¤›'na sorunlar›n çözülmesini talep eden telgraflar çekildi ve bunun ard›ndan açl›k grevine
devam edilmek üzere geri dönüldü. Ertesi gün, açl›k grevindeki ailelerden 60 kiﬂilik bir grup dilekçe
vermek üzere 2. Kolordu Komutanl›¤›'na gittiler. Ancak Kolordu Komutan› görüﬂmeyi reddetmiﬂti.
Bir gün sonra TAYAD'l› aileler ve di¤er tutuklu yak›nlar› ile Diyarbak›r Cezaevi Müdürü'yle
görüﬂmeye gittik. Cezaevi müdürü de görüﬂmeyi reddederek, Kolordu Komutan› ve Adli Müﬂavirlik'ten
izin al›nmas› gerekti¤ini söylüyordu. Adli Müﬂavirli¤e gidilip olaylar› ve polisin tutumunu anlatt›¤›m›zda,
Adli Müﬂavir bize, "Belki yan›n›zda bomba var. Nereden bilebiliriz’ Kamera polise ait de¤il, TRT'nindir.
" biçiminde ipe sapa gelmez ﬂeyler söylüyordu. Biz de tutuklu ve hükümlülerin taleplerini ileterek açl›k
grevindekilere ﬂekerli su verilmesi gerekti¤ini söyledik. Ald›¤›m›z cevap ise "Madem açl›k grevine
gidiyorlar, tam gitsinler. " ﬂeklindeydi. Bu sözler bir insan›n a¤z›ndan nas›l ç›kabiliyordu’ Ölümle karﬂ›
karﬂ›ya kalan, insanca yaﬂama taleplerini hayk›ran, kendilerine insanca yaﬂam koﬂullar›n›n sa¤lanmas›n› söyleyen evlatlar›m›za karﬂ› bu kadar kin ve öfke nedendi’ Asl›nda bunlar›n cevaplar›n› bulmak
o kadar da zor de¤il. Bizlere bunlar› söyleyenler, kimbilir cezaevlerinde neler yap›yorlard›’
Adli Müﬂavir'den sonra Ola¤anüstü Hal Bürosu'na gidildi. Burada da polis engeliyle karﬂ›laﬂ›ld›.
Ailelere "Siz anarﬂist misiniz’" deniyordu. Onlara göre zaten hak arayan, özgürlük isteyen, hatta insanca yaﬂamak istiyorum diyen herkes anarﬂistti. Onlar›n karﬂ›s›nda el pençe durmak, her istenileni yapmak gerekiyordu, anarﬂist say›lmamak için...
"Sizin Karn›n›z ﬁiﬂik, Niye Sizin O¤lunuz
Benim O¤lum Gibi Devrimci Olsun’"
12 ﬁubat gününe gelindi¤inde, aileler olarak cezaevi kap›s›n›n önünde topland›k. Görüﬂ
yapt›r›lmay›nca, daha önce al›nan karara uyularak ANAP ‹I Binas›'na kadar yürüyerek il baﬂkan›yla
görüﬂmek istedik. S. Yentürk önce yok dedirtti, ancak bizim ›srarl› tutumumuz karﬂ›s›nda ortaya
ç›kmak zorunda kalm›ﬂt›. Kendisinin de bildi¤i sorunu, bir kez de bizden duyunca ortaya koydu¤u
tepki "Hükümet içinde hükümet olmaya çal›ﬂ›l›rsa sonuç böyle olur." biçiminde olmuﬂtu. Bize "Bak›n
benim o¤lum anarﬂist mi’" diyordu. ‹çimizden biri "Sizin karn›n›z ﬂiﬂik, niye sizin o¤lunuz benim o¤lum
gibi devrimci olsun’" cevab›n› yap›ﬂt›r›verdi. Aileler buraya anarﬂizmi tart›ﬂmaya gelmediklerini, sorunlara çözüm bulunmas›n› istediklerini söylediler. "Yiyip yiyip bitiremeyenlerin" vatansever say›ld›¤› bir
ortamda beklenen bir tav›rd›...
Zorlamam›z sonucunda orada bulunan ANAP milletvekilleri, Ola¤anüstü Hal Bölge Valisi Hayri
Kozakç›o¤lu'nu arad›lar. Vali "Olay hakk›nda ﬂu anda bir bilgim yok. Ö¤renince bas›n arac›l›¤›yla bir
aç›klama yapar›m." diyordu. Zaten "yetkililerin" ters giden hiçbir olaydan bilgisi olmazd› ülkemizde.
Ülkemizdeki geliﬂmelerden en az bilgisi olanlar da onlar olurdu ço¤u kez... Bu da demokrasi oyununun bir parças›yd›. Zaten bilgileri olsa olumsuzluklar› hemen ortadan kald›r›verirlerdi... ‹ﬂkenceler,
bask›lar hep "yetkililerin" bilgisi d›ﬂ›nda olurdu... Bu tip olaylar›n ad› "münferit" olaylard›. Ah, bir bilgileri olsa, hepsini engellerlerdi(!)... Bu cevaba ﬂaﬂ›rmad›k.
Onlar›n Yaﬂlar› Küçük,
Yürekleri Büyüktü
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Bu arada TAYAD'l› aileler olarak kald›¤›m›z bütün evler de polis kordonu alt›na al›nm›ﬂt›... Ev
sahipleri polis taraf›ndan tehdit edilerek bizi evlerinden atmaya zorlan›yorlard›... Kimse ald›r›ﬂ etmedi.
16 ﬁubat günü geldi¤inde, her türlü giriﬂimi yapm›ﬂ ancak hiçbir sonuç alamam›ﬂt›k, Bunun üzerine biz de açl›k grevine baﬂlama karar› ald›k. Bir bas›n aç›klamas› yaparak açl›k grevimizi duyurduk.
Art›k açl›k grevi hem içerde, hem de d›ﬂar›da sürüyordu. Polis açl›k grevimiz karﬂ›s›nda o kadar acizleﬂti ki, 12-13 yaﬂlar›ndaki üç çocu¤u gözalt›na alarak, onlara muhbirlik teklifinde bulundu. Gözalt›na
al›nan çocuklar›m›z gördükleri bask›lara ra¤men, muhbirlik teklifini reddetmiﬂlerdi. Onlar›n yaﬂlar›
küçük, yürekleri büyüktü.
Çocuklar› gözalt›na almakta o kadar ileri gitmiﬂlerdi ki, annesinin kuca¤›nda, minibüste uyuyan 5
yaﬂ›nda bir çocu¤u bile gözalt›na almaktan kaç›nm›yorlard›. Polis iﬂte böylesine acizleﬂmiﬂ, ne
yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂt›. Çocuklar›n gözalt›na al›nmas›na karﬂ›, biz TAYAD'l› aileler olarak, o s›rada
yan›m›zda bulunan di¤er ailelere emniyet binas›na giderek çocu¤u geri almay› önerdik. Emniyet
binas›n›n bulundu¤u soka¤a kadar hep birlikte gittik. Yetkililere çocu¤u geri almaya geldi¤imizi ve
almadan da gitmeyece¤imizi söyledik. Polis bize epeyce zorluk ç›kard›. Çocu¤u geri vermek istemedi.
Ancak biz çocu¤u almadan gitmemekte kararl›yd›k ve sonuçta gözalt›nda bulunan 5 yaﬂ›ndaki çocu¤u
geri ald›k. Çocu¤u geri almam›z karﬂ›s›nda, önceleri bize önyarg›l› bakan aileler, daha s›cak yaklaﬂ›p,
memnuniyetlerini dile getirmiﬂlerdi. Tavr›m›zdan etkilenmiﬂlerdi.
Açl›k grevimize SHP milletvekillerinden Adnan Ekmen ve Mahmut Al›nak da kat›lm›ﬂt›. SHP
Genel Merkezi ise bizim Diyarbak›r SHP ‹I Binas›'n› terk etmemizi istiyordu. ‹nönü bir aç›klama yaparak parti binalar›n›n kötüye kullan›ld›¤›n› söylemiﬂti...
Bunun üzerine SHP Diyarbak›r il ve ilçe yöneticileri de görevden al›n›yordu. Görevden al›nanlar›n
tavr› "Genel merkezdekiler istiyorlarsa, kap›da yaz›l› olan tabelay› al›p götürsünler. " oldu.
18 ﬁubat akﬂam› Özal, televizyonda sorunlar›n çözülmesine iliﬂkin gerekli talimatlar›n verildi¤i
ﬂeklinde bir aç›klama yapt›. Aç›klamaya aileler olarak ihtiyatl› yaklaﬂt›k. Ertesi gün cezaevine giden aileler, henüz hiçbir sorunun çözülmemiﬂ oldu¤unu gördüler. Pencerelerden ailelere ba¤›ran tutuklular;
"Sorunlar›m›z çözülmedi. Bize sadece ﬂekerli su veriyorlar." dediler. Bunun üzerine SHP ‹I Binas›'na
geri dönen aileler açl›k grevine devam ettiler. Gerekirse ölene kadar açl›k grevine devam edeceklerini
söylediler. Ayn› gün akﬂam üzerine do¤ru, cezaevinde Ankara`dan gelen askeri yetkililerle, tutuklu
temsilcileri görüﬂmüﬂ ve bütün talepler kabul edilerek, açl›k grevine son verilmiﬂti. Özellikle tek tip
elbisenin tüm Türkiye'de kald›r›laca¤›, görüﬂmede dinleyici olmadan Kürtçe konuﬂulabilece¤i ve siyasi
temsilcilik hakk›n›n kabul edilebilece¤i aç›kland›.
Bu dönemde elde edilen baﬂar›n›n bedelini, Mehmet Emin Yavuz ad›ndaki siyasi tutuklu yaﬂam›
ile ödemiﬂti. Açl›k grevinin bitmesinden bir süre önce a¤›rlaﬂarak askeri hastaneye kald›r›lan Mehmet
Emin Yavuz, üniversite hastanesine sevk edilirken, son nefesini vermiﬂti. Son nefesini verene kadar da
açl›k direniﬂini sürdürmüﬂ ve yetkililerin kendisinin açl›k grevi yapmamas› yönündeki telkinlerine
uymay› ﬂiddetle reddetmiﬂti.
Bu anlaﬂma bir gün önce olsayd›, bu evlad›m›z› kaybetmeyecektik. Kald› ki, çocu¤umuz daha
önceden de rahats›zd›. Önceden hastaneye kald›r›lmas› gerekiyordu. Ancak bu durum bilinerek geciktirildi. En do¤al ve insanca yaﬂam taleplerinin yerine getirilmesi geciktirilerek, bu cinayete göz yumuldu. Bu evlad›m›z› kaybetmemiz bilinçli olarak iﬂlenmiﬂ bir cinayettir.
Evlatlar›m›z Kendi Özgürlüklerini Kendileri Sa¤lad›lar
12 Eylül'ü yaratanlar, ülkeyi kurtaraca¤›z, yoklu¤u, yoksullu¤u yok edece¤iz demiﬂlerdi. Bütün
bunlar›n sorumlusu olarak evlatlar›m›z› göstermiﬂlerdi. Evlatlar›m›z cezaevine at›ld›¤›na, idamlara ve
a¤›r cezalara çarpt›r›ld›¤›nda her yerin güllük gülistanl›k olaca¤›n› da söylemiﬂlerdi. Kimisi "Asmay›p da
besleyecek miyiz’" derken, kimisi de "Salland›rmal› birkaç yüz tanesini, ortal›k düzelir." diyordu. Bizler
tüm bunlar›n ac›s›n›, üzüntüsünü en derin bir ﬂekilde yaﬂam›ﬂt›k. Onlar, ad›na tutanak, belge denilen,
iﬂkencecilerin düzenledi¤i sözde kan›tlarla y›llard›r cezaevlerindeydiler. ‹dam edildiler, a¤›r cezalara
çarpt›r›ld›lar, "ba¤›ms›z mahkeme" denilen salonlarda mahkeme heyetinin gözleri önünde copland›lar.
Söz ve savunma haklar› ellerinden al›nmak istendi. ﬁubelerde, cezaevlerinde kendilerine "Burada ›slah
olacaks›n›z, piﬂman olacaks›n›z, dediklerimizi yaparsan›z serbest kalacaks›n›z. " denildi. Boyun
e¤meyenler ise en a¤›r bask›lar› yaﬂad›lar, en a¤›r iﬂkenceleri gördüler. Cezaevinde yap›lan operasyonlarda subaylar onlar› kastederek, emrindeki askerlere "Buradan ölü ç›kacak." diyorlard›. Onlar›n tek
suçu insanlar› sevmek, özgürlü¤ü sevmekti. Haks›zl›klara, zulme ve sömürüye baﬂkald›rmakt›. Evet
onlar›n tek suçlar› vatansever olmalar›yd›. Ba¤›ms›zl›k, özgürlük istedikleri için iﬂkenceler görmüﬂler,
cezaevlerine at›lm›ﬂlard›. Bu durumda kaçmay›p da ne yapacaklard›’ Öldürülmeyi ya da haks›z yere bir
ömür boyu cezaevinde yatmay› ya da ipe götürülmeyi mi bekleyeceklerdi’ Tercihleri kaçmak olmal›yd›,
oldu. Onlarca evlad›m›z, aram›za, mücadeleye kat›ld›.
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Ancak özgürlük çâbalar›nda bizi üzen tek ﬂey, cezaevlerinde daha binlerce evlad›m›z›n
olmas›yd›.
Onlar bütün bu olumsuz koﬂullarda, bask› ve iﬂkencelere ra¤men, düﬂüncelerine hep sad›k
kalm›ﬂlar ve direnmiﬂlerdi. Onlar, mücadelelerini her koﬂulda sürdüreceklerini söylerken özgürlü¤ün
kendi ellerinde oldu¤unu, özgürlü¤ü kendi elleriyle yaratacaklar›n› da söylemiﬂlerdi. Onlar›n "Ne söyledilerse yapt›klar›n›" hep biliyorduk. Bu kez de öyle olmuﬂtu. "Özgürlük Ellerimizdedir" demiﬂler ve
gerçekten de kendi özgürlüklerini kendi elleriyle sa¤lam›ﬂlard›.
‹lk özgürlük haberini ald›¤›m›zda hem ﬂaﬂk›n, hem de sevinçten göklere uçuyorduk. Haberi
duyan herkes derne¤imize koﬂuyordu. Yüzler gülüyor, gözler parl›yordu. Hatta, sevincimizin ve
coﬂkumuzun ifadesi olan bir espri aram›zda sürekli yap›l›yordu: "Sak›n ha yolda, sa¤da solda gülümseme. Çünkü polis gülümseyenleri topluyormuﬂ!.. "
Saatlerce tatl›larla, pastalarla neﬂemizi, sevincimizi hayk›r›p, yüreklerimizi rahatlatt›k. Evlatlar›m›z
ve bizler y›llarca eziyet Çekmemize karﬂ›, sevinci de tad›p, a¤›z dolusu gülebiliyorduk...
Evet, bizi ayakta tutan, hatta gençleﬂtiren bu yan›m›zd›! Biz buyduk iﬂte!..
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BÖLÜM 23
1 A⁄USTOS GENELGES‹NE KARﬁI
MÜCADELEM‹Z SÜRDÜ

"Maskeler takacaks›n belki de aldatmak için dostlar›n›
Dört yan›na duvarlar öreceksin belki de kal›n yüksek
Belki de çarm›ha gereceksin beni bir gün
Karﬂ›s›nda bir sürü hergelenin
Ama hiçbir zaman oturmayaca¤›z pazarl›¤a seninle,
Ey güneﬂin düﬂman›
s›kaca¤›m diﬂimi dayanaca¤›m
son damlas›na dek kan›m›n"
Adalet Bakan› Utanmasa
"Herkes Bizi Kutlamak ‹çin S›raya Girdi" Diyecek
1 A¤ustos Genelgesi'ne karﬂ› a¤ustos ay›nda baﬂlatt›¤›m›z giriﬂimler Eylül ay›nda da devam
etmiﬂti.
Dönemin Adalet Bakan› Mehmet Topaç genelgenin yay›nlanmas›ndan sonra toplumun hiçbir
kesiminden tepki gelmedi¤ini söylüyordu. Topaç'a göre bu genelgeyi herkes çok be¤enmiﬂti.
Herkesin çok hoﬂuna gitmiﬂti. Utanmasa, genelgeden dolay› "Herkes bizi kutlamak için s›raya girdi."
diyecekti. Madem tepki gelmedi¤ini söylüyordu, o halde tepkimizi onun gözleri önünde dile getirmeliydik. Bakal›m o zaman ne diyecekti.
1 Eylül TBMM'nin aç›l›ﬂ günüydü. Bu günü mutlaka de¤erlendirecektik. TBMM'nin aç›l›ﬂ gününde orada olacak ﬂekilde, de¤iﬂik cezaevlerinde yak›n› bulunan 40 kadar TAYAD'l› aile olarak, 1 Eylül
günü Meclis'in önüne geldik. Meclis Baﬂkan› ile görüﬂme talebinde bulunduk. 1988 baﬂ›nda Meclis
Baﬂkan›'na, on binlerce imzayla cezaevlerinde insanca yaﬂam koﬂullar›n›n sa¤lanmas›n› içeren bir
dilekçe vermiﬂtik. Aradan onca zaman geçmiﬂ, tam tersi bir durum ortaya ç›km›ﬂt›. Cezaevlerinde
direniﬂle elde edilen haklar da gasp edilmiﬂti. ﬁimdi bu hak gasplar› daha da ileri götürülmek isteniyordu. Amac›m›z bu konuda duyarl›l›¤›m›z›, kararl›l›¤›m›z› bir kez daha ifade ederek, koﬂullar›n düzeltilebilmesi yönünde çaba göstermekti.
Meclis Baﬂkan› bizlerle görüﬂmekten kaç›yordu. Meclis'in aç›l›ﬂ gününü ve aç›l›ﬂ gününde
yapaca¤› konuﬂmay› bahane ediyor ve görüﬂmek istemiyordu. Bu nedenle Meclis Baﬂkan›'ndan randevu almak mümkün olmad›. Bunun üzerine Meclis'ten ayr›larak Güven Park'a gittik. 1987 A¤ustos
direniﬂleri s›ras›nda da buraya gelmiﬂ ve iki günlük açl›k grevi yapm›ﬂt›k. ﬁimdi yine ayn› yerdeydik.
Ama bu kez farkl› bir eylem gerçekleﬂtirecektik. 12 Eylül sonras›nda Ankara'n›n pek al›ﬂ›k olmad›¤› bir
eylem biçimiydi bu. Ellerimizde "Tek Tip Elbise Kald›r›lmal›d›r", "Genelgeye Hay›r" slogan› yazan bir
pankart vard›. Ayn› sloganlar› pankartlar›m›z› taﬂ›rken de hayk›rd›k. Güven Park sloganlar›m›zla
dolmuﬂtu. "Evlatlar›m›z›n ölmesine izin vermeyece¤iz gerekirse bizler açl›k grevine gidece¤iz, her türlü
eylemi yapaca¤›z, ama Çocuklar›m›z da insanca yaﬂam koﬂullar›na kavuﬂacaklar." diyorduk. Adalet
Bakan›'n›n "tepki yok" sözlerine karﬂ›l›k, on binlerce tutsak ailesinin düﬂüncelerini, duygular›n›
anlat›yorduk.
Direnecektik
Cezaevlerindeki sorunlar›n genelgede dü¤ümlendi¤ini ve insanca yaﬂam koﬂullar›n›n sa¤lanmas›
için bu .genelgenin kald›r›lmas›n›n zorunlu oldu¤unu biliyorduk. Bu nedenle, yine çeﬂitli cezaevlerinden
aileler, Ankara'da topland›k. Hep birlikte bir kez daha TBMM yollar›na düﬂtük. Meclis'e giderek Adalet
Bakan›'n›n ya da Baﬂbakan'›n bir an önce aç›klama yaparak genelgeyi yürürlükten kald›rmas›n› istedik.
Cezaevlerinde yeni ﬂehitler vermeye niyetimiz yoktu. ANAP Grup Odas›'nda çeﬂitli partilerden
milletvekillerine ve parti yetkililerine durumu, geliﬂmeleri ve taleplerimizi anlatt›k. Biz anlatt›kça onlar
sanki baﬂka bir dille konuﬂuyormuﬂuz gibi davran›yor, hiçbir ﬂey anlamaz görünüyorlard›.
Asl›nda çok iyi anl›yorlard› ne anlatmak istedi¤imizi, ama anlamaz görünmek daha çok iﬂlerine
geliyordu. Bize çözüm için zamana ihtiyaç oldu¤unu söylüyorlard›. Oysa cezaevlerinde açl›k direniﬂleri
vard› ve kimi yerlerde bu açl›k direniﬂleri 15. gününü bulmuﬂtu. Her saniye ölümler olabilirdi. Bir
insan›n ölümüne kay›ts›z kalan bir insan düﬂünülemez.
Aram›zdan 3-5 kiﬂiyi seçerek Adalet Bakan›'yla görüﬂmemiz istendi. Oysa herkes biliyordu ki,
Adalet Bakan›'yla defalarca görüﬂmüﬂ ancak hiçbir sonuca ulaﬂamam›ﬂt›k. Adalet Bakan› türlü türlü
demeçler vermiﬂti. Tutars›zl›k, kafa kar›ﬂ›kl›¤›, yalan bu demeçlerinin esas konular›yd›. Kimi zaman
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genelgeye tepki gelmedi¤ini söylemiﬂ, kimi zaman genelgeyi uygulatmayaca¤›n› belirtmiﬂ, ard›ndan da
cezaevi yetkililerine genelgenin uygulanma emirlerini ya¤d›rm›ﬂt›. Çocuklar›m›z›n bedenlerini, canlar›n›
koydu¤u direniﬂten yana olman›n tüm gereklerini yerine getirecektik. Direnecektik. Bulundu¤umuz
ANAP Grup Odas›'ndan bizi kimse d›ﬂar› ç›kartamazd›. Saatler boyunca, sorunlar›m›z› anlatabilmek ve
bu sorunlar etraf›nda bir kamuoyu oluﬂturabilmek için direndik de. Oda sivil polislerle dolmuﬂtu.
Sürekli video çekimi yap›larak tedirgin edilmeye çal›ﬂ›l›yorduk. Polisin içeri girmesine tepkisiz kalmayaca¤›m›z bilindi¤inden, polisler odaya yakalar›na bas›n mensuplar›na ait kartlar› takarak
girmiﬂlerdi. Ancak bu duruma müdahale ettik. Polis bu olay karﬂ›s›nda oldukça ﬂaﬂ›rm›ﬂt›. Tereddüt
içindeydi. Da¤›lmam›z› söylüyor ama fiziki müdahaleye de pek yanaﬂmak istemiyordu. Bir süre ellerimizde pankartlarla gösterimizi sürdürdük. Çevremize toplanan çok say›da insana, eylemimizin nedenlerini ve amaçlar›n› anlatt›ktan sonra da¤›ld›k. K›z›lay'dan Meclis'e giderken, yine topluca yürüyorduk.
Polis yolda topluca yürümemizi engellemek istedi. Bizi da¤›tma giriﬂiminde bulundu. Da¤›lmad›k ve
uzun süren tart›ﬂmalardan sonra Meclis'e gelmeyi baﬂard›k.
Önce SHP Grup Baﬂkan Vekili Hikmet Çetin, milletvekilleri R›za Y›lmaz, Fuat Atalay ve ANAP
Grup Baﬂkan Vekili Abdülkadir Aksoy'la görüﬂtük. Genelgenin uygulanmas›nda ›srarl› olunmas› halinde eylemlerin giderek yükselece¤ini ifade ederek, genelgeye karﬂ› mücadelede destek istedik.
Ayn› akﬂam Meclis Baﬂkan›'n›n verdi¤i kokteylde TAYAD'l› ailelerin geliﬂlerini baﬂkana ileten
SHP milletvekillerine Meclis Baﬂkan›, bas›n mensuplar›n›n yan›nda genelgeyi uygulatmayaca¤›n›, tek
tip elbiseyi kald›raca¤›n› belirtmiﬂ. Anlaﬂ›lan iyice s›k›ﬂm›ﬂlard›. Haks›z ve adaletsiz uygulamalar›n›
savunam›yorlard›. Onlar yine kaçak dövüﬂmeyi tercih ediyorlard›. S›k›ﬂt›larm› yalana, oyalamaya
baﬂvuruyor ama ayn› anda da bildiklerini okuyorlard›. Üstelik hiç yüzleri k›zarmadan...Bundan birgün
sonra, yani 2 Eylül sabah›, bu kez TAYAD'l› aileleri temsilen üç kiﬂilik bir grup bakanla görüﬂtü.
Bakana da genelge kald›r›lmad›¤› takdirde, olacak geliﬂmelerden kendisini sorumlu tutaca¤›m›z
hat›rlat›ld›. Adalet Bakan› temsilcilerimize genelgeyi uygulamak niyetinde olmad›¤›n› belirtmiﬂti.
Verilen tüm sözlere karﬂ›n, ilerleyen zaman içinde genelgenin uyguland›¤›n› ve evlatlar›m›za
yönelik sald›r›lar›n devam etti¤ini gördük. Onlar yapt›klar› ﬂeyi aç›k aç›k savunam›yorlard›. Ama biz
direniﬂimizi, onlar›n yüzüne hayk›r›yorduk. Ellerindeki tüm olanaklar bizi engellemiyordu.
1 A¤ustos Genelgesi ve Meclis Direniﬂimiz
Cezaevlerinde insanca yaﬂam koﬂullar›n›n egemen olmas› için neler gerekti¤inin program›n›
ç›kard›k. 2 Aral›k'ta düzenledi¤imiz bir bas›n toplant›s›yla alternatif genelgemizin içeri¤ini aç›klayarak,
bas›na ve kamuoyuna sunduk. Ayr›ca genelgeyi çeﬂitli demokratik kurum ve kuruluﬂlara, bakanlara,
parti yetkililerine ve hukukçulara da gönderdik.
1 A¤ustos Genelgesi'ne karﬂ› ald›¤›m›z tav›r ekim ay›nda Meclis eylemimizle daha üst noktalara
t›rmand›.
29 Ekim günü cezaevinde aç›k görüﬂ olacakt›. Hepimiz böyle bekliyorduk. Daha günler öncesinden, bir aç›k görüﬂ öncesi yapt›¤›m›z tüm haz›rl›klar› yapmaya baﬂlam›ﬂt›k. Cezaevine gidecek,
yak›nlar›m›zla s›n›rl› bir süre içinde bile olsa yan yana, el ele, diz dize olabilecektik. Hasretimizi dakikalarla s›n›rl› da olsa giderebilecek, tüm çektiklerimize karﬂ›n a¤›z dolusu gülebilecektik. Buna
haz›rlanm›ﬂt›k, içimiz içimize s›¤m›yordu. Ancak 29 Ekim günü yaklaﬂt›¤›nda cezaevlerinde aç›k görüﬂ
olmayaca¤› söylendi. Yasaklanm›ﬂt›.
"Bakan'›n Alt›nda Arabas› Var, Ama Bizim Yok.
Arabas›n›n Benzin Paras›n› Dahi Biz Veriyoruz.
Tabii ki Yan›m›za Gelecek"
Ankara'ya birçok kez gitmiﬂtik. Aﬂ›nd›rmad›¤›m›z kap› kalmam›ﬂt›. Bu kap›lar›n hiçbirinden do¤ru
dürüst bir sonuç alamam›ﬂt›k; evlatlar›m›z açl›k grevini sürdürmekteydi. Art›k ﬂuram›za kadar gelmiﬂti!..
Son olarak aç›k görüﬂ de yapt›r›lmay›nca karar›m›z› verdik; yapacak bir ﬂey kalmam›ﬂt›. Cezaevleri
önünden taﬂ›narak, Ankara'n›n yolunu tuttuk. Meclis'e gidip Adalet Bakan› ile görüﬂecektik.
120 kiﬂi Meclis önüne geldik. Görüﬂme iste¤imizi bildirdik. Bakanlar "yokmuﬂ", öyle diyorlard›.
Eh, biz de bekleriz dedik. Ama as›l amac›m›z Meclis'e girmenin yolunu bulmakt›. Bize heyet tarz›nda
görüﬂebilece¤imiz söylendi¤inde, "Hay›r, hepimiz birden görüﬂece¤iz. " diyerek reddettik.
‹çimizden baz› aileler kap›da otural›m diye tutturmuﬂlard›. Oysa Meclis'e girmeliydik ki, bir
anlam› olsun. Kap›da oturmak çözüm olmayacakt›. Cevab›m›z ayn›yd›; "Hepimiz konuﬂaca¤rz, çünkü
çeﬂitli cezaevlerinden geldik." diyorduk. Bu s›rada bir bakan gelerek, ayn› ﬂekilde görüﬂebilece¤ini
söyledi. Cevab›m›z› ona da söyledik. Fakat bu sefer, O'nun arkas›ndan kimliklerimizi b›rakarak
Meclis'e girdik. Gazeteciler ve TV de peﬂimizden...
Meclis içinde, do¤ru SHP Grup Baﬂkan Vekili'nin bulundu¤u k›sma gittik ve odalar›na girdik.
Hikmet Çetin, bizleri sakinleﬂtirmeye ve aldatmaya çal›ﬂarak, kendilerinin sürekli u¤raﬂt›klar›n›, ellerin-
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den geleni yapt›klar›n› söylüyordu. "Konuﬂman›n bir anlam› yok. Bugüne kadar konuﬂtuk, sonuç alamad›k. Oysa evlatlar›m›z ölüyor. Onun için konuﬂmakla bir ﬂey olmuyor. " diye cevaplar veriyorduk.
SHP'liler ne yapaca¤›m›z› kestirememiﬂlerdi. ANAP Grup Baﬂkan Vekili ile görüﬂmek istedi¤imizi
belirttik. Kulaklar›na, odalar›na girip, ç›kmayaca¤›m›z› f›s›ldad›k. Ortal›¤› bir anda telaﬂ kaplad›.
"Bekleyin, randevu alal›m, böyle bir ﬂey yapmay›n vs." diyorlard›. Biraz bekleyebilece¤imizi söyledik.
Gidip gelmeler oldu. Sonunda toplu olarak ANAP Grup Baﬂkan Vekili'nin odas›na girdik. Belki gerekir
diye kap›n›n anahtar›n› alarak saklad›k.
Önceden, hep bir a¤›zdan konuﬂmayaca¤›m›z, buraya tek bir ﬂey söylemek için geldi¤imiz söylenmesine ve anlaﬂmam›za karﬂ›, Grup Baﬂkan Vekili odaya gelir gelmez her a¤›zdan konuﬂmalar
baﬂlad›.
Ailelerden biri bu duruma dayanamayarak müdahale etti. Buraya 1 A¤ustos Genelgesi için
geldi¤imizi, cezaevlerindeki sorunlar›n ortak oldu¤unu, onun için tek olarak konuﬂmak gerekti¤ini
belirtti.
Art›k tahammülümüzün kalmad›¤›n›, yeni ölümlere dayanma gücümüzün tükendi¤ini, onun için
Adalet Bakan› Mehmet Topaç'›n buraya kadar gelip bizlere açl›k grevi bitti, herﬂey halloldu deyinceye
kadar ç›kmayaca¤›m›z›, bizlere Adalet Bakan›'n›n aç›klama yapmas› gerekti¤ini belirtince çok sinirlendiler. Herhalde onlar sorunlar› anlat›p gidece¤imizi ummuﬂlard›.
Bu arada Emniyet Amiri gelip oday› boﬂaltmam›z›, Meclis'i terk etmemizi, yap›lan›n yasal
olmad›¤›n› söyledi. Kimseyi rahats›z etmedi¤imizi, evlatlar›m›z›n her geçen gün ölebilece¤ini,
yapt›¤›m›z›n da yasad›ﬂ› olmad›¤›n›, kimliklerimizin de onlarda bulundu¤unu belirttik. Emniyet Amiri
k›zm›ﬂt›.
Grup Baﬂkan Vekili de ç›km›ﬂt›. Bundan sonra yaklaﬂ›k her yar›m saatte bir gerek ANAP'l›,
gerekse SHP'liler geliyor, bizleri ikna etmeye çal›ﬂ›yorlard›: "Bu iﬂin çözülme yeri Bakanl›k. 5-10 kiﬂi
gelin oraya gidelim." diyorlard›. Oysa, 5-10 kiﬂiyle gitti¤imizde neler oldu¤unu biliyorduk; ya her
zamanki gibi baﬂtan savacaklard›, ya da gözalt›na alacaklard›!.. "Hay›r" diyorduk. "Hiçbir yere gitmeyece¤iz. Bakan buraya gelecek. "
"Nas›l olur, aya¤›n›za kadar bakan gelir mi, ay›p de¤il mi’" gibi sözler sarfediyorlard›. Biz de
"Ay›p olan bir ﬂey yapm›yoruz, tabii ki gelecek. Bakan'›n alt›nda arabas› var. Ama bizim yok. Buraya
ziynet eﬂyalar›m›z› satarak gelebildik. Bakan ise cebinden para harcamayacak, arabas›na binip gelecek. Hatta benzin paras›n› bile biz veriyoruz." diyorduk.
Kap›y› çarp›p, ç›k›yorlard›. Böylece 5.5 saat d›ﬂar› ç›kmad›k. Sürekli bay›lmalar oluyordu. Çünkü
açl›k ve susuzluk etkiliyordu baz› aileleri. Giderek korku da hakim olmaya baﬂlad› ve bir süre sonra
Emniyet Amiri'nin kimlikleri da¤›tma iste¤ine karﬂ› gelinmedi. Kimlikleri alan aileler, SHP'lilerden
"kimse al›nmayacak" güvencesini alarak ç›kmaya baﬂlad›lar. Biz 7-8 aile kalm›ﬂt›k. Bu aﬂamadan
sonra bizim de yapacak bir ﬂeyimiz kalmam›ﬂt›. Daha da kal›nabilirdi, hatta sürüklenerek, coplanarak
ç›kmay› da göze alm›ﬂt›k, ancak ailelerin bu tavr› daha fazla kalmam›z›n anlams›zl›¤›n› ortaya
ç›kar›yordu. Kald› ki, Bakan› getirtememiﬂtik ama, amac›m›za büyük oranda ulaﬂm›ﬂ, kararl›l›¤›m›z,
neler yapabilece¤imiz gerekli yerlerde duyulmuﬂtu ve kamuoyuna eylemimiz mal olmuﬂtu. Biz de
ç›kma karar› verdik.
D›ﬂar›s› karanl›kt›. Etraf polisten geçilmiyor, projektörler hiç kimseyi kaç›rmak istemezcesine
ortal›¤› ayd›nlat›yordu. Emniyet Amiri hepimizi gözalt›na almak istiyor ve bunun için ç›rp›n›yordu.
Tart›ﬂmalar sonunda, iki SHP milletvekili araya girerek al›nmayaca¤›m›z konusunda söz ald›lar. Ancak
beﬂer beﬂer da¤›labilece¤imiz söylendi. Da¤›lmaya baﬂland›. Tüm sözlerine ra¤men yirmiye yak›n aile
çeﬂitli sokaklardan al›nm›ﬂt›. Fazla ﬂaﬂ›rmad›k, bu ülkede ne kadar söz verilirse, o kadar tutulmaz
oldu¤unu gayet iyi ö¤renmiﬂtik.
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BÖLÜM 24
HAYD‹ ‹NSAN HAKLARI DED‹K
YETK‹L‹LER‹N HOﬁUNA G‹TMED‹

Ülkemizde ‹nsanlar Bir Gecede "Terörist" Oluveriyor
Siyasi iktidar insan haklar›, demokrasi sözlerini a¤z›ndan düﬂürmüyordu. Her düzeyden çok
say›da yetkili hemen her gün bu konularda toplant›lara kat›l›yor, demeçler veriyorlard›. Sahnede
demokrasicilik oyunu sergilenirken, perde arkas›nda yaﬂanan bask›lar ve keyfiyet gizlenmek isteniyordu. Özellikle o dönemde bask›lar oldukça yo¤unlaﬂm›ﬂt›. Yay›n hayat›na yeni baﬂlayan bültenimizle
ilgili açt›¤›m›z bülten büromuz da bu bask›lardan pay›n› alm›ﬂ, çal›ﬂmalar› engellenmiﬂ, karﬂ›m›za
Ç›kar›lan bir sürü sorunu aﬂmam›za ra¤men bülten büromuzun kap›s›na kilit vurulmuﬂtu. O dönem
dernek kapatmalar, gözalt›lar, tutuklamalar, keyfi uygulamalar sürüp gidiyordu. Yetti¤i yerde yasalar
kullan›l›yor, yetmedi¤i yerde keyfiyet devreye sokuluyordu. Anti-demokratik uygulamalar›n haddi
hesab› yoktu. ‹ktidar, karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤u açmaz› demokrasi güçlerine tahammülsüzlükle aﬂmaya
çal›ﬂ›yordu. Gazetelerde hemen her gün yasaklanan bir mitingin, panelin, gecenin ya da dernek kapatman›n haberlerini okumak s›radan olaylar haline gelmiﬂti. En son olarak da, genel sekreterimiz Zeynel
Güngörmez bir gece yar›s› siyasi polis taraf›ndan gözalt›na al›narak siyasi ﬂubeye götürüldü. Bu olay
bas›nda "anarﬂist-terörist yakaland›" ﬂeklinde ç›kt›. Bas›n da gazetecilik ilke ve de¤erlerini hiçe saymaktayd›. Adeta polis bülteni gibi yaz›p çiziyorlard›. Kamuoyunda "az›l› terörist" olarak lanse edilen
genel sekreterimiz, 24 saat sonra serbest b›rak›lm›ﬂt›. Neden al›nm›ﬂt›, neden serbest b›rak›lm›ﬂt›’
Hiçbir ﬂey belli de¤ildi. Polis istedi¤i adam› al›yor, istedi¤i kadar tutuyor, anarﬂist, terörist ilan ediyor.
Elinden gelirse tutuklatt›r›yor, ya da serbest b›rak›yordu. Ülkemizde insanlar bir gecede terörist oluveriyordu. Ülkemiz öyle koﬂullarla çevriliydi ki, polis 55 milyon insandan 55 milyonunu isterse terörist ilan
edebilirdi...
"Daha Neler Yapacaks›n›z! (...)
Partilerin Yapmad›¤›n› Bile Yap›yorsunuz"
4 Kas›m-17 Aral›k 1989 tarihleri aras›nda bir kampanya düzenledik. Kampanyam›z›n ad› "Haydi
‹nsan Haklar› ‹çin Mücadeleye"ydi. Kampanya süresince, panelden geceye, dia ve film gösterilerine,
foto¤raf sergilerinden mitinge dek birçok etkinlik düﬂünüyorduk. ‹nsan haklar›n›n nas›l ayaklar alt›na
al›nd›¤›n›, buna karﬂ› sessiz kalmamak gerekti¤ini özellikle anlatacakt›k. Bir gece yar›s› kap›m›zda siyasi polisi gördü¤ümüzde yaln›z kalmamak istiyorsak, siyasi polis baﬂkas›n›n kap›s›na gitti¤inde de
tav›r almal›yd›k...
Kampanyam›za yo¤un bir çal›ﬂmayla haz›rland›k. Neleri yapaca¤›m›z›, nas›l yapaca¤›m›z›, kimin
hangi iﬂi yapaca¤›n›, etkinliklerimizin propagandas›n› en yayg›n biçimde nas›l gerçekleﬂtirece¤imizi
tart›ﬂt›k, planlad›k. Bütün düﬂüncelerimiz burada yo¤unlaﬂm›ﬂt›.
Ancak kampanyam›z s›ras›nda düﬂündü¤ümüz her etkinlik al›ﬂ›lagelen gerekçe ve yöntemlerle
engellendi. Önce "‹nsan ve Korku" isimli panelimiz, ard›ndan da "Yaﬂamak Sevginin, Sabr›n ve
Eme¤in Direncidir" isimli, insan› konu atan foto¤raf sergimiz yasaklar duvar›na çarpt›. Onlar sevgiyi,
sabr›, eme¤i, direnci ne bilirlerdi ki, foto¤raflara tahammül göstersinler... Tabii ki göstermediler. "‹nsan
ve Korku" isimli panelimizle de siyasi iktidar›n topluma yayd›¤› korkuyu, haks›zl›klara karﬂ› ç›kanlara
uygulanan bask› ve iﬂkenceyi anlatacakt›k. Haks›zl›¤a, adaletsizli¤e karﬂ› ç›k›lmamas› için, siyasi iktidar›n insanlar› nas›l ve hangi yöntemlerle sindirmeye çal›ﬂt›¤›n› anlatacakt›k. Bu korkuyu yenmek
gerekti¤ini söyleyecektik. Çünkü korkunun ecele faydas› olmad›¤›n› yaﬂayarak ö¤renmiﬂtik. Korkunun
yeni korkular› do¤urdu¤unu biliyorduk. Bu etkinli¤imiz de engellendi.
"Haydi ‹nsan Haklar› ‹çin Mücadeleye" kampanyam›z›n hiçbir etkinli¤ine izin verilmemesi
karﬂ›s›nda, ilgili idari mahkemesine üç ayr› dava açt›k. Bununla da yetinmeyerek, ‹stanbul Vali
Yard›mc›s› Necati Develio¤lu i!e görüﬂmeye gittik, çünkü yasaklanan her etkinli¤imiz alt›ndaki imzalardan biri de ona aitti. Develio¤lu'nun odas›na girip, geliﬂ nedenimizi anlatmam›zla birlikte bize, "Daha
neler yapacaks›n›z. Her yerde sizin beyanatlar›n›z. Partilerin bile yapmad›¤›n› yap›yorsunuz. NATO'yu
siz idare ediyorsunuz. Mitterand bir, siz iki." diyordu. Önce tepkisine bir anlam veremedik. Sonra da
ﬂaﬂ›rmay›p s›k›nt›s›n› anlad›k. Demokratl›¤›n› hemen her f›rsatta ifade edenlerin demokrasiye
ba¤l›l›klar›, ne kadar demokrasi hayran› oldu¤unu söyleyenlerin demokratl›¤› ve demokrasiye yak›nl›¤›
iﬂte bu kadarm›ﬂ!
Onlar Yasalar› Canlar› ‹stedi¤i Zaman ve
‹ﬂlerine Geldi¤i Gibi Kullan›yorlar
Bu görüﬂmelerin ard›ndan 26 Kas›m 1989 günü, ‹stanbul Tabip Odas›'nda yap›lmak üzere
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"Dünya'da ve Türkiye'de ‹nsan Haklar›" adl› panelin baﬂvurusunda bulunduk. Yine keyfiyet karﬂ›m›za
ç›km›ﬂt›. "Yapt›rmay›z" diyorlard›. Neyi yapt›rmayacaklard›’ ‹nsan olan için bu anlaﬂ›labilen bir ﬂey
de¤ildi. Bir panel yapacakt›k ve bunda da dünyadaki, ülkemizdeki insan haklar›n› anlatacakt›k. Onlar
de¤il miydi, ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi'nin alt›na imza atanlar’ Onlar de¤il miydi ülkeye demokrasiyi
getirdiklerini söyleyenler’ Onlar de¤il miydi, Meclis'te ‹nsan Haklar› Komisyonu kurduk diyenler’ ‹ﬂte
biz de sadece bunlar› anlatacakt›k.
Bunun üzerine panel baﬂvurusunu yapan tertip komitesi, panelimizi yapmay› düﬂündü¤ümüz
yerde ayn› gün ve saatte bu keyfi engellemeyi protesto etmek için bir bas›n toplant›s› düzenledik.
Bas›n toplant›s›nda, paneli izlemeye gelenleri ve kamuoyunu karﬂ›laﬂt›¤›m›z uygulamalar hakk›nda bilgilendirdik. Bir kez daha polisi karﬂ›m›zda gördük. Bize müdahale ediyordu. Bas›n toplant›s›n› bile
yapt›rmak istemiyordu. Yasal düzenleme, hak, hukuk, bunlar boﬂ ﬂeydi. Bize öyle söylüyorlard›. Hiçbir
yasada bas›n toplant›s› yapmak için izin almak gerekmezken, bizim bas›n toplant›m›z bile engellenmek
istendi. Demek ki, onlar yasalar› canlar› istedi¤i zaman ve iﬂlerine geldi¤i gibi kullanmak istiyorlard›.
Bas›n toplant›s›n› yapmaya kararl›yd›k ve polisin tüm engellemelerine ra¤men de yapt›k. Bas›n
toplant›s›n›n ard›ndan, toplant›ya kat›lanlarla topluca yürüdük. Polis yine karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›. Zaten
polisin karﬂ›m›za ç›kmad›¤› bir yer de yoktu. Ülkemizde insan haklar›n›n uygulanmas›n› istemek bile
polisle karﬂ›laﬂmak için yeterli bir nedendi... Yürüyenler, yürümekte kararl›yd›lar. Polis müdahale etme
cesaretini bulamad›. Yürüyüﬂ s›ras›nda "Bask›lar Bizleri Y›ld›ramaz", "Keyfi Yasaklamalara Son" sloganlar› at›ld›. Tabipler Odas›'n›n önünden Hürriyet Gazetesi'nin önüne kadar yürüyenler buradan
da¤›ld›.
Bask› ve yasaklamalarla bir ülkenin yönetilemeyece¤i, insanlar›n y›llar boyu korku alt›nda tutulamayaca¤› aç›k olan bir gerçektir. Bunun hem dünyada, hem de ülkemizde say›s›z örnekleri vard›r.
E¤er bask› ve korku haks›z bir iktidar› sürdürmek için yeterli olsayd›, bunu 12 Eylül uygulamalar›
baﬂar›rd›...
"H›rs›za ‹ﬂkence Yapmak Do¤al Bir ﬁey"
Neriman Papiﬂ, Kas›mpaﬂa Hac›hüsrev semtinde oturan, toplumda "Çingene" olarak bilinen
kesimden bir insan!.. 9 Ocak 1989 günü Bostanc› Karakolu'nda görevli polislerce h›rs›zl›k ﬂüphesiyle
gözalt›na al›n›p, daha sonra da ikinci ﬂube asayiﬂ masas›na götürülen Papiﬂ, birkaç gün sonra koma
halinde hastaneye kald›r›l›yordu. Vücudunda iﬂkence izi bulunmayan bir tek nokta yok gibiydi.
Falakadan ask›ya, elektri¤e, kaba daya¤a kadar her türlü yöntemin uyguland›¤› kolayca anlaﬂ›l›yordu.
Polisin h›rs›zl›ktan yakalama olay›n›n ard›na s›¤›narak "h›rs›za iﬂkence yapman›n do¤al bir ﬂey"
oldu¤u izlenimini vermesine izin veremezdik. Papiﬂ, öncelikle bir insand›. Ve bir insana iﬂkence
yap›lmas›n›n hiçbir gerekçesi olamazd›. Sürekli olarak aﬂa¤›lanan, horlanan, düzen taraf›ndan bir kenara itilen bu insanlar›n yan›nda olmal›, haklar›n› savunmal›yd›k.
Bu tip yerlerde polisin haraç ald›¤›n›, iﬂlerin do¤rudan polisin gözetim ve denetimi alt›nda
sürdü¤ünü biliyorduk. ikinci ﬂube üçüncü k›s›mda baﬂkomiser olarak görev yapan Mehmet Hantokuﬂ
da sürüp giden bu uygulamadan daha çok pay almak istemiﬂ ve haraç oran›n› ola¤anüstü miktarlara
yükseltmiﬂti. iﬂte sorun da buradan baﬂlam›ﬂt›. Bu miktara karﬂ› ç›kanlar, di¤erlerine de kötü örnek
olduklar›ndan, al›nan haraç oran›n›n azalmas›na neden olabileceklerdi. Bu yüzden Hac›hüsrev'e s›k s›k
operasyonlar düzenlenerek, ilgili ilgisiz bir sürü insan gözalt›na al›nm›ﬂ, böylece de gözda¤› verilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂt›. Papiﬂ, bu gözda¤› operasyonunun bir kurban› olarak seçildi.
Morgtaki cesedini görmeye gitti¤imizde karﬂ›laﬂt›¤›m›z manzara gerçekten korkunçtu. Ask›dan
olsa gerek, koltuk altlar› izlerle, çürüklerle, ﬂiﬂliklerle doluydu. Ayaklar› kocaman olmuﬂ, morluklar tüm
aya¤› kaplam›ﬂt›. Yüzündeki ayakkab› izi bu insanl›k d›ﬂ› uygulaman›n bir belgesiydi. Vücudunun çeﬂitli
yerleri, elektrikten yanm›ﬂ ve çeﬂitli noktalar oluﬂmuﬂtu.
Cenazesinde, DEMKAD'l›lardan DEV-GENÇ'lilere kadar, binin üzerindeki insan iﬂkenceyi lanetlemek için bir araya gelmiﬂtik. Camiden mezarl›¤a kadar olan yaklaﬂ›k iki kilometrelik yol trafi¤e kesildi.
Sloganlar at›l›p, iﬂkence ve iﬂkenceciler protesto edildi.
‹nsanl›k onuruna yönelik en a¤›r sald›r› olan iﬂkenceye karﬂ› tav›r alman›n bir ifadesi olan cenaze
yürüyüﬂü, adli suç üreten kurumun ancak ve ancak düzenin kendisi oldu¤unu, onun için iﬂkencecilerin
cezaland›r›lmas› gerekti¤ini ifade ediyordu.
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BÖLÜM 25
ÖFKEM‹Z TEK BAﬁINA KALDIKÇA
BU KAVGANIN SONU GELMEZ

"Parmaklar›n›n ucuna bas›p bas›p
do¤rulsan da yerinden
üstüne üstüne vürüsen de karﬂ›laﬂt›¤›n vakit,
çekip alsan da hatta yakalar›n› eline,
surat›na yap›ﬂt›rsan da yumru¤u,
tek baﬂ›na kald›kça bu öfke
getirmeye yetmez kavgan›n sonunu"
Derne¤imizin Ankara ﬁubesini Açt›k
Daha fazla örgütlenmek ve örgütlülü¤ümüzü yayg›nlaﬂt›rmak zorunluydu. Bu ülkede iﬂkenceler,
cezaevleri, insan haklar› ihlalleri oldukça, insan haklar›n› savunacak, haks›zl›klara karﬂ› ç›kacak insanlar›n ço¤al›p, örgütlülüklerini büyütüp, yaratacaklar› kesindi. Bu mücadelede yer ald›¤›m›zdan beri
bunu ö¤rendik.
‹ﬂte Ankara'da da örgütlü karﬂ› koyuﬂ kendisini dayatm›ﬂ ve bizleri bu konuda ad›m atmaya zorlam›ﬂt›. Ankara'da bir ﬂubemiz olmal›yd›.
Dernek ﬂubemizin gerek aç›l›ﬂ›nda, gerekse aç›l›ﬂ›ndan sonra Ankara'da çeﬂitli bask›larla
karﬂ›laﬂm›ﬂt›k. Polisin Ankara'da rahat› bozulmuﬂtu. Çünkü bizi ç›ban `baﬂ› olarak görüyordu. Bu
rahats›zl›kla, baﬂta yönetimdeki arkadaﬂlar›m›z olmak üzere hemen tüm üyelerimiz defalarca gözalt›na
al›nd›lar, y›ld›r›lmaya, korkutulmaya ve sindirilmeye çal›ﬂ›ld›lar. Onlar daha iﬂin baﬂ›ndayken faaliyetlerimizin ve çal›ﬂmalar›m›z›n önüne geçmek istiyorlard›. Çünkü biz<im yapt›klar›m›z Ankara için hiç de
al›ﬂ›k olunmayan ﬂeylerdi. Onlar üzerimize geldikçe, biz de y›lmad›k, onlar›n üzerine gittik. Zorluklara
bask›lara, gözalt›lara, iﬂkence ve tutuklamalara karﬂ› direndik. Mücadelemizi oraya da taﬂ›d›k. Üzerimize gelmekle bizi sindireceklerin sananlar aldand›lar. Sonunda, kolay yutulmayacak lokma oldu¤umuzu
kabullenmek zorunda kald›lar.
Suçlu Olan Çocuklar›m›z De¤il, Düzendir
Dünyan›n ilk çocuk bayram›n›n bu ülkede gerçekleﬂtirildi¤i söylenerek övülür. Her y›l, bir çok
ülkeden çocuklar davet edilir. Ülkemizin güzellikleri gösterilip kutlamalar yap›l›r, nutuklar at›l›r. Ama
di¤er yandan, dokuz-on yaﬂlar›ndaki çocuklar ‘anarﬂist’ ilan edilip, iﬂkenceden geçirilmeden de
yap›lmaz. Çocu¤a verdikleri önemi anlamak için 23 Nisan’lar da söylenen sözlere de¤il gerçeklere
bakmak gerekir.
Çok iyi hat›rl›yoruz, bir 23 Nisan’da 12 Eylül’ü gerçekleﬂtiren kiﬂi, dünya çocuklar›na hitap ederken, ‘Ülkenizde; büyüyünce yönetime el koydu¤unuzda’ diyerek, asl›nda çocuklara, ülkeye bak›ﬂ›n›
ister istemez itiraf ediyordu.
‹ﬂte 1989 ﬁubat ay› içinde ‹zmir’de ‘komünizm propagandas›’ yapt› diye gözalt›na al›nan ve
iﬂkenceden geçirilen M.Ç. adl› çocu¤umuz bu bak›ﬂ›n somut bir göstergesi oldu.
M.Ç.’yi ‹stanbul’da da H.F.ler ve M.D.’ler izlemiﬂti. Gözalt›na al›n›p, iﬂkence gördükten sonra iki
ay tutuklu kalan H.F. ve M.D.’nin tüm suçlar› geliﬂen bir toplumdan yana düﬂünmeye baﬂlamalar›yd›.
Ortam›n siyasallaﬂmas›na ba¤l› olarak, çocuk denebilecek yaﬂta mücadeleye ilgi duyanlar›n, hatta
kat›lanlar›n örnekleri hiç de az›msanamayacak boyuttayd›. Ülkemizde süreç çocuk yaﬂtakilerin bile siyasal mücadeleye kamas›n› dayat›nca, sindirme politikas›n›n arac› olan gözalt›lardan, iﬂkencelerden,
bask›lardan çocuklar da paylar›na düﬂeni almakta gecikmemiﬂlerdi. Çünkü onlar›n yaﬂlar› küçük, yürekleri büyüktü.
TAYAD'l› aileler ve DEMKAD'l› kad›nlar olarak, 20 ﬁubat günü Sultanahmet'teki M. Akif Ersoy
Park›'nda protesto gösterisi düzenledik. Gösteri s›ras›nda üzerlerinde "Suçlu Olan Çocuklar›m›z De¤il,
Düzendir", ‘Gerici Faﬂist E¤itime Son ", "Çocuklar›m›z Suçlanamaz" yaz›l› dövizleri taﬂ›d›k. Böylece
düzene, çocuklar›m›z›n sahipsiz olmad›¤›n› gösteriyorduk.
‹ﬂkenceye Karﬂ› Sözleﬂmeler ‹mzalan›r, ‹ﬂkenceler Sürer
O y›llarda TC hükümetince "‹ﬂkencenin Önlemesine Ba¤l› Avrupa Sözleﬂmesi", "‹ﬂkenceye Karﬂ›
BM Sözleﬂmesi" imzalanm›ﬂt›. Ancak, önemli olan güzel sözlerin alt›na imza atmak de¤ildir. Önemli
olan bunlar› uygulamak, uygulanmas›n› sa¤lamak, ayk›r› davrananlar› cezaland›rabilmektir. Ancak
ülkemizde böylesi bir ﬂeyi görebilmek mümkün de¤il. Çünkü iﬂkence bir devlet politikas›yd› ve sistemli
olarak uygulan›yordu. Zaten iﬂkencenin önlenmesi için gerekli maddeler hem anayasada, hem de
yasalarda vard›. E¤er yaz›l› düzenlemeler iﬂkencenin önüne geçebilecek olsayd›, bunlar fazlas›yla
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yeterdi. Ama amaçlar› iﬂkenceyi önlemek, ortadan kald›rmak de¤il, iﬂkenceye karﬂ› oluﬂan tepkileri
gö¤üsleyecek yollar bulmakt›. Bunu anayasalar ve yasalarla yap›yorlard›.
Yayg›n ve sistemli olarak devam eden iﬂkenceyi önlemenin tek bir yolu vard›. O da ülke halk›n›n
iﬂkenceye karﬂ› duyarl› olmas› ve bu duyarl›l›¤›n› iﬂkenceye karﬂ› mücadelesinde, tav›rlar›nda göstermesidir. Siyasi iktidar ister iﬂkenceye karﬂ› sözleﬂmeler imzalas›n, isterse yasalarda iﬂkence için
"cayd›r›c›" maddelere yer versin -ki hepimizin bildi¤i gibi son olarak ç›kart›lan Anti-Terör Yasas›'nda
bu bile yoktur- halk›n mücadelesi yükselmedikçe bunlar›n yaﬂam içerisinde hiçbir önemi ve anlam›
olmayacakt›r. Kald› ki, 1 ﬁubat 1989 tarihinden itibaren ülkemiz için de geçerli olmas› gereken "‹ﬂkenceye Karﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler Sözleﬂmesi", di¤er sözleﬂmelerden farkl› olarak, anlaﬂmay› imzalayan
ülkelerin iﬂkenceye karﬂ› etkin, yasal, idari, adli ve di¤er tedbirleri de almas›n› gerektiriyordu. Ayr›ca
iﬂkence yap›ld›¤› iddia edilen yerleri, oluﬂturulacak olan uluslararas› delegasyonlar›n denetimine
aç›yordu. Denetim aç›s›ndan da önemli olan yan, denetimin habersiz ve ani yap›lmas›yd›. Oysa bizde
iktidar "iki gün önceden haber vererek denetim" düﬂüncesini meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›. Sözleﬂmeye
imza atmakla övünenlerin gerçek yüzleri ve niyetleri, tam da bu noktada aç›¤a ç›km›ﬂt›. Çeﬂitli bas›nyay›n organlar›nda da s›kça rastlad›¤›m›z gibi, Adalet ve ‹çiﬂleri bakanlar›n›n "Emniyet ve cezaevleri
denetlenecek, iﬂkencehanelere çekidüzen verin." anlam›na gelen uyar›lar›na da yabanc› de¤iliz.
Avrupa ülkelerinin oluﬂturaca¤› komisyonun yapaca¤› denetimi reddetmiyoruz. Elbette ki, bunun
da belli bir önemi vard›r. Ancak esas olan, iﬂkencenin önlenmesi konusunda çal›ﬂmalar yapan demokratik kitle örgütlerinin, komisyonlarda yer almas› ve iﬂkenceye karﬂ› duyarl›l›¤›n, tavr›n tüm topluma
yay›labilmesiydi. Biz o zaman bunu söylemiﬂtik, bugün de söylüyoruz. ‹ﬂkencecilerin görevden
al›nmas›, iﬂkencecilere verilen cezalar›n art›r›lmas›, gözalt› sürelerinin k›salt›lmas›, gözalt›ndaki kiﬂilerin
avukat›yla görüﬂtürülmesinin sa¤lanmas› ve as›l olarak iﬂkence ile al›nm›ﬂ ifadeler üzerine oturan tüm
hukuksal sonuçlar›n ortadan kald›r›lmas› talepleri çerçevesinde örgütlenecek bir demokratik muhalefet, iﬂkenceyi azalt›c› bir iﬂleve sahip olabilecekti. ‹ﬂkencenin tamamen ortadan kald›r›lmas› sistemle
ilgili bir sorundu. iﬂkence ve terörle yaﬂayan bir sistem kökten de¤iﬂtirilmeden, iﬂkence s›n›rland›r›lsa
da tamamen yok edilemez.
"‹ﬂkence ve ‹ﬂkenceye Karﬂ› Avrupa Sözleﬂmesi" Konulu Panele Polisin Yan›t›, Cop ve Tekmeler
Oldu
Ülkemizde yaﬂanan gerçekleri dile getirmek, kamuoyu oluﬂturabilmek için, 26 ﬁubat 1989 tarihinde Ortaköy Kültür Merkezi'nde "‹ﬂkence ve ‹ﬂkenceye Karﬂ› Avrupa Sözleﬂmesi" konulu bir panel
düzenlemek istedik. Gerekli yasal giriﬂimleri ve baﬂvuruyu yapt›k. Panelimize izin verilmedi ve izin verilmedi¤i de kas›tl› olarak bize son anda bildirildi. Panelimizin yasakland›¤› bildirildi¤inde, paneli izlemeye gelen çok say›da kiﬂi Ortaköy Kültür Merkezi'nde toplanm›ﬂt›. Bunu ` bilen polis, o gün yasad›ﬂ›
ve keyfi bir ﬂekilde Ortaköy Kültür Merkezi'ni de kapatm›ﬂt›. Panelin yap›laca¤› saate yak›n OKM'ye
gelenler kapal› kap›larla karﬂ›laﬂt›lar. Ve panele izin verilmedi¤ini ö¤rendiler. Biz paneli izlemeye gelenlere ve bas›n mensuplar›na, panelin yasaklanmas›n› protesto eden bir bas›n toplant›s› yapt›k.
Milletvekillerinden M. Ali Eren ve Kenan Sönmez de oradayd›. Bas›n toplant›s›ndan sonra da¤›lan
insânlar, polisin coplar›, tekmeleri ve tokatlar› ile karﬂ›laﬂt›. Onlarca insan yerlerde sürüklenerek ekip
otolar›na bindirildi. Bu sald›r›dan nasiplenmek için illa panele de gitmek gerekmemiﬂ, o s›rada yoldan
geçenler de gözalt›na al›n›vermiﬂlerdi. Sonuçta kad›n-erkek, yaﬂl›-genç ay›rt etmeyen polis, 50'yi aﬂk›n
kiﬂiyi gözalt›na ald›. Sald›r› s›ras›nda olay› izlemekle görevli iki muhabir de gözalt›na al›nanlar
aras›ndayd›. Bunlardan biri elindeki filmler al›nd›ktan sonra serbest b›rak›l›rken, di¤eri karakola
götürüldü.
‹ﬂkenceye karﬂ› sözleﬂmelerin alt›na imzalar at›lm›ﬂt›, ama iﬂkenceyi teﬂhir eden her etkinlik
karﬂ›s›nda yine iﬂkenceyi buluyordu.
Bir Gözda¤› Operasyonu
Özellikle o dönemlerde hiçbir demokratik istemli etkinli¤e izin verilmiyor, demokratik kitle örgütleri üzerindeki bask›lar her geçen gün art›yordu. Toplumsal muhalefetin gittikçe geliﬂip güçlenmesi
karﬂ›s›nda düﬂtükleri aczi sald›rgan bir tutumla ortaya koyuyorlard›. Demokratik kitle örgütleri
kapat›l›yor, yöneticileri, üyeleri s›kça gözalt›na al›n›yor, iﬂkence görüyor, tutuklan›yordu. Panellere,
bas›n toplant›lar›na bile izin verilmiyor, devrimci oyunlar›n sergilendi¤i tiyatroya gidenler bile gözalt›na
al›nabiliyordu. Biz, TAYAD`l› aileler olarak tüm bu anti-demokratik uygulamalar› ve gözalt› olaylar›n›
protesto etmek için, panelimizin engellenmesinden bir gün sonra, üzerinde "Etkinliklerimiz
Engellenemez. Gözalt›ndakiler Serbest B›rak›ls›n- TAYAD'l› Aileler" yaz›l› bir çelenkle ‹stanbul
Valili¤i'nin önüne giderek, çelengimizi Valili¤in kap›s›na b›rakt›k. Ayn› günün akﬂam› ise, o dönemde
TAYAD baﬂkan› olan Mustafa Eryüksel ve baﬂkan yard›mc›s› olarak Fatma ﬁeﬂen ifade vermek üzere
Eminönü Karakolu'na ça¤r›ld›.
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"Eminönü Karakolu'na gitti¤imizde, orada gözalt›na al›nd›¤›m›z› ö¤rendik. Nedeni yoktu. Herﬂey,
her zaman oldu¤u gibi polisin keyfine ba¤l›yd›. Herhalde bize gözda¤› vermeyi düﬂünmüﬂler, o yüzden
de Eminönü Karakolu'ndan Siyasi ﬁube'ye götürmüﬂlerdi. O gece geç saatlere kadar siyasi ﬂubede
bekletildikten sonra serbest b›rak›ld›k. Neden gözalt›na al›nm›ﬂt›k, neden siyasi ﬂubeye götürülmüﬂtük,
neden saatlerce orada bekletilmiﬂtik, bunlar›n hiçbiri belli de¤ildi..."
Böylece polis, defalarca denedi¤i halde baﬂar›ya ulaﬂamad›¤› gözda¤› operasyonlar›ndan birini
daha gerçekleﬂtirmiﬂti.
Güpegündüz Adam Kaç›r›l›yor!
O gün Metris Baﬂtabya Duruﬂma Salonu'nda görülmekte olan Devrimci Sol Ana Davas›'n›n
duruﬂmas›n› izlemek üzere gitmiﬂtik. Mahkemede ola¤anüstü bir ﬂey olmam›ﬂt›. Her zamanki
geliﬂmelerin bir tekrar›yd›. Mahkeme bitti¤inde, duruﬂmay› izlemek üzere gelenler de d›ﬂar› ç›karak
da¤›lmaya baﬂlam›ﬂlard›. Bizim önümüzden de, daha evvel bu davadan yarg›lanm›ﬂ, ancak daha
sonra serbest b›rak›lm›ﬂ iki kiﬂi gidiyordu. Bir anda yan›m›zdan h›zla geçen bir araba gördük. Araba
önümüzdeki iki kiﬂinin yak›n›na geldi¤inde durmuﬂ, içinden silahl› insanlar f›rlam›ﬂt›. Bu iki kiﬂiyi zorla
arabaya bindirmeye çal›ﬂ›yorlard›. Bu manzaray› Teksas'›n herhangi bir kasabas›nda de¤il, ‹stanbul'un
göbe¤inde yaﬂad›k. Sanki kovboy filmi çevriliyordu. Güpegündüz mahkemeden ç›kan iki insan bir arabadan inen eli silahl› kiﬂiler taraf›ndan zorla kaç›r›l›yordu. Aram›zda epeyce mesafe vard›. 0laya müdahale etmek için koﬂtuk fakat yetiﬂemedik. Biz koﬂarken, kaç›r›lmak istenenler de "Kahrolsun Faﬂizm",
"‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek" sloganlar›n› at›yorlard›. Bu eli silahl› kiﬂilerin sivil polisler oldu¤unu
tahminde fazlaca zorlanmad›k...
Bunun üzerine, mahkemeyi izlemeye gelenler salondan ayr›larak, ‹stanbul Valili¤i'ne gittik.
Valili¤e olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusunun ard›ndan da topluca yürüyerek
‹stanbul Adliyesi'ne geldik. Buradaki gerekli giriﬂimlerimizi yapt›ktan sonra yine toplu bir ﬂekilde
Bak›rköy Adliyesi'ne giderek, orada da suç duyurusunda bulunduk ve sloganlar›m›zla olay› protesto
ettik.
Birkaç gün sonra, gözalt›na al›nanlar›n siyasi ﬂubede açl›k grevine baﬂlad›klar›n› duymuﬂtuk.
Zorbal›¤› ve iﬂkenceyi protesto ediyorlard›. Buna ba¤l› olarak d›ﬂar›da da protesto gösterileri düzenlendi. ‹lk gösteri 5 Nisan 1989 günü Ca¤alo¤lu'nda olmuﬂtu. Yol, ateﬂe verilerek trafi¤e kesilmiﬂ, pankartlar aç›lm›ﬂt›. Protestocular›n ellerinde dövizler vard›. "Polis Terörüne Son", "Keyfi Gözalt›lar Bizi
Y›ld›ramaz", "Kahrolsun Faﬂizm, Yaﬂas›n Mücadelemiz" sloganlar› at›ld›.
Bu protestodan bir gün sonra da, üç avukat ‹stanbul Siyasi ﬁube'nin önüne giderek gözalt›ndaki
kiﬂilerle görüﬂmek istediler. Avukatlar›n yan›nda da TAYAD'l› aileler ve yabanc› bir TV ekibi vard›.
Polis bu ziyaretten çok tedirgin olmuﬂtu. Hemen suçluluk psikolojisi içine girmiﬂti. Yapt›klar›n›
onlar da biliyorlard›. TAYAD'l› ailelerin gösteri yapaca¤›ndan korkarak, çevik kuvvetten de yard›m istediler. Siyasi ﬁube'deki polislerin yeterli olamayaca¤›n› m› düﬂünmüﬂlerdi acaba’ Tabii bu arada avukatlar›n görüﬂme talebi de reddediliyordu.
Gözalt› devam etti¤i için 7 Nisan 1989'da da Sultanahmet Meydan›'nda bir gösteri düzenlendi.
Bu kez yüzlerce insan Sultanahmet Meydan›'nda toplanm›ﬂ, yaﬂl› anneler baﬂlar›na üzerlerinde "Keyfi
Gözalt›lara Son" yaz›l› siyah bantlar ba¤lam›ﬂlard›. Sultanahmet Meydan›'nda ﬂubedeki iﬂkence seanslar›n› anlatan bir de mizansen sergilendi. ‹stanbul'un orta yerinde nas›l iﬂkence yap›ld›¤› ve nas›l direnmek gerekti¤i anlat›l›yordu.
Bu oyundan sonra yaﬂl› annelerin baﬂlar›ndaki bantlar ç›kart›larak yak›ld›.
Gözalt›na al›nanlar, yaklaﬂ›k 15 gün sonra serbest b›rak›ld›klar›nda TAYAD'da bir bas›n toplant›s›
düzenlemiﬂti. Gözalt›ndan b›rak›lanlar›n da kat›ld›¤› bu bas›n toplant›s›nda ﬂubedeki iﬂkenceler
anlat›larak, k›nanm›ﬂt›. Bas›n toplant›s›na kat›lanlar sorguya, "Küçük Baba" kod adl› bir Amerikal› ve
ayr›ca ‹talyan iﬂkence uzmanlar›n›n da kat›ld›¤›n› söylediler. Demek ki, oralarda bizimkilerin bilmedi¤i
yeni iﬂkence teknikleri geliﬂtirilmiﬂ ve ﬂimdi de onun ithali gerçekleﬂtiriyordu. iﬂkenceciler halk›n gücü
ve mücadelesi karﬂ›s›nda yeni iﬂkence tekniklerinden ve Amerikal›lardan medet umuyorlard›.
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BÖLÜM 26
‹ﬁKENCE ‘SÖMÜRÜNÜN PAYANDASI’’DIR

Bir Halk Görüﬂ Gününde ‹stanbul Valili¤i'nde
‹nsanlar›n G›rtla¤› S›k›larak Bo¤ulmaya Çal›ﬂ›l›yor
Bütün bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda tepkimizi dile getirmek için, birçok demokratik kitle örgütünün
temsilcileri ile birlikte, bir Halk Görüﬂ Günü'nde ‹stanbul Valisi ile görüﬂmeye gittik. D›ﬂar›da bekleyen
polisler sanki Halk Günü de¤ilmiﬂ gibi bizi içeriye almad›lar. Oysa o gün gelen herkes içeri girip vali ile
görüﬂebiliyordu. Ama biz içeriye al›nmak istenmiyorduk. Bu tav›r karﬂ›s›nda içeri girmekte kararl›
oldu¤umuzu söyledik. Uzun süre kap›da beklettiler. Daha sonra içimizden bir kiﬂiyi sözcü olarak alabileceklerini söylediler. Amac›m›z sorunlar›m›z› ve tepkimizi dile getirmek oldu¤u için bunu kabul ettik. O
zaman ben TAYAD baﬂkan yard›mc›s› idim. Temsilci olarak beni seçmiﬂlerdi. Ben de içeriye girdim.
‹çeri girdi¤imde TAYAD'l› oldu¤umu söyledim. Vali yard›mc›s› Develio¤lu, daha ben konuyu bile anlatmaya baﬂlamadan "ç›k›n" diye ba¤›rd›. O'na göre kendi sorunlar›m varsa anlatabilecektim, onun
d›ﬂ›ndakileri dinleyemezdi. D›ﬂar›daki arkadaﬂlar›m›z› da içeri almayaca¤›n› söylüyordu. Buna karﬂ›l›k,
bu ﬂekilde kimseyi kovamayaca¤›n›, sorunlar›m›z› dinlemek zorunda oldu¤unu belirttim. O hala "Ç›k,
ç›k" diye ba¤›r›p duruyordu. Bunun üzerine orada görevli olarak bulunan bir polis beni çekiﬂtirmeye
baﬂlad›. Bu çirkin tavra karﬂ› koymak, dirsek ve yumruk darbelerini de beraberinde getirmiﬂti. Beni
sürükleyerek d›ﬂar› ç›karmaya çal›ﬂ›yorlard›. Vali yard›mc›s›, tüm bu olan biteni duydu¤u halde hiçbir
müdahalede bulunmad›. O s›rada koridorda bizden baﬂka hiç kimse yoktu. Bo¤uﬂa bo¤uﬂa kap›ya
geldi¤imizde, yine ayn› polis bu kez de bo¤az›ma sar›ld›. G›rtla¤›m› s›kmaya baﬂlam›ﬂt›. Sorunlar›m›z›
anlatmaya geldi¤imiz valilik makam›nda bo¤azlanarak öldürülmek istendim. Bo¤az›ma öyle bir
sar›lm›ﬂt› ki, tüm çabama ra¤men sesim ç›km›yordu. Sesim ç›ksa, slogan atacak, kap›da bekleyen
arkadaﬂlar›ma durumu duyurabilecektim.
‹ﬂte vali ile görüﬂmek istemiﬂtik, ancak baﬂ›m›za bunlar gelmiﬂti. Bir Halk Günü'nde vali ile
görüﬂebilmek için bile herhalde bunlar› göze alabilmek gerekliydi.
Olaydan sonra üç günlük rapor ald›m. Bo¤az›m t›rnak izleri ile doluydu. Ald›¤›m rapor üzerine
dava açt›m. Benim polisi teﬂhis etmeme ra¤men, polis herhangi bir cezaya çarpt›r›lmadan dava
kapand›.
Ertesi gün, çeﬂitli demokratik kitle örgütlerinin üyeleri olarak oldukça kalabal›k bir ﬂekilde
Valili¤in önünde toplanm›ﬂ ve olay› protesto etmeye baﬂlam›ﬂt›k. Yine her zamanki tav›rlarla
karﬂ›laﬂt›k. ‹ﬂkenceyi, polis sald›r›s›n› ve gözalt›lar› protesto etmek için gelinmiﬂ, ayn› uygulamalarla
karﬂ› karﬂ›ya kal›nm›ﬂt›. Polis protesto için toplanan insanlara, tekmelerle, coplarla, yumruklarla
sald›rm›ﬂ, çok say›da insan› gözalt›na alm›ﬂt›.
"Gözalt›yla ‹ﬂkence ‹kiz Kardeﬂ Gibidir"
O günlerde hem cezaevlerinde, hem de d›ﬂar›da iﬂkence olaylar› tüm yo¤unlu¤uyla devam ediyordu. Ayr›ca cezaevlerindeki evlatlar›m›z tüm sa¤l›k koﬂullar›ndan yoksun yaﬂ›yor ve dengesiz beslenebilmeleri için her türlü gayret sarfediliyordu. Hastalananlar›n tedavisi yap›lm›yor, hiçbir ciddi tedavi
ve muayene yöntemi uygulanm›yordu. Hastaneye ise, ancak komaya girdiklerinde veya ölümle burun
buruna geldiklerinde götürülüyorlard›.
Sorunlar›m›z› kamuoyuna yans›tabilmek için Ankara'ya Bakanl›¤a gittik. 30-35 kiﬂi kadard›k.
Bakanla görüﬂmek istedik. O tarihten yaklaﬂ›k 1-1.5 ay öncesi Bakanl›kta bir bomba patlad›¤› ve
bunun tedirginlik yaratt›¤›, o yüzden bizi kabul edemeyece¤i söylendi. O bombay› biz koymam›ﬂt›k ki.
ﬁimdi yan›m›zda da bomba yoktu. O halde görüﬂmemesinin nedeni neydi’..
Biz bu durum karﬂ›s›nda TAYAD yönetiminden üç, ailelerden de iki kiﬂinin temsilci olarak bakanla görüﬂebilmesi için ›srarl› olduk. Israr›m›z, karﬂ›s›nda çevik kuvveti bulduk. Bizden da¤›lmam›z istendi. Sürekli tehdit ediliyorduk. Da¤›lmazsak gözalt›na al›nacakt›k... Bizleri sürükleyerek da¤›tmaya
çal›ﬂt›lar. Baﬂaramay›nca da ak›llar›na ilk gelen ﬂeyi yapt›lar. Yani, coplar›na baﬂvurdular. Zorla
da¤›t›ld›k. Aram›zdan gözalt›na al›nan olmam›ﬂt›.
Buradan ayr›ld›ktan sonra da, Ankara ﬂubemizin düzenledi¤i iﬂkence konulu panele gittik. Orada
da bu olay› anlatarak, sald›r›y› k›nad›k. Ayr›ca geçmiﬂten bugüne TAYAD tarihini, karﬂ›laﬂt›¤›m›z olaylar›, karakollardaki, cezaevlerindeki, ﬂubelerdeki iﬂkenceleri anlatt›k. Bu panel s›ras›nda da polis boﬂ
durmam›ﬂ, gerek panele gelenlere, gerek panelden sonra evlerine gidenlere sald›rm›ﬂ, çok say›da
insan› gözalt›na alm›ﬂt›. Biz panele gidebildi¤imiz için ﬂansl›yd›k... Gözalt›na al›nanlar aras›nda, panelle
ilgili bas›n aç›klamas› da¤›tmak isteyen DEMKAD Ankara ﬁube Baﬂkan› da vard›. ‹ﬂkencenin
anlat›lmas›ndan rahats›z olmuﬂlard›. Madem o kadar rahats›z oluyorlard›, bu rahats›zl›¤› ortadan
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kald›rman›n tek yolu da iﬂkence yapmamakt›... Ama onlar hem iﬂkence yap›ls›n, hem de iﬂkenceye
karﬂ› ç›k›lmas›n istiyorlard›.
Onlar›n Er Ya da Geç Yapt›klar›n›n Hesab›n›
Vereceklerine ‹nan›yoruz
Sa¤malc›lar Özel Tip Cezaevi'nde ﬂeker bayram›nda yap›lacak olan aç›k görüﬂe haz›rlan›rken,
arife günü cezaevinde tünel bulundu¤unu ö¤rendik. Olay›n do¤ruluk derecesini araﬂt›rmak için de
telefona sar›larak cezaevi yöneticilerinden bilgi almaya çal›ﬂt›k. Bu olay karﬂ›s›nda hassas davran›yorduk. Çünkü Aral›k '88'deki tünel olay›ndan sonra, gaz bombalar›yla, coplarla, kalaslarla evlatlar›m›za
sald›ran iﬂkenceci subaylar ve cezaevi yöneticileri hala iﬂbaﬂ›ndayd›. Bunlar› unutmam›ﬂt›k. Onlardan
her ﬂey beklenirdi. Bu yüzden de ne olup bitti¤ini ›srarla ö¤renmeye çabal›yorduk. Nitekim ilerleyen
günlerde hassasl›k göstermekte ne kadar hakl› oldu¤umuzu, düﬂüncelerimizde yan›lmad›¤›m›z›
anlad›k. 13 May›s 1989'da tutsaklar›n bir k›sm›n›n Sa¤malc›lar, geri kalanlar›n ise Bart›n Özel Tip
Cezaevi'ne sevk edilerek Sa¤malc›lar Özel Tip Cezaevi'nin boﬂalt›ld›¤›n› ö¤rendik. Bart›n'a sevk edilen
tutsaklar›n cezalar› henüz onaylanmam›ﬂt›. Bu nedenle, mahkemelerinin bulundu¤u il d›ﬂ›na sevk edilmeleri tamam›yla keyfi bir uygulaman›n sonucuydu.
Cezaevi yetkilileri de, emir veren "yukar›dakiler" de keyfiliklerini bir kez daha gözler önüne
sermiﬂlerdi. Yap›lan sevkler, insanl›k d›ﬂ› koﬂullarda gerçekleﬂtirilmiﬂti. Sonradan ö¤rendik ki, sevkten
önce, cezaevi yetkilileri ko¤uﬂlara giderek, evlatlar›m›zla konuﬂmuﬂlar, kimsenin ‹stanbul d›ﬂ›na
götürülmeyece¤ini, Bayrampaﬂa Sivil Cezaevi'ne nakledileceklerini söylemiﬂler. Bunun üzerine onlar
da buna karﬂ› ç›kmam›ﬂlar. Ancak herkes grup grup arabalara bindirildikten sonra, verilen "sözün" bir
kand›rmacadan ibaret oldu¤u ortaya ç›km›ﬂ, iﬂkenceciler gerçek yüzlerini bir kez daha göstermiﬂlerdi.
Nakledileceklerini söyledikleri iki cezaevi aras› 100 m. bile yokken çocuklar›m›z, havas›z, ›ﬂ›ks›z, ufac›k
sevk arabalar›na yirmiﬂer, otuzar kiﬂilik gruplar halinde doldurulup 12 saat bekletilmiﬂlerdi. Bu geçen
12 saatin sonunda da, içlerinden 165 kiﬂinin Bart›n Özel Tip Cezaevi'ne sevk edilece¤i aç›klanm›ﬂt›.
Bart›n'a götürülecekler için 12 saatin üzerine bir 14 saatlik "yolculuk" daha eklenmiﬂti. Bart›n
Cezaevi'ne götürülen tutsaklar hiçbir eﬂyalar› verilmeden ko¤uﬂlara konulurken, Bayrampaﬂa Sivil
Cezaevi'ne götürülenler ise, ad›na müﬂahade dedikleri darac›k hücrelere üçerli-dörderli konulmuﬂlard›.
Cezaevi sorumlular› tünelin intikam›n› almak istiyorlard›. Onlar kan dökülmesini isterken, bu isteklerini
gizlemiyorlar, "Buradan mutlaka ölü ç›kacak." diyorlard›. Bayrampaﬂa Cezaevi'nden o zaman ölü
ç›kmam›ﬂt› ama çocuklar›m›za karﬂ› gerçekleﬂtirdikleri sald›r› sonras›nda 50'si a¤›r olmak üzere toplam
150 kiﬂi yaralanm›ﬂt›.
Biz TAYAD'l› aileler, bu geliﬂmelerin ard›ndan hemen giriﬂimlerimizi baﬂlatt›k. Önce ‹stanbul ve
Eyüp Cumhuriyet Savc›l›klar›na suç duyurusunda bulunduk. Çeﬂitli kereler savc› ile görüﬂerek, durumu, dilekçelerimizin yan› s›ra sözlü olarak da anlatt›k. Baﬂta Baﬂbakanl›k ve Adalet Bakanl›¤› olmak
üzere, ilgili yerlere telgraflar çektik. Uluslararas› Af Örgütü, Helsinki ‹zleme Komitesi gibi insan haklar›
savunucusu durumunda olan çeﬂitli kuruluﬂlara sözlü ve yaz›l› bilgiler verdik, belgeler gönderdik. Bu
arada TAYAD olarak birkaç kez bas›n toplant›lar› düzenleyerek, olay› kamuoyuna da yans›tmaya
çal›ﬂt›k. Bu bas›n toplant›lar›nda evlatlar›m›zdan gelen ve geliﬂmeleri anlatan mektuplar vard›. Bu mektuplarda yaﬂanan vahﬂeti dakika dakika anlat›yorlard›.
Sald›r›lar s›ras›nda üzerlerinde olan ve kan içinde kalan elbiseleri de elimizdeydi. Hepsi paramparçayd›. Tüm bu çabalar›m›z sürerken, cezaevi kap›s›ndan da hiç ayr›lmad›k. ‹ﬂkencecilerin yakas›na
yap›ﬂt›k. Onlardan hesap soruyorduk. Yapt›klar› cezas›z kalmamal›yd›. ‹ﬂkencecilerin "Ben yapt›m
oldu." rahatl›¤›yla hareket etmelerinin önüne geçmeliydik. Bunun için mücadele ettik ve edece¤iz de.
Onlar›n er ya da geç yapt›klar›n›n hesab›n› vereceklerine inan›yoruz.
"Onlar Buraya Siyasi Amaçla Geldiler" Diyen Bakan'›n
Sözlerini "Ölürlerse Ölsünler. Sorumlulu¤u
Ben Al›yorum" Diyen Genel Müdür Tamaml›yor!
22 May›s günü aileleri alarak oldukça kalabal›k bir ﬂekilde Ankara'ya gittik. Adalet Bakan› ile
görüﬂmeye çal›ﬂt›k. Bu ziyaretlerimiz daha sonra da tekrarland›. 28 May›s'ta, bu kez de aram›zdan
seçti¤imiz dört kiﬂilik bir temsilci grubu Ankara'ya gitti. Tüm ›srarl› çabalar›m›za karﬂ›n, Adalet Bakan›
temsilcilerimizle görüﬂmeye yanaﬂmad›. Bakanl›¤›n kap›lar› yüzümüze kapand›. Bakan bizle görüﬂmek
istemiyordu. Oysa hiç de yabanc›m›z say›lmazd›. Bizler O'nu çok iyi tan›yorduk, tabii O da bizleri. Bu
yüzden ﬂaﬂ›rmad›k. Yine s›kça duydu¤umuz nakarat› tekrarl›yordu: "Çocuklar› siyasidir, bunlar› kullan›yorlar, onlar buraya siyasi amaçla geldiler." diyordu. De¤iﬂmez bir yan›tt› bu. Baﬂtan savmak için
s›kça kullan›l›yordu.
Bakan ve di¤er sorumlular var güçleriyle gerçekleri gözlerden uzak tutmaya çal›ﬂ›yorlard›. 150
kiﬂinin yaralanmas›yla sonuçlanan vahﬂete sessiz kalmam›z› istiyor, iﬂkenceye karﬂ› ç›kt›¤›m›z için de
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kullan›ld›¤›m›z› söylüyorlard›. ‹ﬂkence yapanlar›n de¤il de iﬂkenceye karﬂ› ç›kanlar›n ideolojik ve siyasi
amaçl› ve de sak›ncal› olduklar›n›, böyle kiﬂilerin kullan›ld›klar›n›, hatta vatana ihanet suçu iﬂlediklerini
de ö¤renmiﬂtik. Zaten ö¤renmedi¤imiz bir bu kalm›ﬂt›.
Ankara'ya gidiﬂ geliﬂlerimizde Adalet Bakan›yla görüﬂemezsek de Ceza ve Tevkif evleri Genel
Müdürü Abdülkadir Özgöz'le görüﬂebilmiﬂtik. Özgöz, bugüne kadar karﬂ›laﬂt›¤›m›z en "aç›k sözlü" yetkililerden biriydi. Ne düﬂüncelerini gizliyordu, ne de duygular›n› sakl›yordu. Halk aras›nda bir deyim
vard›r ya "sözünü sak›nmaz", iﬂte böyle biriydi. Bize aç›k aç›k "Ölürlerse ölsünler, sorumlulu¤u ben
al›yorum." diyordu. Gayet rahatt›. Cezaevlerinde olabilecek ölümlerden herhangi bir rahats›zl›k duymuyordu. Son derece do¤al bir ﬂeydi bu. Hele ki siyasi tutsaklar söz konusuysa, ölüm olaylar›n›n
olmamas› için de hiçbir neden yoktu...
Tüm giriﬂimlerimiz sonuçsuz kalm›ﬂt›. Biz anlat›yorduk, onlar dinliyordu. Ya ses ç›karm›yorlar, ya
da ölürlerse ölsünler diyorlard›. Evlatlar›m›z›n ölmesini bekleyemezdik. Kimse bunu bizden isteyemezdi. 5 May›s günü, aram›zdan dört kiﬂi gönüllü olarak kendilerini cezaevi kap›s›na zincirlediler.
Ellerindeki pankart ve dövizlerle "yeni ölümler istemediklerini" hayk›r›yor, sloganlar at›yorlard›. Cezaevi
önünde "‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek", "Yaﬂas›n Cezaevlerindeki Tutsaklar›n Onurlu Direniﬂi"
sloganlar› vard›. Bu gösteriye de polis müdahale etti. Pankartlara, dövizlere sald›r›yor, onlar› alarak
parçalamaya çal›ﬂ›yor, eline geçirebildi¤ini yok etmek için üzerinde tepiniyordu. Ancak yine de sloganlar at›l›yordu.
Eylem, uzunca bir süre devam etti. Amac›m›za ulaﬂt›¤›m›z için de eylemimizi bitirdik. Bu eylemden bir gün sonra, cezaevindeki açl›k grevinin de bitti¤ini ö¤rendik. Bu nedenle, yapmay›
düﬂündü¤ümüz di¤er etkinliklerden vazgeçtik.
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BÖLÜM 27
89 1 MAYISI YAKLAﬁIYORDU

Günler öncesinden herkesi 1 May›s heyecan› sarm›ﬂt›. Bu kez de 1 May›s "yasad›ﬂ›" olarak kutlanacakt›. Bu konuda ender ülkeler aras›ndayd›k.
Nihayet o gün gelmiﬂti. 1 May›s günüydü. Günün erken saatlerinden itibaren ‹stiklal Caddesi'ne
giden otobüslerde, arabalarda, kald›r›mlarda, yollarda, yani hemen her tarafta bir TAYAD'l› aileyi görmek mümkündü.
‹stiklal Caddesi'ndeki korteje kat›l›nacak ve 1 May›s'›n yasal olarak kutlanma hakk›, buralardan
geçerek al›nacakt›. 1 May›s ﬂehitlerini düﬂünüyorduk. 1 May›s için canlar›n› ortaya koyanlar›, kanlar›n›
dökenleri, 1 May›s için mücadele edenleri düﬂünüyorduk.
‹stiklal Caddesi'nde henüz daha kortej oluﬂmam›ﬂt› ki, polisler sald›rmaya baﬂlad›lar. Coplar
durmaks›z›n inip kalk›yordu, tekmeler, yumruklar koval›yordu coplar›. ‹nsanlar, ‹stiklal Caddesi'ni
çevreleyen ara sokaklara da¤›lm›ﬂlard›. Sloganlar at›l›yordu. Polis sald›r›yor, taﬂlarla, sopalarla karﬂ›
konuluyor, direniliyordu. Taksim'e giden yollar zorlan›yor, ara sokaklar›n birinde bir pankart aç›l›yordu:
"Yaﬂas›n 1 May›s-TAYAD'l› Aileler"
1 May›s'ta yüzlerce insan gözalt›na al›nm›ﬂ, yüzlerce insan yaralanm›ﬂt›. Kimisi kurﬂunla, kimisi
copla, kimisi tekme ve yumrukla... Baﬂlar yar›lm›ﬂ, vücutlar morarm›ﬂ, insanlar›n her yan› çürük ve
ﬂiﬂlerle dolmuﬂtu. ‹nsanlar yaral› olduklar› halde gözalt›na al›nm›ﬂlard›. Biz TAYAD'l› aileler olarak, 1
May›s sonras›nda ekipler oluﬂturarak yaral›lar›n durumunu araﬂt›rd›k. Gözalt›ndakilerin kimler oldu¤unu
ö¤renmeye çal›ﬂt›k. Dört bir yana da¤›lm›ﬂt›k. Hastanelerde ayakta tedavi gören pek çok insan da
gözalt›na al›nm›ﬂt›. Bu yüzden Tabipler Odas› ve doktorlarla görüﬂtük. Bir k›sm›m›z ﬂubenin önüne
gitmiﬂ, gözalt›ndakilerin durumu hakk›nda bilgi almaya çal›ﬂ›yorduk. Bu arada Mehmet'in Cerrahpaﬂa
Morgu'nda oldu¤unu ö¤rendik. Morgun önünde bekledik. Polis geniﬂ güvenlik önlemleri alm›ﬂt›.
Mehmet'in ailesine haber verdik. Çok zor bir and›. Bir ana babaya "O¤lunuzu kaybettik. Baﬂ›n›z sa¤
olsun." demek dünyan›n en zor iﬂiydi. Bu an› yaﬂamayan bilemez. Ülkemizde bu an› insanlara s›k s›k
yaﬂatanlar, bir gün gelecek kendileri de böylesi anlar yaﬂayacaklar.
Mehmet'in cenazesinde de bir araya gelmiﬂtik. Polis cenazenin al›nmas›nda güçlükler ç›kard›.
Cenazenin kald›r›laca¤› camiye bizi sokmak istemedi. Barikatlar kurdu. Barikatlar sloganlarla aç›ld›.
Polisin "da¤›l›n" ihtar›na karﬂ›l›k, kimse yerinden k›p›rdamam›ﬂt›. Mehmet'e son görev lay›k›yla yerine
getirilecekti. Herkes "Cenazemizi Kald›raca¤›z" sloganlar›yla kararl›l›klar›n› dile getiriyordu. Bir süre
sonra, polisin cenazeyi kaç›rd›¤› haberi geldi. Gerçekten de polis caminin arka taraf›ndan cenazeyi
kaç›rm›ﬂt›. Bunun üzerine yürüyüﬂe geçildi. Polis korteji bölmeye çal›ﬂt›. ‹nsanlar sokak aralar›na
da¤›lmaya baﬂlad›lar. Gösteri sokak sokak devam ediyor, bir polis sald›r›yor geri çekiliyor, bir göstericiler sald›r›yor geri çekiliyordu. Kucaklarla taﬂlar toplan›yor, taﬂlar at›l›yordu. Mehmet vard› at›lan
taﬂlarda, Mehmet'in sloganlar› hayk›r›l›yordu. Yaralananlar oldu. Kalp krizi geçirenler oldu. Sald›r›dan
gazeteciler de nasibini ald›. Hatta birinin polis taraf›ndan kolu k›r›ld›. Daha sonra çat›ﬂa çat›ﬂa Topkap›
Mezarl›¤›'na gidildi. Orada anma yap›ld›, marﬂlar söylendi.
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BÖLÜM 28
"AYNI KUMAﬁTAN D‹K‹LD‹K

"Onurunuz onurumuzdur
Kavgan›z kavgam›zd›r, yüre¤iniz yüre¤imizdir
Savundu¤unuz her ﬂey, yaﬂayan bilincimizdir
Yanaklar›n›zdan süzülen birkaç damla m›’
Hüzünlü sevincimizdir"
"ﬁehitlerine Sahip Ç›kmayan, Köksüz A¤aca Benzer"
Do¤ru söze ne demeli!.. ‹nsanlar›m›z, evlatlar›m›z büyük özverilerle, inançla, ölüme "arkadaﬂl›k"
yap›yorlard›. Ölümü teslim alanlar›n, y›llard›r bizlere ö¤rettikleri gerçekler, b›rakt›klar› de¤erler üzerinde,
kiﬂili¤imiz, inançlar›m›z biçimlenmiﬂ, bugünkü halini alm›ﬂt›. O zaman onlara olan görevlerimizi yerine
getirmeliydik. Çünkü o güne kadar ‹stanbul ve Diyarbak›r cezaevlerinde ölümle koyun koyuna yatan
evlatlar›m›z kadar onurlu bir davran›ﬂ içinde bulunan insan duymam›ﬂt›k.
TAYAD'l› aileler olarak Ölüm Orucu'nda ﬂehit düﬂen evlatlar›m›z› anmak, y›llar geçse de
kazand›rd›klar› ile birlikte yaﬂad›¤›m›z›, bundan sonra da yaﬂayaca¤›m›z› göstermek için Silivrikap›'daki
mezarlar›na gittik, Sa¤›m›zda, solumuzda çeﬂitli demokratik kitle örgütlerinden gelenler vard›. Mezar
taﬂlar›nda "Direnmek Onurlu Bir Görevdir... " yaz›l› bir pankart as›l›yd›.
Bir k›z›m›z, güzel bir konuﬂma yapt›. Bizleri an›lara dald›r›p dald›r›p ç›kard›. O günleri hat›rlad›m;
o günlerin sessizli¤i gözlerimde canland›. Hani derler ya "‹n cin top oyunuyor". ‹ﬂte öyle bir sessizlik.
Sadece dilimiz döndü¤ü, akl›m›z erdi¤i kadar bir ﬂeyler yapan, yapabilece¤imiz her ﬂeyi yapan bizlerin
sessizli¤i vard›.
ﬁimdi sessizlik yok. Belki de evlatlar›m›z›n çocuklar› olacak yaﬂtaki güzel insanlar, sessizli¤e izin
vermemiﬂlerdi; marﬂlar, türküler, sloganlar ﬂenli¤i vard›... Onlara sözler verdik, her zaman
yaﬂataca¤›m›za dair...
Apo'nun mezar›, memleketi olan Manyas'tayd›. Bir grupla oraya gittik. 19 kiﬂiydik, genci,
yaﬂl›s›yla. Apo'nun köylüleri ve ailesi karﬂ›lam›ﬂt› bizi.
Topluca mezara gittik. Dört bir yandan, ilçelerden, köylerden insanlar gelmiﬂti. Ne bileyim, sanki
"Bizsiz Apo mu an›l›r’" der gibiydiler. Hepsi Apo'ya, ﬂehidimize kenetlenmiﬂler, O'nun yaratt›¤›
de¤erlere kendi de¤erleri gibi sahip ç›km›ﬂlard›.
Burada da konuﬂmalar yapt›k. Marﬂlar, türküler söyledik. Sloganlar›m›z her yeri inletiyordu. Hele
ki Apo'muzun yazd›¤› bir ﬂiirden bestelenmiﬂ, 1984 Marﬂ›'n› söylememiz vard› ki, bizlerin o andaki
coﬂkusunu nas›l anlatmal› bilemiyorum...
Her ﬂey güzel, iyiydi. Anma, yar›n›m›za ve ﬂehitlerimize olan inançlar›m›z›n daha da büyümesi ile
son bulmuﬂtu. Derne¤imizin Ankara ﬁubesi'nde de anma düzenlenmiﬂti. Amasya'dan tutsak aileleri ve
di¤er kitle örgütleri de kat›lm›ﬂ, ayn› duygu ve coﬂku orada da olmuﬂ... Eee, ne de olsa ayn› kumaﬂtan
dikildik!..
Oysa Biz Onlar› Her Yerde An›yoruz
"Sevdiklerimizle Birlikteyiz" ad›nda bir panel yapmay› düﬂünmüﬂtük. Böylece Ölüm Orucu ﬂehitlerimizi anacak, onlar›n ölümleriyle neler kazan›ld›¤›n› anlatacakt›k.
Gerekli baﬂvurular› yapt›k. Ancak "Dernekler panel düzenleyemez. Tertip Komitesi olarak
baﬂvuru yap›n." diyerek izin vermediler. Oysa iﬂadamlar›n›n derne¤i yap›yordu!.. Ne de olsa buras›
Türkiye'ydi.
Daha sonra ikinci kez tertip komitesi olarak baﬂvurduk. Yine keyfi uygulamalarla panelimiz
yapt›r›lmad›. Panelimizi engelleyerek ﬂehitlerimizi anamayaca¤›m›z› san›yorlard›. Oysa biz onlar› sadece panelde de¤il, her yerde an›yorduk. Sokaklarda, k›rlarda, cezaevinde, ﬂubelerde... Her ﬂeyde
onlar›n isimleri ve de¤erleri vard›...
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BÖLÜM 29
CEZAEVLER‹NDEK‹
VAHﬁET POL‹T‹KASI SÜRÜYOR

Babalar Günü'nde Babalara Cop ve Postal Darbeleri
18 Haziran 1989 Babalar Günü'ydü. O gün de normal olarak aç›k görüﬂ yap›lmas› gerekiyordu.
Aileler olarak yine her zaman oldu¤u gibi cezaevi kap›s› önündeydik. Evlatlar›m›zla yapaca¤›m›z
görüﬂmenin heyecan›n› yaﬂ›yorduk. 0 gün sadece babalar yoktu, cezaevinin önünde. Eﬂler, çocuklar,
kardeﬂler, analar da vard›. Cezaevindeki yak›nlar›yla karﬂ›l›kl› görüﬂemeseler de, o görüﬂ gününün
heyecan›n› cezaevi önünde yaﬂayacaklard›. ‹nsan evlad› ile görüﬂemezse bile, onun bulundu¤u
mekan›n yan›nda olmak istiyordu her zaman. Kendini o zaman daha yak›n hissediyordu içerdekilere.
O gün de iﬂte böyle bir gündü. Önce görüﬂ yap›lacak diye, Sa¤malc›lar Cezaevi önüne toplanan kalabal›¤›n bir k›sm› içeri al›nd›. Bir k›sm› da d›ﬂar›da kald›. Me¤erse cezaevi yönetimi ve d›ﬂ güvenlik,
bunu bilinçli olarak bizi bölmek için yapm›ﬂlard›. Görüﬂ yapt›rmayacaklar›n› bile bile, ailelerden bir
k›sm›n› sanki görüﬂ yapt›racakm›ﬂ gibi içeri alm›ﬂlard›. Bu da iﬂkence yöntemlerinden birisiydi. Bir ailenin evlad› ile, yak›n› ile görüﬂüp görüﬂmemesini iﬂkence arac› olarak kullanabiliyorlard›. Daha sonra
askerlerin cezaevi önünde barikatlar kurmaya baﬂlad›¤›n› gördük. ‹çeri giren ailelerden tart›ﬂma sesleri
ve slogan sesleri gelmeye baﬂlam›ﬂt›. Bir terslik oldu¤unu anlam›ﬂt›k. Askerler de barikat kurunca,
amaçlar› ortaya Ç›km›ﬂt›. Biz askerlerin kurdu¤u barikatlar›n üzerine yürüdük. Barikatlar› aﬂmaya
çal›ﬂ›yorduk. O arada da içerisi tam bir savaﬂ alan› gibiydi. Cezaevinin etraf› çevik kuvvet ve sivil
polislerce sar›lm›ﬂt›. Biz askerlerin kurdu¤u barikatlara yaklaﬂt›¤›m›zda, askerler de komutanlar›n›n
emriyle bizlere sald›rmaya baﬂlad›lar. Tekmeler savruluyor, coplar havada uçuﬂuyordu. Küfürün bini
bir parayd›. Cezaevi yönetimi ve iç güvenlik sorumlular›, askerleri ana babalar›n üstüne sald›rt›yordu.
Çok iyi hat›rl›yorum, o gün hava ya¤murluydu. Yerler çamur içindeydi. Tabii onlar buna ald›r›ﬂ etmiyorlard›. Tekme tokat darbeleri aras›nda bizleri yerlerde, çamurlar›n içinde sürüklüyorlard›. Bütün suçumuz, cezaevindeki yak›nlar›m›zla 10-15 dakika görüﬂmek istememizdi. Sonuçta onlar görevlerini
baﬂarm›ﬂ, bizi cezaevindeki yak›nlar›m›zla görüﬂtürmemiﬂlerdi. Biz TAYAD'l› aileler olarak bunu protesto ettik. Cezaevi önünde toplanarak halaylar çektik.
Alay Komutan› "Vali", Vali de "Alay Komutan›" Diyor
1 A¤ustos Genelgesi'ne karﬂ› yürütülen kampanya s›ras›nda, o dönemdeki Eskiﬂehir Cumhuriyet
Savc›s› "Bize ma¤dur olmuﬂ insanlardan, binlerce baﬂvuru geliyor. Suçlular› rahat ettirmeyin, yoksa
biz de açl›k grevine baﬂlar›z diyorlar." diyebiliyordu. Onlar iﬂin kolay›n› bulmuﬂtu. Kendilerinde hiçbir
suç yoktu! Halk ak›n ak›n onlara geliyor, "Cezaevindekilere iﬂkence yap›n, ezin, kiﬂiliksizleﬂtirin, köleleﬂtirin, hatta çürütün, bununla da kalmay›n, öldürün."diyordu...
‹ﬂkenceyi, ahlaks›zl›¤›, rüﬂveti onaylayan, insanca yaﬂam koﬂullar›n› ortadan kald›ran bu anlay›ﬂ,
uluslararas› sözleﬂmelerden her f›rsatta söz edip, kendine övünme pay› ç›karan iktidar›n da
ikiyüzlülü¤ünü gösteriyordu. Kiﬂisel ve Siyasal Haklar Uluslararas› Sözleﬂmesi, "Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lm›ﬂ olan herkese insanca ve insan kiﬂili¤inden gelen onuruna sayg› gösterilerek davran›l›r."
diyordu. Bu sözleﬂmeyi onaylayan iktidar ise oral› bile de¤ildi. Çünkü 1 A¤ustos Genelgesi'nin kendisi
zaten bu sözleﬂmenin çi¤nenmesi demekti.
1 A¤ustos Genelgesi'nin sonuçlar›ndan birini de Eskiﬂehir ve Ayd›n cezaevlerinde yaﬂad›k. O
dönem Eskiﬂehir Cezaevi'nde bir tünel bulunmuﬂ ve tünelin ard› s›ra yo¤un bask›lar ve iﬂkenceler
gündeme gelmiﬂti. Eskiﬂehir Cezaevi'ndeki tutsaklar›n direniﬂler sonucu elde ettikleri tüm haklar gasp
edilmiﬂ, eﬂyalar› ya¤malanm›ﬂ, tam anlam›yla bir terör estirilmiﬂti. Bunun üzerine Eskiﬂehir'deki tutsaklar açl›k grevine baﬂlam›ﬂ, bu açl›k grevi gerek di¤er cezaevlerinde, gerek d›ﬂar›da yank›s›n› bulmuﬂ,
çeﬂitli destek eylemleriyle direniﬂler yayg›nlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. Eskiﬂehir Cezaevi'ndeki tutsaklar›n
açl›k grevleri 30'lu günlerle tan›ﬂt›¤›nda, TAYAD'l› aileler de iﬂin içine girmiﬂti. Biri Eskiﬂehir, di¤eri
‹stanbul olmak üzere iki eylem gerçekleﬂtirmiﬂlerdi. Öncelikle Eskiﬂehir Cumhuriyet Savc›s› ile görüﬂen
TAYAD'l› ailelerin tüm insani talepleri, savc› taraf›ndan sert bir dille geri çevrilmiﬂti. Bunun üzerine
TAYAD'l› aileler de Sa¤malc›lar Cezaevi önünde üç günlük bir açl›k grevine baﬂlad›lar. Açl›k grevi
s›ras›nda cezaevi önüne açt›klar› pankartta "Eskiﬂehir Cezaevi'ndeki Tutsaklar Ölüme Terk Edilemez"
yaz›l›yd›.
Bu eylem s›ras›nda, her zaman oldu¤u gibi yine polis sahnelerdeydi. Coplanmalar, tekmelenmeler, yaﬂl› analar› yerlerde sürüklemekle devam etti. Polis ac›mas›zca evlatlar› ölüm tehlikesi içinde olan
analara sald›r›yordu. Sa¤malc›lar Cezaevi önünde baﬂlayan açl›k grevi TAYAD'da sürerken, daha önce
gözalt›na al›nan dört kiﬂi serbest b›rak›ld›. Açl›k grevi, serbest b›rak›lanlar ve yeni kat›lanlarla birlikte
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kitleselleﬂti.
2 A¤ustos günü, yaklaﬂ›k 200 kiﬂinin kat›ld›¤› bir telgraf çekme eylemi ile açl›k grevi bitirildi.
Açl›k grevi bitirildikten bir sonraki gün, Eskiﬂehir Cezaevi'nin sabaha kadar boﬂalt›laca¤›n› ve
tüm tutsaklar›n sevk edilece¤ini ö¤renmiﬂtik. O zaman Eskiﬂehir Cezaevi'ndeki açl›k grevinin 35.
günüydü. 35 gündür insanl›k d›ﬂ› koﬂullarda direniﬂlerini sürdüren evlatlar›m›z, ölüm s›n›r›nda gezinirken, bir baﬂka cezaevine sevk edilmek isteniyorlard›. Bu düpedüz evlatlar›m›z›n ölümüne davetiye
ç›karmak anlam›na geliyordu. Bu sevkten amaç, Eskiﬂehir Cezaevi'ndeki direniﬂi k›rmak ve cezaevinden ölü ç›kmas›n› sa¤lamakt›!.. Eskiﬂehir'den Ayd›n ve Nazilli cezaevlerine 15 saati bulan bir ölüm yolculu¤u baﬂlam›ﬂt›. Açl›k grevindeki evlatlar›m›z, elleri kelepçeli olarak ring ad› verilen çelik z›rhl›, dört
yan› kapal›, tavan›nda 4-5 santimetre kal›nl›¤›nda havaland›rma deli¤i bulunan arabalara üst üste
y›¤›lm›ﬂlard›. ﬁimdi sevk de bir iﬂkence arac› olmuﬂtu. Hatta bu sevk, evlatlar›m›z›n infaz›na
dönüﬂtürülmüﬂtü.
Evlatlar›m›z›n ellidokuzu Nazilli Cezaevi`nde b›rak›lm›ﬂ, di¤erleri de bu ölüm arabalar›nda Ayd›n
Cezaevi'ne götürülmüﬂlerdi. Ayd›n Cezaevi'ne gelindi¤inde, jandarma ve gardiyanlar›n dipçik ve sopa
darbeleri aras›nda hücrelere al›n›yorlar, bu sald›r› s›ras›nda birçok insan yaralan›rken, PKK davas›ndan
yarg›lanan Mehmet Yalç›nkaya ve Hüseyin Hüsnü Ero¤lu, bilinçli olarak katlediliyordu. Yetkili a¤›zlar,
hemen o çok bilinen ve kendilerini temize ç›karacak aç›klamalar›na bir kez daha baﬂvurdular.
Tutsaklar "Aﬂ›r› su kayb› sonucu ölmüﬂlerdi..." Yalan söylüyor, olan, biteni kamuoyundan gizlemeye
çal›ﬂ›yorlard›. Evlatlar›m›z açl›k grevinin 35. gününde ölüm arabalar›yla ç›kar›ld›klar› ölüm yolculu¤unda
katledilmiﬂlerdi. Onlar› katleden "kaybettikleri su" de¤ildi. Onlar› katleden faﬂizmin cezaevi
politikas›yd›. ,
Ölüm haberinin duyulmas› ile birlikte bir grup TAYAD'l› aile Ayd›n'a gitti. Otopsi raporunun
inand›r›c› bir yan› yoktu. O arada, açl›k grevinden dolay› Ayd›n Devlet Hastanesi'ne kald›r›lan tutsaklar›n yan›na gidilerek, durumlar› hakk›nda bilgi al›nmaya çal›ﬂ›ld›. Polis burada da suçunu gizleyebilmek için, bizleri hastanenin çevresinden uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂt›. Ancak biz bu keyfi tutumu protesto
ettik ve hastane önünden ayr›lmayarak oturma eylemi yapt›k.
Eskiﬂehir Cezaevi'ndeki açl›k grevi 50'li günlere yaklaﬂt›¤›nda, bu kez de TAYAD temsilcileri olarak bir kez daha Ayd›n'a gidip, cezaevinde ve hastanede açl›k grevini sürdürmekte olan evlatlar›m›zla
görüﬂmek istedik. Bu amaçla il Jandarma Alay Komutan› bize bu konuda yetkisinin olmad›¤›n› söyleyince, bu kez de Valili¤e giderek, Vali’nin yolunu kestik. Taleplerimizi ona ilettik. Vali de sorumlulu¤u
üstlenmiyordu. O da topu Cumhuriyet Savc›s› ile ‹I Jandarma Alay Komutan›'na at›yordu. Çocuklar›m›z
yaklaﬂ›k 50 gündür açl›k grevi yap›yor, iki siyasi tutuklunun infaz› gerçekleﬂtiriliyor ve bunlar›n sorumlusunu bulmak mümkün olmuyordu. ﬁimdi de birbirlerini suçlamaya baﬂlam›ﬂlard›. Alay komutan› vali
diyor, vali de alay komutan› diyordu...
Bu arada avukatlar›n bask›s› ve çabalar›yla ikinci kez otopsi yap›ld›. Avukatlar bu otopsi
s›ras›nda, öldürülen iki kiﬂi üzerindeki iﬂkence izlerini görmüﬂ ve saptam›ﬂlard›. Ancak tüm bunlara
karﬂ› otopsi raporuna bir kez daha "su kayb›ndan öldü" diye yaz›ld›. Böylece gerçekleri saklayabileceklerini san›yorlard›. Ancak gerçek apaç›k ortadayd›...
Tüm bu geliﬂmelerden sonra, SHP milletvekilleri de Ayd›n Cezaevi'ne gelmiﬂ ve olay›n tan›klar›
ile görüﬂmüﬂlerdi. Bu diyaloglardan da anlaﬂ›ld›¤› gibi, cezaevi giriﬂinde evlatlar›m›z zorla saç kesme,
ç›r›lç›plak soyarak arama gibi yapt›r›mlarla karﬂ›laﬂm›ﬂ, bu onur k›r›c› yapt›r›mlara uymayanlara ise
yo¤un iﬂkenceler uygulanm›ﬂt›. Ayd›n'da gerçekleﬂen katliama tepkiler sürüyordu. 7 A¤ustos günü
Adalet Bakan›'n›n Bak›rköy Adliyesi'ne gelece¤ini ö¤renmiﬂtik. Bunun üzerine Bak›rköy Adliyesi'ne
giderek taleplerimizi dile getiren bir pankartta Bakan›n yolunu kestik. Tutuklular›n ölümünden Bakan›n
sorumlu oldu¤unu söylüyorduk. Uzun süredir tüm görüﬂme taleplerimizi geri çeviren Adalet Bakan›yla
fiili durum yaratarak görüﬂebilmiﬂtik.
ﬁehitlerimizin Cenazelerine Sahip Ç›kt›k
Eskiﬂehir Cezaevinden Ayd›n'a sevk s›ras›nda öldürülen Mehmet Yalç›nkaya'n›n cenazesi
Urfa'n›n Halfeti ‹lçesi'nin F›nd›közü Köyü'ne götürülürken, Hüseyin Hüsnü Ero¤lu'nun cenazesi de
‹stanbul'a getirilmiﬂti. Onlar bizim ﬂehitlerimizdi. Direniﬂ ﬂehitleriydi. Son yolculuklar›nda onlar› yaln›z
b›rakmad›k. Hüsnü Ero¤lu'nun ‹stanbul'daki cenaze törenine tüm gücümüzle kat›ld›k. En önde
taﬂ›d›¤›m›z pankart›m›zda "‹nsanl›k Onuru Iﬂkenceyi Yenecek" yaz›yordu. "Evlat Ac›s›na Son" pankart›,
"Mehmetler, Hüseyinler Ölmez" slogan›yla birleﬂiyordu. Eskiﬂehir`den baﬂlayan ve Ayd›n'da noktalanan katliamlar›n hesab› sorulacakt›. Buna inan›yorduk.
Evlatlar›m›z›n ölümünden sorumlu olanlar›n hepsi biliniyor,kamuoyu onlar› yak›ndan tan›yordu.
Onlar suçluydular. "Tedavi kabul etmeyen ölür. " diyen yönetimin Baﬂbakan›, 1 A¤ustos
Genelgesi'nde pay sahibi olan ve bununla övünen Adalet Bakanl›¤› Müsteﬂar›, "Soyunsayd›n›z bunlar
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olmazd›." diyen Ayd›n Cumhuriyet Savc›s›, "Cezaevleri beﬂ y›ld›zl› oteller gibi. ", "Onlar ölmez, bilinç
kayb›na u¤rad›klar›nda müdahale edece¤iz." diyen Eskiﬂehir Cumhuriyet Savc›s›, 50 gündür açl›k
grevi yapan insanlara sevke uygundur raporu veren Mengele art›¤› doktorlar ve görevde bulundu¤u
sürece siyasi tutsaklar›n ölümünden, sakat kalmas›ndan, insanl›k d›ﬂ› koﬂullarda günbegün sa¤l›klar›n›
yitirmesinden sorumlu olan Adalet Bakan› suçluydular.
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BÖLÜM 30
HER TÜRLÜ HAKSIZLI⁄A DUYARLI OLMAK
B‹ZLER ‹Ç‹N B‹R GÖREVD‹R

Romanya'daki Geliﬂmeler Karﬂ›s›nda Sesimizi Yükselttik!
Romanya'daki geliﬂmelere karﬂ› bir ﬂeyler yapmal›yd›k. Dünyadaki tüm insanlar›n gözü önünde
bir oyun tezgahlan›yordu. Bu oyunu aç›¤a ç›karmak, sessiz kalmamak gerekiyordu. Bunun için 4 Ocak
1989 tarihinde, dernek binam›zda bas›n toplant›s› düzenledik. Toplant›ya sosyalist dergileri ve demokratik kitle örgütlerini davet etmiﬂtik.
Toplant›da bugüne kadar ilerici olan›n, hakl› olan›n, halktan yana olan›n saf›nda olmak
gerekti¤ini ö¤rendi¤imizi, Romanya konusunda da ayn› davran›ﬂ› gösterece¤imizi belirttik.
Çavuﬂesku yönetiminin tüm eksik, hata ve zaaflar›na karﬂ› desteklenmesi do¤ru olan tav›rd›.
Çünkü onlar bütün olumsuzluklara karﬂ›, genel olarak sosyalizmin ç›karlar› yönünde tav›r alm›ﬂlard›.
Karﬂ›-devrimciler "demokrasi" diyerek gelmiﬂlerdi, ama burjuvazinin göstermelik demokrasisini
bile uygulamam›ﬂlard›. Çavuﬂesku ve kar›s›n› düzmece bir mahkemede yarg›layarak idam etmiﬂler,
as›ls›z-kan›ts›z iddialarla, savunma hakk› vermemekle, gerçek yüzlerini göstermiﬂlerdi.
Bugün bak›yoruz da, bizim o zamanki tavr›m›z›n ne kadar hakl› ve yerinde oldu¤unu görerek
gurur duyuyoruz. Romanya'n›n bugünkü haline üzülsek de, var olan gerçek bu, ne yaz›k ki!..
Aksoy Cinayetine Sessiz Kalmay› Düﬂünmedik, Düﬂünemezdik
Mehmet Akif Dalc›'n›n 1 May›s 1989'da öldürülmesinden sorumlu oldu¤u aç›klanan, resimleri
bas›lan Polis Memuru Kaz›m Çakmakç›'n›n öldürülmesinin hemen ard›ndan Prof. Dr. Muammer Aksoy
öldürüldü. Bu cinayetin hemen arkas›ndan, olay bas›na ‹slamc› bir grubun ad› verilerek yans›t›lmaya
çal›ﬂ›ld›. Hedefi belli olmayan bir terör ortam› oldu¤u izlenimi yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›yordu. E¤er kamuoyu bu yaz›lanlara, daha do¤rusu yazd›r›lanlara inanm›ﬂ olsayd›, "Sa¤ da, sol da ayn›, hiçbirinin di¤erinden fark› yok, ikisi de gözü kapal› terör estiriyor." diyecekti.
Aksoy cinayetinden sorumlu oldu¤u ﬂeklinde bas›na yans›t›lan "‹slamc› bir örgüt" var m›, yok
mu o bile belli de¤ildi. Her ne hikmetse bu islamc› örgütler daha sonra Çetin Emeç ve Bahriye Üçok
cinayetlerinde de karﬂ›m›za ç›kt›. Mücadeleyi karalamay›, ortal›¤› buland›rmay› hedefleyen CIA'n›n,
MiT'in besledi¤i güçlerin bu cinayetler serisinde do¤rudan parma¤› vard›. Onlar hak ve özgürlük
mücadelesinin geliﬂmesini, insanlar›n baﬂlar›n› kald›rmalar›n›, gerçekleri görmelerini istemeyenlerdi.
MHP'nin yerini ﬂimdi onlar dolduruyordu. Tek amaçlar› halk›n, demokratik örgütlerin, bizlerin hakl›
mücadelelerini engellemek, hak arayanlar› sindirmekti.
‹ﬂte ülkemiz ve mücadelemiz üzerinde oynanan bu oyunu aç›¤a ç›karmak, bu oyunun
arkas›ndaki gerçekleri kamuoyuna duyurabilmek amac›yla, Ankara'da Aksoy'un cenaze törenine
kat›ld›k. Cenaze töreninde15 bini aﬂk›n insan vard›. Kortej Ankara Adliyesi'nden TBMM'ye, oradan da
Maltepe Camii'ne kadar sloganlarla yürüdü. Meclis'e yaklaﬂ›ld›¤›nda ise, kortej bölünmek istenmiﬂ,
ancak yap›lan kararl› müdahalelerin sonucu bu engellenmiﬂti. Maltepe Camii'ndeki törenden sonraki
yürüyüﬂte ise "Aksoylar Ölmez", "Katiller Bulunsun Hesap Sorulsun", "Aksoy'un Katili Faﬂizmdir",
"Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›.
Kortejin önü S›hhiye Köprüsü'nde polis taraf›ndan kesilmiﬂti. Polis, buradan mezarl›¤a kadar
olan yolun ancak otobüslere binilerek gidilebilece¤ini söylüyordu. Onlar neye engel olmak istiyorlard›’
Gazetelerde, televizyonda Aksoy cinayetini "k›nad›¤›n›" aç›klayanlar, "olay›n sorumluluklar›n›n en k›sa
zamanda yakalanaca¤›n›" söyleyenler, Aksoy cinayetinin kitleler taraf›ndan k›nanmas›na, cinayetin
arkas›ndakilerin aç›klanmas›na ﬂimdi engel olmaya çal›ﬂ›yorlard›. E¤er bu ve benzeri cinayetlerin
gerçek sorumlular›n› yakalamak istiyorlarsa, onlar›n önümüzde de¤il, yan›m›zda olmalar› gerekirdi.
Öyle de¤il mi’..
Her ﬂeye ra¤men, en önde bulunan biz TAYAD'l› ailelerin kararl›l›klar› sonucu da¤›l›nmad›,
otobüslere binilmesi kabul edilmedi ve yürüyüﬂün önündeki barikat zorlanmaya baﬂland›. Karﬂ›laﬂ›lan
tutum ise benzerlerinden farkl› de¤ildi. Yine coplar, tekmeler, sürüklenmeler ve gözalt›lar yaﬂanm›ﬂt›.
Cenaze töreninden sonra, bu provokasyon karﬂ›s›nda tav›r almay› sürdürdük. Ülkesinin ve
halk›n›n sorunlar›na karﬂ› duyarl› olan, bu sorunlar›n çözümü için mücadele eden herkesin bu duyarl›l›k
ve sorumlulu¤u göstermesi gerekir. Bu olay sadece bizim d›ﬂ›m›zda de¤ildi ki. Bizlerin mücadelesini
engellemeyi, bizlere de gözda¤› vermeyi amaçl›yorlard›.
Biz de buna sessiz kalmayarak, birçok demokratik kitle örgütünün kat›ld›¤› bir açl›k grevine
baﬂlad›k. Açl›k grevimize 150'ye yak›n insan kat›lm›ﬂt›. (Bu rakam sadece ‹stanbul'da açl›k grevine
baﬂlayanlar›n say›s›d›r. Türkiye genelinde di¤er yerlerde ve cezaevlerinde ayn› eylemi destekleyenler
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bu say›n›n d›ﬂ›ndad›r.) Açl›k grevi ile birlikte Yeni Çözüm ve Devrimci Gençlik dergileri ile TAYAD,
DEMKAD, BAKAD, GOPKAD, BEYKAD, ÇIHKAD, GEYAD, EMEKAD, B‹KAD, KKDD, SKDD, ÜM-DER,
KAR-DER, SULKAD, AKAD, BEM-DER, GÜLKAD, YEN-DER, ESEKAD, Küçükçekmece ve
Zeytinburnu Halkevleri, Demokrasi Mücadelesinde Ö¤retmenler, mimar-mühendisler, PTT çal›ﬂanlar›,
sanatç›lar ve Türk Hemﬂireler Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi üyeleri ad›na taleplerimizi yaz›l› olarak bir bas›n
toplant›s›yla kamuoyuna aç›klad›k. Taleplerimiz ﬂunlard›:
1) Egemen güçler taraf›ndan tertiplendi¤ine inand›¤›m›z tüm provokatif olaylarla, M.Aksoy katliam›n› da ülkemizin özgür ve demokratik gelece¤ine yönelik bir komplo olarak görüyor, olay›n bu niteli¤ine uygun ciddiyetle ele al›narak katillerin bulunmas›n› ve provokasyonlar›n aç›¤a ç›kar›lmas›n› istiyoruz.
2) Bu konuda resmi güçlere ve onlar›n denetiminde yürütülen soruﬂturmalara güvenmiyor, tüm
kamuoyunun da güvenmedi¤ine inan›yoruz. CIA ve yerli uzant›lar› taraf›ndan iﬂlenen bu cinayetin M‹T,
siyasi polis taraf›ndan soruﬂturulmas›n›n "bozac›n›n ﬂ›rac›ya ﬂikayet edilmesi" hikayesinden farkl›
olmad›¤›n› görüyoruz. Bu güçlerce yürütülecek soruﬂturman›n sonucu bugünden bellidir. Geçmiﬂte
di¤er provokatif olaylar gibi faili meçhul kalaca¤›, ya da göstermelik suçlular yarat›laca¤› aç›kt›r.
1971'de gemilerin bombalan›p yak›lmas›, Kültür Saray› sabotaj›, daha sonra Bedri Karafakio¤lu, C.
Orhan Tütengil, A. ‹pekçi, 8. Cömert ve Kemal Türkler'in katledilmesinde, 1 May›s 1977, K.Maraﬂ,
Çorum, Malatya vb. katliamlar›nda, B. Ecevit, H. Fendo¤lu'na yönelik suikastlarda oldu¤u gibi Aksoy
dosyas›n›n da ayn› ak›bete u¤rayarak faili meçhul cinayetler ve tertipler dosyas› olarak rafa
kald›r›lmas›n› istemiyoruz.
"Bu nedenle soruﬂturman›n bu güçler taraf›ndan yürütülmesine son verilmesini, baﬂta Barolar
Birli¤i ve Türk Hukuk Kurumu olmak üzere, toplumun her kesimini kapsayan tüm demokratik kitle
örgütleri ve kuruluﬂlardan seçilecek temsilciler, TBMM'den, üniversitelerden, hukuk adamlar›ndan ve
demokratl›¤› herkesçe kabullenilecek kiﬂiler, demokrat ayd›n ve yazarlardan oluﬂturulacak bir komisyon taraf›ndan yürütülmesini, denetlenmesini ve sonuçlar›n›n düzenli bir ﬂekilde kamuoyuna aç›klanmas›n›, bu soruﬂturma için komisyonun personel, bilgi ve teknik ihtiyaçlar›n›n koﬂulsuz yerine getirilerek, çal›ﬂmalar›nda her türlü kolayl›¤›n sa¤lanmas›n› talep ediyoruz.
"Tüm ilerici, demokrat, yurtsever ve devrimcileri eylemimizi desteklemeye ve bu do¤rultuda
mücadele etmeye ça¤›r›yoruz. "
Açl›k grevinde ileri sürdü¤ümüz bu taleplerin arkas›ndan da, Aksoy olay› ile ilgili olarak bir panel
düzenlendi. Panelde konuﬂmac› olarak TAYAD Yönetim Kurulu'ndan bir üyemiz de vard›.
O dönem bu talepler etraf›ndaki mücadelemizi ve çal›ﬂmalar›m›z› sürdürdük. Bu konuda belli bir
kamuoyu yaratm›ﬂ ve kamuoyunun dikkatlerini olaylar›n ard›ndaki gerçe¤e çekebilmiﬂtik. Bugün hala
Aksoy ve sonras›ndaki Emeç, Üçok cinayetleri karanl›kta duruyor. Bunlar›n ayd›nlat›labilmesi, gerçek
sorumlular›n ortaya ç›kart›labilmesi ancak mücadelenin geliﬂimi ile olacakt›r.
Panama Halk›n›n Yan›nda Olmaya Çal›ﬂt›k
ABD emperyalizmi Panama'y› iﬂgal edince, 22 Aral›k 1989 günü Beyaz›t Meydan›'nda,
DEMKAD'l› kad›nlar›n ve TAYAD'l› ailelerin, "Biz emperyalizmin emekçi kitlelere neler getirdi¤ini, onlar›
nas›l parçalay›p kendi ç›karlar› do¤rultusunda kulland›¤›n› çok iyi biliyoruz. Emperyalizmin emekçi kitleleri sömürü düzenine, kurdu¤u planlara gözümüzü kapamayaca¤›z." dedikleri bir gösteri
gerçekleﬂtiriliyordu. Bu gösteride pankart as›l›p, konuﬂmalar yap›ld›.
23 Aral›k 1989 günü ise, bu kez ABD'nin ‹stanbul Konsoloslu¤u önünde bir gösteri
gerçekleﬂtirildi. Bu gösteride de ABD emperyalizminin tavr› k›nanm›ﬂt›.
Biz TAYAD'l› aileler de emperyalizmin bu sald›r›s›n›n tüm dünya halklar›na yönelik oldu¤unu
biliyorduk. O yüzden, biz de bu olay karﬂ›s›nda emperyalizme karﬂ› mücadelenin gereklili¤ini anlatmaya çal›ﬂt›k. Panama halk›n› emperyalist eﬂk›yal›k karﬂ›s›nda yaln›z b›rakmad›k.
Savaﬂ Körfez'deydi Ama Türkiye'de de Halka Karﬂ› Bir
Savaﬂ Baﬂlat›lm›ﬂt›
A¤ustos baﬂ›nda Körfez bunal›m› patlak verdi. Ortado¤u'da savaﬂ bulutlar› dolaﬂmaya baﬂlad›.
ABD emperyalizmi savaﬂ için var›n› yo¤unu ortaya koyuyordu. Bunu yaparken, bizim gibi müttefiklerini
de savaﬂ›n içine yuvarl›yordu. Bu savaﬂ bizim savaﬂ›m›z, halklar›m›z›n savaﬂ› de¤ildi. Ama ABD, kendi
ç›karlar› için bizi de peﬂinden çekip götürüyor, ateﬂe at›yordu. Bu nedenle biz TAYAD'l› aileler, ABD
emperyalizminin jandarmas› olmaya, petrol tekelleri ve 3-5 ﬂeyh için kan›m›z›n dökülmesine göz
yumamazd›k. Çünkü biz Ortado¤u halklar›yla kardeﬂçe yaﬂamak, IMF'nin yönetti¤i de¤il, ba¤›ms›z
Türkiye istiyorduk. Onuruyla yaﬂamak isteyen, ülkesinin, halk›n›n, çocuklar›n›n bugününün ve
gelece¤inin karart›lmas›n›, Ortado¤u halklar›n›n daha fazla ezilmesini istemeyen herkes gibi, biz
TAYAD'l› aileler de savaﬂa karﬂ› ç›kmal›yd›k. Bir savaﬂ vahﬂeti görmek istemiyorduk. Çünkü cepheye
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gönderilecek yine bizim çocuklar›m›z olacakt›. Savaﬂ hali gerekçesiyle 12 Eylül döneminin vahﬂetini
yine bizler yaﬂayacakt›k.
‹ﬂte bunun bilinciyle TAYAD'l› aileler olarak, DEMKAD'l› kad›nlarla birlikte tüm demokratik kitle
örgütlerine bir ça¤r› yapt›k. Ve DKÖ'lerin oluﬂturdu¤u platformda aktif olarak yer ald›k. Yan› s›ra,
savaﬂa karﬂ› olma noktas›nda, tüm devrimci-demokrat çevrelerle birlikte tav›r almaya haz›r
oldu¤umuzu bildirdik.
Dünya Bar›ﬂ Günü'nde özel say› ç›kararak, herkesi savaﬂa karﬂ› etkin tav›r almaya ça¤›rd›k.
Savaﬂa karﬂ› oluﬂturulan birliklerde, biz ‹nsan Haklar› Derne¤i'nin de yer almas›n› istedik. Ancak ‹nsan
Haklar› Derne¤i'nden ald›¤›m›z yan›t, destekleyecekleri fakat içinde yer almayacaklar› ﬂeklindeydi.
Oysa daha savaﬂ›n baﬂlar›nda, savaﬂ hali uygulamalar›ndan birisi olan idamlar gündeme getirilmiﬂti.
Bunu ad›m ad›m di¤er antidemokratik uygulamalar izliyordu.
Tutsak aileleri olarak "Emperyalist Savaﬂa Hay›r" komiteleri oluﬂturduk. Bu komite ilk olarak
savaﬂ hali uygulamalar›n›n sonucunda gündeme getirilen idamlara karﬂ› Bayrampaﬂa Cezaevi önünde
bir protesto eylemi yapt›. "Çocuklar›m›z›n ‹dam Edilmesine ‹zin Vermeyece¤iz" pankart› aç›larak, sloganlar at›ld›. Bas›n toplant›s› ile kamuoyuna eylemimizi duyurmaya çal›ﬂt›k.
Yine ayn› dönemde, 12 Eylül'de idam edilenlerden birinin mezar› baﬂ›nda anma yapt›k.
TBMM'ye telgraf çekerek, milletvekillerine "Vebali alt›nda kalaca¤›n›z idamlara onay vermeyiniz. "
ça¤r›s›nda bulunduk. ‹stanbul'da açt›¤›m›z imza kampanyas›nda bir araya getirdi¤imiz 10 bine yak›n
imzay› TBMM'ye gönderdik.
TAYAD Emperyalist Savaﬂa Hay›r Komitesi, daha sonra ‹stanbul'da Emperyalist Savaﬂa Hay›r
Komiteleri ile birlikte, çeﬂitli ortak kampanyalar gerçekleﬂtirdi.
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BÖLÜM 31
UNUTMAYALIM K‹, ÖRGÜTSÜZ B‹R HALK,
KÖLE B‹R HALK DEMEKT‹R

"Gel gör ki kolay de¤il her vakit
karﬂ›s›na ç›kan dü¤ümü çözmek
Bakar›m, kökleri derin ve çetrefil,
ne nedenini bulmak mümkün
ne de savaﬂmak tek baﬂ›na
el ele verilmeli derim o halde
çözmeye çal›ﬂanlarla ayn› dü¤ümü"
12 Mart "cilas›n›" yetersiz görüp, 12 Eylül'le "iﬂi kökünden halletmenin" hayalini kuranlar, bir
türlü rahat nefes alamad›lar do¤rusu. O zaman ne yapacaklard›. Bütün h›nçlar›n› bizlerden, demokratik
kitle örgütlerinden ç›karmaya çal›ﬂacaklard›.
Çünkü onlar, iliklerine kadar sömürülmeyi, "ﬂükür" deyip, kader olarak gören; bask›lar›, zorbal›¤›
sineye çeken, haklar›n› almay›, korumay›, savunmay› bilmeyen, hatta a¤z›na almaya dahi çekinen
"a¤z› var dili yok" insanlar istiyorlar... Karﬂ›lar›na sebilhane barda¤› gibi dizili, "evet efendim"ci,
ﬂapkas›n› gö¤süne kavuﬂturmuﬂ, baﬂ› önüne e¤ik, haz›r olda, gözlerinin içine bakamayan halk, onlar
için en iyi, ça¤daﬂlaﬂm›ﬂ, geliﬂmiﬂ halk demekti!
‹yi de; gerek bizler, gerekse bu ülke üzerinde yaﬂayan ilerici-demokrat, devrimci insanlar
yap›lanlar› gördükçe örgütlenmiﬂler, örgütlendikçe geniﬂlemiﬂler, giderek halk aras›nda kabul
görmüﬂlerdi; dernekler dernekleri, kurumlar kurumlar› izlemiﬂti!
Sürekli olarak, onlar› desteklemeyen herkes düﬂman edildi. Yetmedi, bask›lar, iﬂkenceler gördü.
Birçok demokratik kitle örgütüne sald›r›ld›.
1990 y›l›n›n ﬂubat ay›na gelindi¤inde, halka ve onun özgürlüklerine yönelik sald›r›lar da
alabildi¤ine yo¤unlaﬂm›ﬂt›. ‹ktidar, halkla bütünleﬂmiﬂ demokratik örgütlenmeleri da¤›t›p, ortadan
kald›rmak için bütün araç ve gereçleri kullan›yordu. Çünkü kitlelerin birleﬂmiﬂ, örgütlü gücünün kendi
sonlar› olaca¤›n› biliyorlard›. En meﬂru, demokratik talepler bile bu bask›lar›n en yo¤unlar›yla
karﬂ›laﬂ›yordu. Siyasi iktidar, yükselen toplumsal muhalefet karﬂ›s›nda daha da azg›nlaﬂ›yor, örgütlenme özgürlüklerinin karﬂ›s›na ç›k›yor, bir yandan örgütlenme özgürlüklerinin geniﬂletilmesinden söz
ederken, di¤er yandan da demokrasi güçlerine sald›r›yordu. Demokratik kitle örgütleri peﬂ peﬂe bas›l›p
kapat›l›yor, yönetici ve üyeleri gözalt›na al›n›yor, tutuklan›yor, panel, miting, bas›n toplant›s›, resim sergisi vb. faaliyetlerin hiçbirine izin verilmiyordu. En ufak bir toplumsal k›p›rdan›ﬂ dahi manyetolarla,
ask›larla, falakalarla, meydan dayaklar›yla, aylarca sürecek cezaevi serüvenleriyle karﬂ›lan›yordu.
Siyasi gündem giderek halk›n lehinde belirlenmeye baﬂland›kça, pervas›z bir sald›r› dalgas›
yaﬂan›yordu.
Böylesi bir süreçte, halk›n öz örgütlülükleri olan demokratik kitle örgütleri üzerindeki bu bask›lar
gö¤üslenmeliydi. Buna sessiz kalmak demek, halk›n örgütsüzlü¤e mahkum edilmesine dünden raz›
olmak anlam›na gelecekti. Bu demokratik kitle örgütlerini insanlar›n nas›l can›n› diﬂine takarak
kurdu¤unu ve yaﬂat›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› biliyoruz. Art›k yo¤unlaﬂan bask›lara karﬂ› ortak bir tav›r alman›n
da zaman› gelmiﬂti. Söz, karar ve örgütlenme hakk›n›n engellenemeyece¤i gösterilmeliydi. Bu bak›ﬂ
aç›s›yla hareket edilerek, ‹stanbul'daki çeﬂitli demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri 23 Ocak 1990
günü ‹stanbul Valili¤i önünde toplanarak vali ya da yard›mc›lar›yla görüﬂme talebinde bulundular.
Yap›lan görüﬂmede 31 demokratik kitle örgütü ve Demokrasi Mücadelesinde Ö¤retmenler, MimarMühendisler, Avukatlar ad›na temsilcilerin imzalar›n› taﬂ›yan bir dilekçe vali yard›mc›s›na iletildi. Bu
dilekçe ile özellikle, son dönemde yo¤unlaﬂan polis terörüne dikkat çekip, bask›lara karﬂ› taviz vermemeye, sonuna kadar direnmeye kararl› oldu¤umuzu vurguluyorduk.
Görüﬂme sonras›nda bir bas›n aç›klamas› yaparak, süresiz açl›k grevine baﬂlad›¤›m›z› ilan ediyorduk. Bas›n aç›klamas›nda "... halk›m›z›n tepkilerini dile getirmesine engel olan, örgütlenmesine izin
vermek istemeyen bask› ve sald›r› kampanyas›, kitlelerin demokrasi mücadelesinden uzak
tutulmalar›n› hedeflemektedir. Bunun için de antidemokratik uygulamalar gündemden eksik edilmemektedir. Tüm demokrasi güçleri bask›lara karﬂ› mücadele etmelidir. Unutmayal›m ki, örgütsüz bir
halk, köle bir halk demektir. Köleli¤i kabul etmiyorsak, örgütlenelim ve demokratik kitle örgütlerimize,
sendikalar›m›za ve meslek örgütlerimize sahip ç›kal›m." diyorduk.
Süresiz açl›k grevine baﬂlayan bizler, bu bas›n toplant›s›n›n ard›ndan TAYAD'a gelerek eylemimizi burada sürdürmeye baﬂlad›k.
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Açl›k grevi devam ederken, söz, karar ve örgütlenme özgürlü¤üne yönelik bask›lara karﬂ›
kamuoyunda da de¤iﬂik tepki ve destekler geliﬂmiﬂti. 24 Ocak 1990 günü ‹stanbul'un de¤iﬂik semtinde 100'e yak›n pankart as›lm›ﬂt›.
25 Ocak günü ise Eminönü Meydan›'nda yaklaﬂ›k 300 kiﬂinin kat›l›m›yla yap›lan gösteride, "Söz
Karar ve Örgütlenme Hakk›m›z Engellenemez", "Dernekler Üzerindeki Faﬂist Bask›lara Son" sloganlar›
at›lm›ﬂt›. Yine ayn› gün M›s›r Çarﬂ›s›'n›n arkas›nda "Söz Karar ve Örgütlenme Hakk›m›z Engellenemez"
"DKÖ'ler Üzerindeki Polis Eﬂk›yal›¤›na Son -TAYAD'l› Aileler" yaz›l› pankartlar›n as›ld›¤› görülmüﬂtü.
Bunlar›n d›ﬂ›nda, DKÖ'ler üzerindeki bask›lar› protesto etmek amac›yla, ‹stanbul'un daha birçok semtinde de protesto gösterilerinin düzenlendi¤i o dönem bilinen haberler aras›ndayd›.
Yine 25 Ocak günü, açl›k grevini sürdüren DKÖ temsilcileri olarak bas›n-yay›n kuruluﬂlar›n› ziyaret edip görüﬂmelerde bulunduk, sorunlar›m›z› anlatt›k, eylemlerimizin amac› hakk›nda bilgi verdik. Bu
ziyaretler s›ras›nda Cumhuriyet Gazetesi'nin tavr›na özel olarak de¤inmek gerekiyor. Cumhuriyet
Gazetesi yetkilileri, açl›k grevindeki demokratik kitle örgütleri temsilcilerini gazete binas›na sokmam›ﬂ,
›srarl› davran›nca da Yeﬂildirek Karakolu'ndan polis istemiﬂlerdi. Ne demeli; "Ad›m› güveç koy ama,
ocak üstüne koyma" diyenlerden baﬂka bir ﬂey beklenmezdi.
Bas›n-yay›n kuruluﬂlar›na ziyaretin ard›ndan, o dönemde 1 Aral›k direniﬂçisi ö¤rencilerin ‹stanbul
DGM'deki duruﬂmalar›n› izlemeye gittik. Ayn› akﬂam ise, açl›k grevindekiler olarak Ankara'ya hareket
ettik. 26 Ocak günü aram›zdan seçti¤imiz beﬂ kiﬂilik bir temsilci grubu ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Müsteﬂar
Yard›mc›s› R›za Gür ile görüﬂerek, özellikle son dönemde demokratik kitle örgütleri üzerinde
yo¤unlaﬂan bask›lar›n, talan, bask›n, gözalt› ve kapatmalar›n son bulmas›n› ve Dernekler Yasas›'n›n
demokratik bir tarzda yeniden düzenlenmesi için çal›ﬂmalara baﬂlan›lmas›n› talep eden bir dilekçe
verdi. Daha sonra TBMM'ye gidildi¤inde polisin beﬂ kiﬂilik temsilci grubunu kabul edip, di¤er açl›k
grevcilerini da¤›tmaya çal›ﬂmas› karﬂ›s›nda temsilcilerimiz görüﬂmeyi protesto ettiler. Dönemin SHP
Grup Baﬂkan Vekili Hasan Fehmi Güneﬂ'le yap›lan görüﬂmenin ard›ndan, ‹HD, Halkevleri Genel
Merkezi ve TAYAD Ankara ﬁubesi ziyaret edildi ve ayn› gün ‹stanbul'a döndük.
29 Ocak tarihine gelindi¤inde ise, di¤er DKÖ'lerde de açl›k grevleri baﬂlad›. Açl›k grevleri bir
anda ‹stanbul'daki DKÖ'lere de yay›lm›ﬂt›. O gün ‹stanbul Üniversitesi Merkez Kampusü'nde düzenlenen bir forumda, Devrimci Gençlik de dernekler üzerindeki bask›lar› protesto etmek için destek açl›k
grevine baﬂlad›. Açl›k grevi daha önce M. Ü. Bas›n Yay›n Yüksekokulu Ö¤renci Derne¤i'nde baﬂlad›.
AKAD Merkezi'nde baﬂlayan açl›k grevine GOP-KAD'l›lar, SULKAD'l›lar, ÇIHKAD'l›lar ve Esenler
Halkevi'nden insanlar kat›l›rken, BAKAD'l›lar, Çekmeceli devrimciler ve YEN-DER'liler YEN-DER'in
merkezinde; Demokrasi Mücadelesinde Kamu Çal›ﬂanlar›, Ö¤retmenler, PTT Çal›ﬂanlar›, MimarMühendisler BEM-DER'de; gecekondulardan gelen emekçi halk GEYAD'da; Anadolu yakas›ndaki derneklerin üyeleri de ÜM-DER'de açl›k grevine kat›l›rken, DEMKAD ve EMEKAD da destek açl›k grevi
baﬂlam›ﬂt›. Açl›k grevi süresince Grup Yorum üyeleri derne¤e gelerek türküler söylediler, oyunlar sergilediler, desteklerini yan›m›zdan eksik etmediler.
30 Ocak 1990 Sal› gününe gelindi¤inde ise, saat 12.30 civar›nda Valilik önünde topland›k. 600'ü
aﬂk›n bir kitle vard›. Açl›k grevcileri amaçlar›m›z› anlatan ve taleplerini sunan bir dilekçeyi vermek için
Valili¤e girmek istediler. Ancak Valilik binas›n›n d›ﬂ kap›s› polis taraf›ndan kapat›larak, içeriye giriﬂ
engellendi. Dernekler üzerindeki bask›lar› protesto eden dilekçelere bile tahammül gösterilmiyordu.
K›sa bir süre sonra da çevik kuvvet polisleri, Valilik önünde toplanan bizlerin, polisin "da¤›l›n" ihtar›n›n
karﬂ›s›nda "da¤›lmama ve taleplerimizde ›srarl› olma" tavr›m›z› görünce üzerimize sald›rd›. Yine ülkemizde s›kça rastlanan bir manzara daha yaﬂand›. 40'› aﬂk›n insan gözalt›na al›nd›.
31 Ocak'ta demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri olarak, bir gün önce yaﬂanan polis
sald›r›s›n›n sorumlular› hakk›nda ‹stanbul Adliyesi Cumhuriyet Savc›l›¤›'na gelerek suç duyurusunda
bulunduk. Suç duyurusunun ard›ndan bir arkadaﬂ›m›z bas›n mensuplar›na açl›k grevinin bitirildi¤ini,
ancak mücadelenin sürece¤ini aç›kl›yordu.
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BÖLÜM 32
KAPILARA K‹L‹T VURAB‹L‹RLER
AMA YÜREKLERE ASLA

"Bak›yorum onlar›n yüzüne
ne yenilmiﬂ, ne eylem yorgunu
yeﬂertti¤i incecik tohumlar ülkemin;
incecik bir güneﬂle, ama direnç dolu,
kabuklar› aras›ndan gelecek günlerin"
"‹nsan Haklar› Haftas›" çerçevesinde ‹stanbul çap›nda asmak istedi¤imiz "‹nsan Haklar› için
Omuz Omuza" pankartlar›na izin verilmiﬂti. ﬂaﬂ›rt›c› bir geliﬂmeydi. Ama çok geçmeden, devlet kendine yak›ﬂ›r tavr›n› ve gerçek yüzünü gösteriyordu.
13 Aral›k 1990 günü kap›m›za dayan›p, bask›n düzenleyen polis, ‹stanbul Valili¤i'nin "emrini"
dayat›yordu. Güya, "amaç d›ﬂ› faaliyet göstermek"ten derne¤imiz kapat›l›yordu.
Neydi bizlerin, TAYAD'›m›z›n suçu’
TAYAD, 12 Eylül karanl›¤›nda bir ›ﬂ›k, korkunun hakimiyetine karﬂ› ç›kan ç›¤l›¤›m›zd›. Herkesin
evlere kapand›¤›, cuntaya övgüler dizdi¤i bir s›rada evlatlar›m›z›n yol göstericili¤inde, ülkemizin gelece¤ini ayd›nlatmaya çal›ﬂan analar babalard›k...
TAYAD, yapra¤›n dahi k›p›rdamaktan çekindi¤i zamanda, Taksim Alan›'na ç›k›p, siyah çelenk
koyma ve 12 Eylül`ü protesto etme "suçu"nu iﬂlemiﬂ, halklar›m›za ancak mücadele ile aya¤a kalk›labilece¤ini ve yürünebilece¤ini göstermiﬂti.
TAYAD, demokratik mücadelede yerini ald›¤› günden bu yana, düzenin ﬂimﬂeklerini üzerine
çeken mücadele hatt›n› yaratm›ﬂt›. Örgütlü olman›n, kazanman›n ilk ad›m› oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›.
Mahkemeler mahkemeleri, iﬂkenceler iﬂkenceleri ve bask›lar bask›lar› izledi. Ama, hiçbir zaman
"Yeter, tamam" demedik. Batakl›kta dahi ›ﬂ›kl› yollar›n olaca¤›na inand›k ve inad›na zulmün üzerine
yürüdük.
Sadece halklar›m›z›n de¤il, dünya halklar›n›n da sesi olmaya, enternasyonal görevlerimizi yapmaya çal›ﬂt›kça, siyasi iktidarlar oturduklar› yerlerden f›rl›yor, "tutuklay›n, coplay›n, iﬂkence edin" diyordu.
Daha say›s›z "suç" iﬂledik!..
Bu suçlar›n büyüklü¤ünü kald›ramayanlar çareyi kap›m›za kilit vurmakta buldular. Yine yan›ld›lar.
Hiç unutmas›nlar; bizlerin mücadelesi TAYAD'la baﬂlamad›. TAYAD'› rica ve minnetle kurmad›k.
O, mücadelemizin çocu¤uydu!..
Kap›m›za kilit vursalar da, yüreklerimiz, inançlar›m›z her zaman yaﬂamaya devam edecek.
Çünkü bizim bir misyonumuz var!..
ﬁimdi her ev, her sokak, her mahalle, her il bir TAYAD; kimi zaman öfkemizde, kimi zaman
halaylarda, kimi zaman da sloganlarda; iﬂçide, ö¤rencide, memurda; k›saca tüm emekçi halk›m›zda
yaﬂ›yor TAYAD!..
Çünkü, mücadelemiz bask›lara karﬂ› her koﬂulda daha da güçlenerek sürdü ve her zamanki gibi
iﬂkencelerin. katliamlar›n oldu¤u her yerde bizler olduk. Olmaya da devam ediyoruz...
"Kavrad›k nereden geldi¤ini çünkü umudumuzun
ﬁafa¤› savunmak oldu¤unu kavrad›k geceye karﬂ›;
ne bizimle baﬂlad›, ne kesilip kalacak bizden sonra
kavrad›k durdurulmaz yapan nedir bu ak›ﬂ›,
ve s›radan bir er oldu¤umuz halde bu kavgada
boyun e¤miyorsak önünde koskoca bir ordunun
do¤rulad›¤› için bizi yaﬂam›n her dakikas›"

