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2 FlRTlNALAR IÇINDE GENÇ öMRüMüZ 
ÖLÜMDE, IŞKENCEDE BURKULUYOR HAYAT .. 

ZINDANLAR DEVRİMİN KARARGAHL.ARIDIR!DİRENEN YOLDAŞLARI DESTEKLE! 

·, · MİL İTARİST BÜROKRATİK DİKTA 

SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR!! 

Militarist Bürokratik dikta dün radyo,televizyon ve 
basında dizi dizi ifşaat,cinayet failleri,operasyon 
ve silah depolan manzaralan ve bunlara ilişkin 
rakamlarla halkı ne büyük bir beladan kurtardık
Iarına inandırmaya çalışıyorlardı.Eğer kendilerine 
itaat edilmez ise yine "kan gövdeyi götürecek" 
tehdidinde bulunuyorlardı.Herkesin olup bitene 
razı olmasını,tevekkül içinde kendilerini alkışla
masını ,ses çıkarmamasını sağlamaya çalışıyor
lardı.Böylece de kendilerini "can ve mal gıiven
liğini sağlayan,"koruyucu,kurtancı" olarak sunu
yorlardı. 

Oysa meclisler feshedilmiş,siyasi partiler,sendi
kalar kapatılmış,bilim,düşünce,söz söyleme hakkı 
ortadan kaldınlmış,grev ,toplu sözleşme ,örgütlen
me özgürlüğü gibi demokratik haklar gasbedilmiş, 
kapitalist köleliğe karşı gelişen toplumsal muha
lefet örgütsüz ,silahsız ,savunmasız bırakılmış ,diline, 
koluna zincir vurulmuş,susturulmuştu.Siyasal zor
balıkla ideolojik hegemonya altına alınan halk 
yığınlan evlerine kapatılarak,devlet bir baştan 

bir başa yarı açık bir ceza evine çevrilmişti. 
O günlerin tozu dumanı içinde askeri cnnta

mn niçin iş başına geldiğini,getirildiğini,gerçek 
nedenleri ile halkın kavraması zordu.Halk kitlele
ri "anarşi","terör","bölücülük" yaygarası adı al
tında ,yalan yanlış propaganda ile ters-yüz edi
len gerçekleri anlamak için hiç bir araç-gereç 
ve olanağa sahip değildLBasın ve köle kalemler 
geleneksel köleliklerini sürdürüyorlar,radyo ve 
televizyon ise generallerin borazanı olarak göre
vini yapıyordu. 

Kimin "canı ve malı" tehlikede idi? Askeri 
cunta kimlerin "can ve mal" güvenliğini sağladı. 

Kimlerin can ve malını,kimler adına gasbetti. 
Tehlikede olan ne halkın canı,ne de malıydı. 

Bu düzende can değerinin mal varlığı ile ölçül
düğünü herkes en iyi şekilde bilmektedir.Evet , 
tehlikede olan Koçlann,Sabancılann,Eczacıbaşı
nın ve benzerlerinin canlan ve mallanydı.Korun
ması ve kurtanlması gereken de ,bunlann,mil
yonların sefaleti üstüne kurmuş olduklan düzen
leri idi. 
Düzeni korumak için yapılacak ilk iş,sefaletin 
ve yoksulluğun farkına vararak kapitalist sisteme 
karşı güvensizlik içine düşmüş olanlan tehdit ve 
propağandayla baskı altında tutmak,sisteme kar
şı açıktan cephe alarak mücadele eden devrimci
leri ise imha etmek,zındanlara toplamaktı.Bunu 
da başanlı bir biçimde gerçekleştirdiler. 

Giderek halkın ekmeğine el uzattılar.Kanlı elle-
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ri ile her seferinde daha büyük dilimler ko

pardılar.Sömürü düzenini korumak ve devam et

tirmek için,milyonlarca emekçinin önce kemeri

ni,sonrada sesini çıkarmaması için boğazını sık

tılar.Patronlano aç gözlülüğü ve aşın kar etme hır

sından işlemez hale · gelen fabrikaların yeniden 

çalıştırılması için binbir düzenbazlıkla,halkın e

linde avucunda ne varsa hepsini toplayıp,onlara 

kredi olarak verdiler.Ekmekten,tuza,çaydan şekere 

gazdan beze kadar hemen her şeye zam üstüne 

zam yaptılar.lşçileri kitle- halinde işten atıp aç

lığa mahkum ettiler.Ya da karın tokluğuna çalış

maya mecbur ettiler.Çalışacak bir iş bulma umudu 

ile büyük şehirlere göç eden onbinlerce yoksul 

köylüyü boralardan kovdular.Binbir zorlııkla ya

pıp başlarını soktukları gecekondularını sudan 

bahanelerle başianna yıktılar.Küçük üreticiyi,es

nafı ,zeneatkarı büyük tekellere feda ettiler.İç 

piyasada alım gücünü sonuna kadar kısarak if

laslarını sağladılar.Bunları da diğerleri gibi aç

lık,sefalet ve işsizlik içinde kıvranan 8 milyon

luk işsizlik ordusuna kattılar.Katmaya devam 

ediyorlar. 
Öte yandan atalarından devraldıkbrı sömürge 

Kürdistan mirasını ellerinde tutmak için binlerce 

ilerici,demokrat,sosyalist unsuru esir kampianna 

d old ur d u lar. "Operasyon "larda öldüremediklerini 

işkence tezgahlannda öldürdüler.İşkence tezgah

larından yarı canlı olarak kurtulanları ise esir kamp

lannda uyguladıklan işkence yöntemleri ile yok 

etme eylemi içindedirler. 
Gerçek mermi ve bombatarla tatbikatlar yap

tılar.Kürt halkına "eğer bizim sömürgemiz ,kö

lelerimiz olarak kalmayı kabul etmez,özgürlük 

için başkaldıracak olursanız,sizi,gördüğünüz uçak

larımızla,tanklarımız,toplarımız,bomba ve helikop

terlerimiz ile böyle tPYekun olarak imha ederiz. 

diye gösteri yaparak,gözdağı verdiler.Jandarma 

komando ve helikopterleri ile köylere baskınlar 

yapıp,köylülere zulmettiler.Silah arama bahanesi 

ile köyleri boşaltıp ,erkeklere canavarca işkence 

yaptılar,kadınlara tecavüz ettiler.T.C.nin 60 yıl

dan beri Kürt halkına uyguladığı zulum,baskı 

ve sömürüye yenilerini katarak devam ettirdiler. 

Kısacası milyonlarca emekçinin,esnafın,yoksulun 

sömürge boyunduruğu altında köleleştirilen Kürt 

ulusunun canına,ekmeğine kastettiler.Kaba bir as

ker-polis terörü ile ,çekilmez olan hayatı bir kat 

daha çekilmez hale getirdiler. 
Askeri diktatörlük bugün ,zındanlara,esir kamp

Ianna tıktığı onbinlerce emekçiyi ve devrimci

yi mevcut düzeni,yani kapitalist düzeni değiştir

mek "suç"unu işledikleri gerekçesi ile yargıla

maktadır.Bununla kimin canını ve malını koru

duklannı,kimin canını ve malını kayırdıklannı a

çıkca belirtmektedirler.Tüm bu uygulamalan ile 

kendi şapkalarını kendileri çıkarıp kellerinin 

görünmesinisağlamışlardır.artık hiçbir şey on-

n " koruyucu,kurtancı" olarak göstermeye 

yetmiyor ve yetmeyecektir de. 
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CEZAEVI VE MARKEMELERIN DURUMU 

Bu gün Türkiye'nin bütün bölgelerindeki ceza 

evleri ve sonradan ceza ve tutukevine . dönüş

türüten okul,kışla,hayvan ahırı,revir,ambar ve 

benzeri yerler kapasitelerinin 3-4misli insanla 

tıklım tıklım doldurulmuştur.Yüzbini aşkın in

sanın dotdorulduğu bu yerlerin hiç biri insani 

yaşam ve sağlık koşullarına sahip değildir.Bit, 

pire,fare v.b. haşereler ile iç içe yaşanmakta

dır.Tüberküloz,bağırsak enfeksiyonu,uyuz v.b., 

bulaşıcı hastalıklar alabildiğine yaygındır.Hasta

lar doktora çıkarılmadığı gibi en basit tıbbi 

müdahale bile yapılmamakta,ilaç alınmasına 

bile müsade edilmemektedir.Yönetimin bu dav

ranışlannın amacı ise açıktır:işkenceler sonucu 

ölmeyenlerin,bu şartlarda ölümlerinin sağlanma

sı. Tutuklu ve hükümlüler buralarda kıyasıya 

bir yaşam kavgası vermektedirler.Ölmemek ve 

teslim olmamak ıçın direnmektedirler. 

Bugün Ankara,İstan bul,İzmir ,Adana,Diyarbekir 

Erzurum,Erzincan,Gölcük,Konya,Elazığ gibi mer

kezlerde kurulan sıkıyönetim askeri mahkeme

lerinde 90'dan fazla toplu siyasi dava açılmış

tır.Sıkıyönetim komutanlarının emir ve direk

tifleri ile çalışan ve ona göre karar veren bu 

hukuk ve adalet dışı politik kukla mahkemeler 

bugüne kadar binlerce insana,kendilerine hiç 

bir savunma hakkı tanınmaksızın işkence sonu

cu alınan ifadelere dayanılarak idama kadar 

varan cezalar vermektedir.l2 eylülden bu yana 

idam istemi ile yargılananların sayısı ISOO'ü 

aştı.43 kişi hakkıda idam kararı verildi.2l ki

şinin idam edilmesine ilişkin karar MGK ve 

Danışma Meclisince onaylandı.l7 kişi asılarak 

katledildi.Ve daha yüzlerce kişi ölüm hücrele

rinde cellatların birgün sabaha karşı boyunla

nna geçirecegi yağlı ipi beklemektedirler. 
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Bütün bunlar,dünya kapitalist sisteminin içi
ne düşmüş olduğu ekonomik ve siyasal buna
lımın çözümü için öngörülen çareterin Türki
ye'deki özgün uygulamalandır.Devamlı olarak 
bunalım ve çözümsüzlük üreten bu sistem var 
olduğu müddetçe de zulum,sefalet,savaş,işken
ce v.b. barbarlıklar devam edecektir.Fakat ne 
askeri cuntanın,ne de benzerlerinin paslı silah
ları ve ne de bujuva demokrasilerinin ayak o
yunları çürümüş kapitalist düzenin kaçınılmaz 

yıkımını engellemeye ye~meyece~tir. 
Biz bu bültenimizde Mamak,Metns ve Dıyar

bekir sıkıyönetim caza evlerindeki genel uy
gulamaları tutukluların taleplerini:direnişler!.:'• i 
ve bunlara uygulanan insan~k dışı ışken~ yo~
temlerini topladığımız bilgı ve belgelenn ışıgı 

altında anlatmaya çalışacağız. 

Askeri cuntanın radyo,TV ve basında yapmış 

olduğu açıklamaların tam aksine ; 
-Işkence sorgulama aracı haline getirilmiştir. 
Yakalanan ve soruşturma merkezlerine alınan 

kişilere işkence yapılması bir kuraldır.İşkence 
yapılmadan,fiziksel ve psikolojik baskıya tabi 
tu tu lmadan sorgulaması yapılmış bir kişiye 

henü~aslanılm~~ış.tır. . .. . 
-Işkencenin bıçımı ve dozaJı,bolgelere ve kı-
şilerin etnik yapılarına,dini inançlarına,politik 

ve ideolojik durumlarına göre farklıdır. 
-Yargılamalarda yine bölgelere ve kişilerin ~t

nik yapılarına göre farklıiklar arzetmektedır. 

Aynı suçtan yargılanan kişilerin değişik böl
aelerde aldıkları ceza miktarlan büyük farklılık-o 
lar arzetmektedir. 
-Yargı bağımsız değildir.Sıkıyönetim komutan
lıklarında yargıçlar ve savcıtarla hrifingler dü
zenlenerek nasıl davranmaları gerektiği empoze 
edilmektedir. 
-özellikle Kürdistanda sıkıyönetim savcı ~e 
hakimleri arasında RÜŞVET alabildiğince yay
gındır. 

-Cezaevlerinde sanıkiara her türlü işkence yapıl

maktadır.Bu işkenceler sadece devrimci kesi
me uygulanmaktadır.Diyarbekir'de bu uygula
ma "imha" amacı taşımaktadır ve diğer bölge
lere göre daha şiddetlidir. 
-Ceza evlerinde sanıklar,tutuklu,hükümlü ve 
hatta savaş esiri statüsünün ötesinde bir uygulama d 
ile kor~ı l...o.~'Yefl.:l•rlar.A,.·hrlcıı; ~u-.uı...:kırlar,ha">\~ .r. 
lar ,hergün ölmektedirler. 
-Cezaevlerindeki sanıkiara insanca yaşama hakkı 
tanınmadığı gibi,savunmalarını hazırlayabilmeleri 

için hiç bir imkan tanınmamaktadır.Bu uygu
lama Diyarbekir'de daha bilinçli bir biçimde 
engellenınektedir. 

-Tüm bu anlatılanlar,yargıçlar ve savcılar tara
fından bilinmektedir.Zaten savcıların çoğu,aynı 

zamanda işkencelerde bizzat bulunmaktadır. 
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GENERALLERIN 

öNEMLI 

TOPLAMA KAMPLARlNDAN BIRI: 

MAMAK CEZAEVI 

Türkiye'de,askeri cuntaların 

her iş başına gelişinde toplama kampı olarak kul

landıklan,orada uyguladıkları zulüm ve işken~en 
dolayı insanları sadece ismiyle tehdit ettikleri 
Ankara Mamak özel Askeri cezaevi bu konuda 
"'kıdemli" cezaevlerinden biridir. Ankara Mamak 
garnizonunun içindeki bu cezaevi 12 Eylül'den 
sonra toplanan yüzde doksanı siyasi olan DÖRT 
BINE yakın tutukluyla doldurulmuştur. 
Kırk kişilik kapasitesi olan koğuşlarda doksan 

kişinin kaldığı bu cezaevinde bir yatakta iki 
kişi bazen üç kişi yatmaktadır. tecrit bölümün
deki 80 santim eni,90 santim boyu olan 73 
hücrenin her birine dörder kişi konulmuştur .. 
Son derece havasız ve hiç bir hareket olanağı 
olmayan bu hücrelerdeki tutuklular, durumları
na göre kolları ve ayaklarındaıı demire vurulmakta
dırlar. 

Mamak cezaevindeki tutukluların günlük yaşam 
ve davranış kurallarıyla ilgili hiç bir insiyatifleri, 
seçenekleri yoktur. bütün yaşamları ve davranış 
kuralları iki kavram üzerine kurulmuştur: yasak 
ve zorunluluk .. Bunları şu ana başlıklar altında 
sıralamak mümkündür: 

-Tutuklular sabah saat altıda giyinik vaziyete 

iştimada hazır olmak zorundadırlar .. 
-Günde bir buçuk saat, yat-kalk-sürün, rahat 
hazırol, uygun adım yürüyüş, biçiminde eği

tim adı altında işkence uygulanmaktadır .. Buna 
katılmak zorunludur .. Bedensel sakatlıklardan do
layı bu hareketleri yapamayanlar dayaklanmakta, 

bakaretiere maruz kalmaktadırlar .. 
-Er,erbaş dahil her kese"Komutanım" diye hi-

tab etmek zorunludur. Bu kişilerle konuşurken 
el,kol, mimik hareketleri şiddetle cezalandırılır .. 

-Tutuklular,milli marş ve çok sayıda and ez
berlemek ve söylemek mecburiyetindedirler .. 
bu konuda zaman zaman sınav yapılmakta, 
bilmeyen veya hata yapanlar cezalandırılmaktadır 
-Sabahları çorba olmak üzere,günde yalnızca 
iki kez yemek verilmektedir. Her yemekten önce 
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yemek duası yapılması zo -
runludur .. 

-Günde bir buçuk saat Atatürkçülük dersi ver
ilmektedir.Bu derslere katılmak ve anlatılanları 

'kavramak" mecburidir. 
Bütün bu uygulamaların yanında,tutuklular su

dan bahanelerle hücrelere atılmakta,meydan daya
ğından geçirilmekte ve istenildiği zaman cezaevin
den alınıp soruşturma merkezine götürülerek iş
kenceye tabi tutularak yeniden sorguya çekil
mektedirler.Hemen hemen hepsi,soruşturma mer
kezlerinde işkence altında alınan düzmece ifade
lere dayanılarak suçlanan tutukluların savunma
larını hazırlamaları için kendilerine hiç bir ola
nak tanınmamaktadır. Tutukluların yakınlaryle 
görüşmeleri ise zorluk içinde,hem tutuklutara 
hemde ziyaretçitere ızdırap çektiriterek yapıl
maktadır. 

Tüm bu baskı,işkence ve insanlık dışı uygula
maları Türkiye ve dünya kamu oyuna duyurmak 
uygulamaların kaldırılmasını sağlamak amacıyla 

133 devrimci tutuklu 4 Temmuz 1981 tarihin
de açlık grevine başladılar.Bir grup tutuklu a -
vukatıda çeşitli yerlere mamaktaki müvekkille
rine uygulanan baskıların kaldırılmasını isteyen 
dilekçeler gönderdiler. 36 gün süren açlık grevi 
sonunda çok sayıda tutuklu komaya girdi. Koma 
halinde hastaneye kaldırılan tutuklular burada 
kendilerine verilen şekerli su ve serumu açlık gre
vini sürdürdüklerini belirterek red ettiler. 

Yabancı basın ve radyo bültenlerinde de yer alan 
mamaktaki devrimci tutukluların bu eylemi cunta
nın sözcüleri tarafından yalan ve iftirayla 

1~y~r+~alışıldı.BBC Ankara muhabiri Metin Münir 
bu konuda haber verdiği için göz altına alındı.Avu-
katların dilekçeleri ise,"aynı idolojinin militan
ları"olduklan gerekçesiyle işleme konulmadı. 

Mamak"taki devrimci tutuklutann bu direnişi 
Türkiye ve dünya kamu oyunun dikkatini bir kez 
daha Türkiyedeki askeri cuntanın üzerine çekti.. 
Ancak tutukluların haklı istekleri kabul edilme
diği gibi bu eylemlerinden dolayı bir kez daha bas
kıya maruz kaldılar .. Açlık grevine katılan 29 tutuk
lu hakkında dava açıldı. 

28 Ağustos 1981 günü Mustafa Yalçın'ın ceza-

evinde işkence sonucu öldürülmesinden sonra bas
kılar bir kat daha yoğunlaştı,görüşler kısıtlandı 
Bunun üzerine 22 Aralık 1981 günü yine aynı 
isteklerle ikinci kez açlık grevine gidildi.Fakat 
bu kez ,tutukluların üzerine eğitilmiş kurt kö
pekleri bırakılarak açlık grevi kırıldı. 
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ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ'NÜN 

MÜRACAATI 

MAMAK CEZAEVİ KOMUTANI 
AJ,BAY RACİ TEKİN' İN şovu __ __. 

Dünyadaki tüm siyasal tutukluların durumuyla 
ilgilenen Uluslararası Af Örgütü 12 Eylül 1980 
tarihinden bu yana Türkiye'de göz altına alınarak 
işkenceyle öldürülen 62 kişilik bir listeyi 7 Eylül 
1981 de Türkiyenin Londra büyük elçiliği ve di
ğer yetkililere göndermişti.Af Örgütü listedeki 
kişilerle ilgili gerekli araştırmanın yapılmasını ve 
sonucun kendilerine bildirilmesini istediler.Ancak, 
işkence yapıldığı halde ölmeyen,komadan çıkan 
Sadettin Güven ve benzeri bir kaç kişinin ismi 
yalnışlıkla bu listede yer almıştı . Bunu fırsat 

bilen cuntanın sözcüleri,Af Örgütünü yalancı 
çıkarmak ve dünya kamu oyunun gözünü bo
yamak için gürültülü bir kampanya başlatılar. 

Bu listede isimleri hiç bulunmayan tutukluların 

resimlerini yayınlama, televizyonda gösterme 
sahtekarlığına baş vurdular. Bununlada "her 
kesin sapa-sağlam ayakta olduğunu,kimseye 

işkence yapmadıklarını,öldürmediklerini vb" 
kanıtlamaya çalıştılar .Halbuki işkence altında 

öldürülen yüzlerce kişi vardı. Zaten kendileride 
62 kişilik listeden bir kaçı dışındakilerin akİbet
Ieri hakkında hiç bir açıklama getimemekle, öl
müş olduklarını kabul etiler.Aynca, tutuku 
aileleri ve avukatları tarafından belgeleneo bazı 

olaylar hakkında dava açmak zorunda kaldılar. 

Ve işkence yapıldığını kabul ettiler. 
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Mamak ceza evi komutanı Albay Raci Tekin'de bu 
kampanyaya katıldı .. Ajans ve bir takım basın muha
birierini mamaka çağırarak onlara"Mamak Mustafa 
Kemal ordusunun yönettiği bir cezaevidir".. B ura-

da katiyen insan haklarını rencide eden bir şey ya-

pılmaz. Burada hayat,falimatlara uygun olarak 
düzenmişti,..':.. burada bir kışla hayatı vardır..hiç 

kimseye ayrı muamele yapılmamaktadır .. .işkence 
yoktur .. vb." gibi kalıplaşmış açıkla·,]!llar yapıyor

du. Albay'ın düzenlediği şov'un ikinci sahnesinde 
ise gazetecilere gösterilmek ve konuşturulmak üze
re zorla, tehditle hücrelerinden alınıp getiı~ itmiş 

beş tane tutuklu vardı, tutuklulardan bazıları ma
mak cezaevindeki baskı ve işkencelerle ilgili soru
larına cevap vermediler.Bu konuda konuşmayı 

reddettiler. Bu tavırlarıyla ; Mamakta işkence ve
baskının her türlüsü vardır demek istiyorlardı. 

Ama siz biraz sonra gideceksiniz ve biz buradaki 
işkenceci cellattarla başbaşa kalacağız,hiç bir 
hayat garantimiz yoktur demek istiyorlardı. 

Fevzi coşkun ise orada bayılıp yere yıkılarak 

kendilerine yapılan uygulamaları anlatmaya çalış

tı. Tutuklulardan biride arkadaşlannın de~işik ta
vır ve jestlerle anlatmaya çalıştıklarını seslendire
rek anlattı. Evet Mamak cezaevinde işkence ve bas
kının her türlüsü vardır. 

5 

ISTANBUL METRİS ÖZEL ASKERI CEZAEVI 
yol\" 

Özel askeri cezaevi olarak kulanılmasından b~ 
diğer cezaevlerinde uygulanan yöntemler bu ceza
evinde de aynen uygulanmaktadır.Cezaevi yönetimi 
bu uygulamalarıyla ; tutukluları boyun eymeğe 
zor,baskı ve zülumle sindirmeye,"nedamet getirme" 
ye çabalamaktadır.Devrimci tutuklular bu uygula
malara boyun eğmiyerek kendilerine uygulanan 
"siyasi tutuklu"statüsünün tanınması için müca
dele etmektedirler. 

2500'ü aşkın siyasi tutuklunun bulunduğu Metris 
cezaevinde idare tutuklutara şu uygulamaları dayat
maktadır: 

--Saçlann asker traşfestirilmesi, 
-Er dahil subaylara "komutanım" diye hitab edil-
mesi, 
-Dayak,küfür,hücre cezası uygulamasıyla kantİn ve 
havalandırma yasağı, 

-Aynı davadan yargılanan tutukluların ayrı ayrı 

koğuşlara konulması, 

-Polis ve savcılık ifadelerile,dava dosyası ve savun
ma belgelerinin tutuklutara verilmemesi, 

--Kitap,gazete ve dergilerin cezaevine alınmaması, 

- Tutuklutann avukatlarıyla iki üç dakika görüştü
rülmesi,ziyarete gelinirken esas duruşa geçilmesi 
ve benzeri uygulamalar .. 
Bütün bu uygulamaların yanında, tutuklutara her 

gün sıra dayağı çekilmekte,mahkemeye götürülüp 
getirilirken elleri arkadan birbirlerine kelepçelen--

me k te ,cezaevine dönüşte çırılçıplak soyunduru la:-
rak aranmaktadır lar .öte yandan yüzbaşı ömer Kav
lak'ın faşist erlerden oluşturduğu "işkence timi" 
nin toplu ve bireysel işkenceleri sonucu pek çok 
erkek ve kadın tutuklu sakat bırakılmıştır.Bun
lardan Coşkun ... adındaki bir tutuklu gözünü 
kaybetmiş, Mualla Akkurt sağır edilmiş,başı 
duvara vurularak yarılan Mukaddes Çelik ise 
hastahanelik edilmiştir... Bütün bu uygulamala
nn başında yüzbaşı Ömer Kavlak,ile Fehmi Koç
hisarlı ve binbaşı Hüseyin adlı işkenceciler bulun
maktadır. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Metris cezaevindeki yaşamı çekilmez hale geti
ren .bu .baskıcı ve onur kırıcı uygulamalara karşı, 
devrımcı tutuklular açlık grevi,oturarak sayım 
verme.ziyarete çıkmama,duruşmalara gitmeme ve 
benzeri eylemlerle karşı koymaya çalıştılar .. Bu ne
d~n.lede devrimci tutuklular üç kez açlık grevine 
gıttıler.Hemen hemen her açlık grevinde tutuklu
ların ana istemleri şunlardir: 

-Can ve namus güvenliğinin sağlanması, 
-İşkenceci subay ve yöneticilerin cezaevinden 
uzaklaştırılması, 

-ASkeri tutukluluk yerine kendilerine siyasi 
tutuklu statüsünün tanınması, 
-Koğuş temsilciliğinin resmen kabul edilmesi 
-Kitap,gazete ve diğer yayın yasağının kaldı: 

n lması, 
-Hücre cezasının kaldırılması ve tutukluların sor

gulanmak üzere cezaevinden alınıp soruşturma mer
kezlerine götürütmesinin engellenmesi, 

-Cezaevinde yaşam koşullannın düzeltilmesi.vb. 
Bu uygulamaların sona erdirilerek isteklerinin 

yerine getirilmesi için en uzun ve dışardaki veliler 
le örnek bir dayanışma götererek sürdürdükleri aç
_e~d• ~l_vinin gelişim ve sonuçlarını toplaya
belg~ ve haberlere dayanarak vermeye çalışacağız: 

Metristeki siyasi tutuklular 17 Mayıs 1982 de 
topluca direnişe geçtiler .. Direnişin amacı yukarıda 
sıraladığım z konuları kapsıyordu.Velilerde tutuk
luları desteklemek için sıkı yönetim komutanlığı, 
adli müşavirlik,Devlet başkanlığı genel sekreterliği 
ve benzeri yerlere tutukluların içinde bulundukları 
durumu anlatan dilekçelerle topluca giderek baş 
vurdular .. 

Öte yandan hemen her gün cezaevinin önünde top
lanarak.çeşitli oturma eylemleryle protestolarda 
bulundular.Bu arada pek çok veli tartaklandı,dövül
dü otuz kadar vetide göz altına alındı.Ama yılmadı
lar,sabırlı ve inatçı bir şekilde tutuklularla olan da
yanışmalarını devam etirdiler .. 31 Mayıs 1982 günü 

11~0'den fazla veli Ankaraya giderek Devlet 
..... ~l<.o.r.lı-
gı genel sekreterliğine dilekçe,kanlı elbiseler vb. 

l1eler sunarak,Metristeki baskı ve zulmün sona erdi
rilmesini istediler. Se kre terli4ve lileri savuşturmak 

itin onlara söz verdi. "asker sözü .. "'Veliler geri döndü, 
durumda hiç bir değişiklik yoktu .. Baskılar dahada 
boyutlandınlarak sürdürülüyordu.Açlık grevindeki 
çocukların bir kısmı komaya girerek hastahaneye 
kaldırılmıştı bu kez,30-40 veli 7 Haziran 1982 günü 
tekrar Ankara'ya giderek,cezaevinde uygulanan 

b~kıları ve kendilerinin maruz kaldığı saldınları,21 

~6ııden beri devam eden açlık grevi sonunda çoctİları
nın hastahaneye kaldırıldıklarını ve hayatlarından 
endişe ettiklerini vb.anlatımları içeren ikinci bir 
dilekçe ile Evren'e baş vurdular. 

Bu dilekçenin kısa bir özeti şöyledir: 
:z.~'e .. "' .... Metris Özel Askeri Cezaevinde bulunan 
yakın siyasi tutuklu kendilerine yapılan baskı ve iş
kencelere son verilmesi istemiyle 21 günden beri 
ölüm oruç'undadırlar.Tutuklu yakıntarımızla görüş
ır~_ olanağını sadect{t>ir kez bulabildik.Cezaevi 
>'tıminin"görüşmeye !::.cı.s'H' o\oralo:. Cc'l<.m,vor\"'r•• , 

, yolun-
.dakı savını çocuklarımıza sorduğumuzda,"can ve 

namus güvenliğimiz olmadığı için görüşmeye çık
mıyoruz"cevabını aldık... 1 Haziran 1982 günü 
ceza evi önünde çocuklarımızın durumu hakkında 
bilgi edinmek üzere toplandık.Endişeyle beklerken 
tutuklulardan komaya girenlerinambulanslarla has
tahaneye kaldırılmak üzere götürüldüklerini öğre
nince büyük bir telaşa kapılan bizler; cezaevi yöne
ticilerinin durum hakkında bilgi vermel~ri~ 

Bu arada birçok tutuklu h~jiJi~ir~ 
... Ölüm orucunda olan tutuklular. 

tam sekiz gün süreyle dövülmüşler ... "can ve namus 
güvenliğimizi korumak için yapabileceğimiz başka 
bir şey kalmadı" "ayak bileğim sakat", "mide ka
naması geçirdim", "Kulak zarım patladı", "sağ-

lığımız çok kötü" gibi durumlarını anlatan pusu
lalar aldık... Ertesi gün kapıda bekleyen biz veli
ler,yine ambulanslarla hastahaneye götürülen ço
cuklarımızı görünce, birçoklarımiZ sinir krizleri 
geçirdi.Analar yollara oturdu.Fakat duruma çir
kin bir şekilde müdahale etiler.Veliler tartaklandı , 

6 

coplandı,dipçiklendi, 30'a yakın ana,baba göz al
tına alındı ... 

Ölüm orucu 21 'inci günü doldurdu.Tıbbi müda
halede bulunulmazsa ilerde çok vahim sonuçlar 
doğabilir denilmektedir. 

Metris cezaevinde siyasi tutukluların dört haf
tadır sürdürdüğü açlık grevi ceza evi müdürlüğüne 
devlet başkanlığınca gönderilen bir emirüzerine, 
sona erdirildi. Tutuklutara daha iyi davranılaca
ğı ve isteklerinin kabul edileceği vaad ediliyordu. 
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Devlet Başkanlığı Genel sekreter yardımcısı 

Tuğgeneral Okay Şakman imzası ile Metris Ce
zaevi Müdürlüğüne gönderilen yazı aynen şöyle 

"Genel Sekreterliğimize Metris Cezaevinde 
Bulunaniann yakınlan tarafından gönderilen31 
Mayıs tarihli dilekçe ile, ekieri ilişikte takdim 
edilmiştir.Müracaat sahipleri bu dilekçelerinde: 
Metris cezaevinde bulunan yakınlannı S ayı af· 
kın bir süredir ziyaret etmelerinin engellendiği
ni, tutuklulann Avukatlarıyla görüşmelerine 

izin verilmediğini açıklayarak, yukarıd~a belir
tildiği gibi: 
Gayri Ahlaki arama uygulanması ve akşam sa
yımında dayak atılması nedeniyle tutuklulann 
açlık grevine başladıklanve bu uygulamanın kal
dınlmasını istemektedirler. 
Sayın Devlet Başkanımız söz konusu iddialar 
hakkında gereken tedbir ve tertipierin ivedi olarak 
alınmasını, tutuklulara insancıl muamele edilme
sinin sağlanmasını emir buyurmuşlardır," 

Görüşebildiğimiz tutuklu yakınlan ,isteklerinin 
kabul edilmiş olması karşısında pek sevinmedikle
rini; "1981 Ekim ayında da tutuklulann başlatık
lan açlık grevinden sonra,cezaevi idaresinin,istek
lerinin kabul edildiğini yazılı olarak bildirdiğini, 
ancak,daha sonra sözlerinde durmadıklannı gördük, 
yaşadık. "diyerek,yine aynı 

1 
durumlaJ 

kor~• a~,..al<lıl,.tf:-'"' 

korktuklannı,buna karşın dayanışmayı sonuna ka-
dar sürdüreceklerini belirttiler. 

Diğer cezaevlerinde buna benzer direniş örnek
leri veren,ancak dışarıyla diyalog kurmalan engel
leneo devrimcilerin yakın ve velilerine Metris dire
niş ve dayanışmasının örnek olması dileğimizdir. 
Tüm veli ve tutuklu yakınlarını Metris örneği daya
nışmaya,çağıny oruz. 

Bu gelişmeler sonucunda açlık grevi sona er
miş, ancak güvenilir kaynakların belirttiğine 

göre:Açlık grevi süresinde 18 tutuklu hastahane
ye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır, Bunlar
dan ikisinio,Ahmet erkan, Şener yıldınm'ın akİ
betierinin ne olduğu bilinmemektedir .. 

Iki yüzlülere,inkar etmelerine rağmen, yapıl
mamasını emir etmiş görünmelerine rağmen 

baskı ve işkenceyi"hak" olarak görenlere inan
mak mümkünmü? 

7 

ALEMDAG CEZAEVI"NDE üÇ TUTUKLU 
KATLEDILDI 

Aralık 1981 de Alemdağ cezaevine henüz geti
rilmiş olan bir tutuklu soruşturma merkezine gö
türülmek üzere istendi.Fakat tutuklular arkadaşla
nnı vermek istemediler. Ve bu nedenle direnişe geç
tiler.Direniş Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca 
"Imha edilmesi gereken bir mukavavemet" ,olarak 
dei!erlendirildi. Çeşitli bombalann kulanıldığı 
~\di- . 
n sonucunda B ahadır Dumanlı,Şenf Yazar ve Ha-
kan Mermeroğlu katledildi.Bir kişi koroaya girdi 
ve pekçok tutukluda yaralandı. 

Olayı ve gelişmelerini şimdi bir tutuklunun an
latımlanndan aktaralım: 

"8 Aralık 1981 de,birinci şubeden cezaevine 
henüz getirilmiş ve gördüğü işkence nedeniyle bit
kin durumdaki bir tutukluyu "yüzleştime"gerek

çesiyle Ankara siyasi polisi istiyordu.Herkes,~!~n 
durumdaki arkadaşiann yeniden sorglİy3' 
~&da-
vi edilmek üzere hastahaneye götürölmesi 
ni belirti ve arkadaşı teslim etmediler.Cezaevi 
timi ağır tehditler savurarak tutuklulann kararlarını 

değiştirmeleri için süre tanıdı.Aııcak tutuklular bu 
tehdide boyun eğmediler.Ne pahasına olursa olsun 
direneceklerini belirtiler.Durum cezaevi yönetimin
ce Istanbul Sıkıyönetim komutanlığına bildirildi. 

Komutanlık böyle bir av bekliyormuşcasına:"ne

ye mal olursa olsun istenilen tutuklu alınacaktır" 
emrini verdi.. 

Emir üzerine özel timler gaz ve sis bombalanyla 
koğuşlara saldırdılar.Gaz bombalarının etkisiyle 

•tnen bütün tutuklular baygınlık geçirdi.Tutuklular
dan Şerif Yazar ve Hakan Mermeroğlu olay yerin

' de öldiiler.lçeri giren jandarmalar ise baygın 
.-aut"LAI""-

daki tutuklula,n dipçİkten geçiriyorlardı .. 
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. Olay ,ziyaret gunune rasladığı için,askerlerle 
:z.r':~-:der arasıda da olaylar çıktı.Ziyarete gelen 
+rti"yakınlanna ziyaretin ertelendiği söylendiysede, 
cezaevinden dumanların yükseldiğini gören ziyaret
çiler dağılmayarak,topluca cezaevine yürüdüler.As
kerler silahlarını halkın üzerine doğru doğrultarak 
"daha fazla yaklaşırsanız ateş ederiz" diyerek dur
durdular.Bu arada yaşlı bir kadın"çocuklanmızı 
yakıyorlar ... "diye bağırınca dipçiklenerek kanlar 
içinde yere serildLKadını yerden kaldırmaya ça
lışan bir subay ziyaretçiler tarafında kovuldu.Zi
yaretçilere cezaevinde yüselen dumanın tutuklu
ların yakmış oldukları çarşaflardan çıktığını söy-
lüyorlardı .. Oysa biraz önce cezaevi bombalı sal
dınya uğramıştı.Ziyaretçiler cezaevi yöneticileriylt. 
görüşmek için o gün akşama kadar ayrılmadılar .Gö
rüşmelerine izin verilmediği için çeşitli protesto-
larda bulunarak dağıldılar. 

8 

KAHRAMAN MARAŞ CEZAEVI'NDEKİ 
DURUM: 
Çeşitli suçlarda 800'ü aşkın tutuklunun bulun

duğu cezaevindeki"yaşam koşulları tam bir esir 
kampını andınyor.Her türlü zorbalığın,yolsuzluğun 
ve insanlık dışı uygulamalann sergilendiği bu ceza
evideki durumun tutuklular şöyle dile getiriyor: 

"Cezaevinin kapasitesi 200 kişiliktir.Şu anda 
ise 800'ü aşkın tutuklu üst üste yatmak süretiyle 
barındınlmaktadır.. Tuvalete gitmek için pislik 
içinde yarım saate yakın bir süre sıra beklemek 
zorundayız.Koğuşlarda bit,pire ve her türlü ha
şarata rastlanmak mumkün.Havasızlıktan ve pis
likten dolayı 1 ,4,7 ve 8.ci koğuşlarda "yaşanmaz" 
diye doktor raporu olmasına rağmen koğuşlar ka
pasitelerinin üstünde insanla doldurulmuştur .. 
verilen yemekler vitaminsizlik bir yana kokudan 
ve pislikten yenecek gibi deyildir. ölmemek için 
yemek zorunda olduğundan, ~orlanarak yiyoruz. 
Kantinden alınan yiyecekler için ödediğimiz para 
fahiştir.Dışandaki fiatların en az iki-üç mislidir. 
ayrıca cezaevinde her türlü hastalık meVcuttur. 
1981 yılında cezaevimizde hastlllıktan dolayı üç
kişi öldü.Bulaşıcı hastalıkların her gün baş gös
termesi ve bir çok kişinini ölümüne sebep olması 
an meselesidir.Bu nedenle tüm tutuklular haya-
ti tehlike içindedirler ...... " 

Kahraman maraş cezaevi'de görüldüğü gibi 
diğer cezaevlerindeki uygulamalann aynısına 

maruz kalmış, tutukluların can ve namus em
niyetleri tehlikededir. Hapishane yönetimi 
"esir" addettiği 800'ü aşkın tutukluyu yaşa

mı zehir etmek için elinden gelen baskı ve İş

kenceyi yapmakta ve bunu yaparken 'de bü
bir haz duymaktadır. 
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SÖMÜRGE KüRDiSTAN'DA BiR ESiR KAMPI: 
DİY ARBEKİR CEZAEVi, 

Cezaevindeki uygulamalara geçmeden evvel 
tutuklu ve hükümlülerle zaman zaman karşılaşan 
kişilerin gözlemlerine deyinmekte yarar var: 
Duruşmalara katılan bir avukat mahkemelerde
ki uygulamayı ve sanıkların durumunu şöyle an
latıyor: 

'' ... Davasına ka tıldığım sanıklar ,he menhemen 
her duruşmaya çıktıklarında kendilerine soruştur
ınada nasıl baskı yapıldığını, nasıl dayaklandıkları

nı kendilerine uygulanan İşkenceyi tüm ayrıntı

lan ile mahkemede anlatırlardı.Duruşmaya çıkan 
yargıç lar ,savcılar ,sanıkların bu konular üzerine eyil
melerine karşı çıkar, kendilerini sust maya çalı
şırlardı. Belirtilenler tutanağa geçirilmezdi.Israr 
halinde "Soruşturmada ifademiz tesbit edilirken 
maddi ve manevi baskı yapıldı'' biçiminde bir 
belirleme ile iktifa edilirdi.Sanık vekili olarak 
belirtilenterin olduğu gibi tutanağa geçirilmesi, 
gereken merciiere suç duyurusunun yapılması 

yolundaki taleplerimizde tartışma konusu yapı

lır ve tepki ile karşılanırdı..'' 
Avukat arkadaş konuşmasını sürdürerek " ... 

yazıhaneme,hergün, davasına girdiğim yüzlerce tu1 
tuklu yakını gelir herbirinin birinci derecedeki 
korkusu çocuklarının yaşayıp yaşamadığıdır .. 
onları kurtarmaını isterler... ziyaret sonralan on
ların ızdıraplarına,. bırakın bir avukat olarak cevap 
vermeyi, insan olarak bile cevap varrnek mümkün 
deyil. oğlunu ziyarete giden ve fakat tek kelime 
dahi Türkçe bilmeyen yaşlı bir Ana,bana, Kürt
çe aynen şunları anlattı: 

'Oğlumu görmeye gittim ancak Türkçe bil
mediğim için görüşemezsin dediler. Yalvardım! 

Bir göreyim, konuşmuyacağım, Sadece bakaca
ğını dedim. Beni görüşme hücresine aldılar. Biraz 
sonra oğlumu getirdiler. Yürüyemez durumda ve 
halsiz b ir biçimde bana anlamadığım bir şeyler 
söyledi. benim konuşmaını bekledi. bende Kürt
çe hal ve hatırını sordum. Önce cevaplamadı,an
cak beni ızdırap içinde görerek ikinci soruma 
Kürtçe cevap vermek zorunda kaldı. oğlum Kürt
çe konuşonca yanındaki askerler birden bire 
oğluma saldırdılar,ve onu korkunç bir biçimde, 
gözlerimin önünde dövmeye başladılar. buna kar
şı çıktığım için, kollanından tutup yerde sürüklü
verek dışarı attılar .. " 
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SORUŞTURMADA iŞKENCE 
Bu anlattıklarımız dışanda izlenen olaylardı. 

ya soruşturmada neler yapılıyor? 
Küçücük soruşturma odasına üst-üste doldunıl
muş,gözleri bağlı, savunmasız insanlara nasıl dav
ranılıyor? Soruşturmada günlerce işkenceye mar
uz kalmış bir yurtsever şunları aktarıyor: 

" D~d "k -~·,.dını,~ôııe:.:··· ognı an ış ence hücresine 
rım baglıydı.Fakat içeride onlarca insanın olduğu
nu tahmin ettim.Oturduğum yere gelinceye kadar 
bir kaç kişiye dokunarak geçtim.lçerisi tanımlaya
mıyacağım derecede pis kokuyordu.Bir müdet son
ra bir işkenceci konuşmaya başladı: 

"Biz işkenceciyız.Biz işkence için eğitildik .. 
Bütün olayların suçlularını bulacağız.Bunun için 
para veriyorlar bize. Amerika'da bize para veriyor, 
Kenan Paşada,güvenlik Konseyin uyeleride,Hakim
lerde,Savcılarda biliyor işkence yapıldığını. Işken
ce Cennet mahsulüdür.Boşuna dememişler; dayak 
cennette çıkmadır.Biz konuşmayanı 

düzenlenen belgeleri imzalamayanları öldürme 
emrinide almışızdır .. Bunuda bilesiniz ha .. Biz İşken
ceyi vatan için yapıyoruz.Moskof çocuklarını 

s .... mek bizim görevimiz. s ... ceyiz, s ... ceyiz." 
Gözlerim bağlı olarak tuvalete götürdüler.iki te

neke kadar sıcak su ve bir yığınde özel hazırlanmış 
göz bağı bıraktılar.Bunlan temiz yıkıyacaksın dedi
ler.Gözbağları irin kokuyordu.Leş gibi idi.Kayış 
gibi olmuştu kirden,mumlanmışlardı.Yüzlerce göz
bağını yıkadım durdum .. " 

"Işkence altında ondördüncü günümdü.lşkence 
için sıra bekleyen bizlerin yanına sorguda bir kişi 
getirdiler.Yanında da bir kaç işkenceci sorgucu gi

ııt~~ girmez içerde sürdürdüler dayaklamayı .. Ne 
ukse ,yerde bulunan pisliği gelene yalatıyorlardı. 

"Yala oruspu çocuğu yala .. "Yumruklar,tekmeler 
bizleride ziyaret etti.Bu zulüm devam ederken,iş
kencecilerin elindeki radyodan haberler okunma
ya başlandı. Tesadüf bu ya sayın Evrenin işkenceyle 
ilgili beyanatı veriliyordu:"'lşkence idiaları var.Biz
den eveiki dönemde de vardı.Biz işkenceyi yasakla
dık.Münferit bazı olaylar olmuştur.Polislerin bazı 
kereler işkence yaptığı bizlere duyurulmuşt9r.Bu
nun üzerinede gidilecek . .lntikal eden olaylarla il
gili soruştuşmaları bağımsız mahkemeler götürü
yor .. " 

Haber üzerine "akbabalar"kahkahayla gülüyor, 
yer yalatma işini,sıra dayağını daha bir zevkle 
sürdürüyorlardı.Evren 'in demecine nasıl inana bi
liriz? Soruşturma hücrelerinde binlerce devr~ci 
inim inim inierken bu iki yüzlülüğe 

Basın-yayın,radyo,televizyonla kamu oyunu yalan
larıyla uyutuklarını zannediyorlar . .lşte sahtekarlık
larına inen bir şamar: 

" Elektrik şoku tüm vucuduma nufuz 
" İ k h"" • d e.::liyord<A• ... ş ence ucresın en soruşturma odasına gö-

türüldüm.Ellerimi ve ayaklarımı sandalyaya bağla
dılar.Bir alet 'getirildi.Belliki elektrik verilecekti, 
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Kablolardan birini dudağıma, diğerini penisime bağ
ladılar. Yazdıklan tutanağı imzalarnam için dayattı
lar.lsteklerini yerine getirmedim. Bunun üzerine ba

na elektrik verdiler. Bütün vucudum titremeye baş
ladı,korkunç bir acı duydum. Sonradan arkadaşların 
söylediğine göre bağırtıtarım işkence hücresine ka
dar gidiyormuş. Daha sonra, önce ellerimden, son
ra ayaklanından b&ni tavana astılar. Bu halde bana 
elektrik şoku verdiler. Çok şiddetli bir ızdırap du
yuyordum. Bayılmışım .... " 

Tüm bu uygulamalara karşın hala"lşkence yok. 
Bunlar mönferit olaylardır.Gerekeni yapıyoruz ... " 
demek iki yüzlülük, yalancılık deyilde nedir? Soruş 

turma hücresinde yapılan işkencelerle ilgili örnekler
den bir kaçıdır bunlar. Buna yüzlerce,binlerce işken
ce türü eklemek mümkündür. 

ESIR KAMPlNDA UYGULAMALAR 
Mılitarist-Brokratik-Diktatörlük Devrimci-De 

rıvkrat muhalafet odaklannı en seçkin unsurlarını, 

militanlarını susturmak ve etkisiz hale getirmek için 
özel planlarla yeni yeni cezaevleri yapıyor. En ufak 
çapta el tezgahı dahi bulunmayan yerleşim birimle
rine milyonluk cezaevleri inşa ediyor. sendikaları 
dernekleri, folklör ocaklarını kapatıyor, yerlerine 
zındanlar işkence evleri kuruyor. Fabrikalardan 
kovulan iW.lerin, ekmek kavgası vCrtn aile fertle
rinin,sömürüye baş kaldıran Sosyalist-Demokrat 
ve yurtsever insanların kontrol altında tutulabile
ceği'' 

"kaleler" yaptırıyorlar. 
Izlediği sömürge plitikasıyla barbarca eylemler 

sürdüren sömürgeciler, ülkemiz Kürdistan'da da 
bu yeni ceza evi politikasını tüm yönleriyle amaç
Ianna uygun bir biçimde sürdürmektedir.lşte 

Diyarbekir özelcezaevi. Gerek inşa, gerekse yer 
ve konum bakımında izlenen politikaya tıpa-tıp 

uygun bir şekilde inşa edilmis bir işkencehanedir. 
-\uh~\'-1 

Burada halen ALTI BtNrbulunmaktadır. Hücrele-
riyle, özel işkence yerleriyle, koğuşttıfe kötü ya
şam koşullarıyla, alınan güvenlik çemberiyle,araç 
ve gereçleriyle tam bir esir kampıdır. 

Aylarca süren polis soruşturması ve soruşturma 
timlerinin özel olarak uyguladıkları işkenceler sıra
sında kişide geçicide olsa hapishaneye gönderil
me arzusu duyma bir kurtuluş olgusu olarak oluşur, 
orada koğuşta kalacak bir çok insanla beraber ola
cak, sık sık işkence odasına götürülmeyecek, göz
lerindeki bağ çıkarılacak, etrafındakilerle konuşa

bilecek, doğru dürüst yemek yiyecek, su içecek 
ziyaretçisi gelecek, avukatıyla görüşebilecektir. 

Butün bunlar Diyarbekir'deki özel esir kampı için 
geçerli deyildir. Çünkü sömürgeciler buradaki tutuk

lulan toptan imha edebilmek için eşi benzeri olma
yan bir uygulama içindedirler.Bu uygulamalann 
örneklerini sınıriıda olsa vermeye çalışacağız. 

Hapishanenin işkencehanelerden pek farklı ol
madığı bu süreçten geçmiş biri şöyle anlatıyor: 

" ..... Hapishanenin hücresindeyim.Hücremden 
alınarak ikinci katın onuneo hücresine indirildim. 

Bu hücre ikinci katın "banyolu"olarak isimlendi
rilen içi boklu-su dolu hücresiydi.Burada beni so

yundurdular ve ikinci defa banyo yaptırdılar. 

su lağım suyuydu.Boklar üzerinde yüzüyordu. 
banyodan çıkardılar çırıl çıplak vucuduma beş
altı sopa indirdiler.Hava iyice soğuktu 

.... Beş gün içinde tam otuz iki defa boklu suda ban
yo yaptınldım~.En son geyecek hiç bir şeyim kal
mamıştı.Pantolonumu kilotsuz geymiştim.gömlekli 
ve ceketliydim.Pijamalarım,eşofmanlanm ve diğer 

çamaşıriarım tamamen boklu ve ıslaktılar.Bir defa
sında suya girmernek için direnmiştım .. O zaman 
üzerimde sadece ceketim yoktu.Pantolonluydum. 
öylece itilerek ve bastırılarak boklu suya sokuldum 

~.Şı.ı. i.ô:!}:l.!um~a ü~erime çok soğuk olan su 
d~ana bu ışteını yaptıklannda,cezaevinin do'lor\1 
· As teğmen ve yüzbaşıda birfiil hazırdılar. Yüzba
şı beni askerlerin suya sokuşlarına ve dayaklama
Ianna kah kahayla gülüyordu.Doktor asteğmen 

gül~üyordu .... Ancak,üzülmüyordu!" diyerek yapı
lan ınsanlık dışı uygulamalan sergiliyor.Ve tüm bu 
işkencelere,"banyo"lara maruz kalmış bir insan 
olarak hala yaşamakta olduğuna kendisinin bile 
hayret ettiğini söylemeden duramıyordu. 

Hapishanede tutuklu ve hükümlülerin "zinde" 
"sağlıklı "kişiler olmalan için yaptınldığı ileri sü
rülen ''eğitim''de bir işkence metodudur: 

Atmış yaşlarında bir tutuklunun aniatıklan 
şunlar: 

''Hücrede kaldığım sıra-ki kalma sürem dört 
ay yirmi gündü-zarfında üç kere havalandırmaya 
çıkarıldım.Ayrıca özel eğitim günleride oldu. 
eğitim :Süründürme,yatırıp kaldırma,uymn adım 

1(.iüme idi.Aynca toplu olarak özel eğiti; yaptırılı
yordu ... Beşer kişilik sıralar halinde havalandırma 
alanında yirmi dakika kadar yürütüldük.Aniden 
"koğuş dur! komutu verildi.İstikamet sağınız 
dağılın marş,marş! Koştuk. 'yat'komutuyla yat~ 
tık.Yatar yatmaz'sürün' komutu geldi 
Aramızda askerlerin coplan kalça ve sırtianınıza 

iniyordu.Düzgün sürünenede sürünmüyenede de .... 
'Kalk' ,'yat' ,'sürün' .. Bu durum bir saat sürdü. 

yanımdaki arkadaş fenalık geçirdi.Nefes alamıyor
du.Benim gibi yaşlı ve astımlıydı.Herkes nefes ne
feseydi.ayağa kaldınldık. "herkes sağ eliyle sol 
kulağını tutsun.Sol elinizi,sağ elin yaptığı boş

lutan sokun .. lşaret parmağınız yere değecek şe
kilde yere eğilin,etrafınızda dönün." Dönmeye 
başladık .. 
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Bu dönüş bir dakika sürdü. " İstİkarnet sağınız 
dağılın .. " komutuyla doğruldum; yürüyemedim, 
düştüm. öylece kalnuşım. Kendime geldiğimde be
nim gibi yatanların,düşenlerin olduğunu, bazılan

nın istifra ettiğini(Kustuğunu) gördüm. Birideferyat 
içinde karnını tutmuş yerde kıvranıyordu.Herhalde 
boşluğuna vurmuşlardı. O ara çevre pencerelerde 
yüzbaşı,cezaevi müdürü binbaşı, asteğmenler, birkaç 
(gravatlı ve saçlı) bizi seyrediyor gülüyorlardı ... bun-
lar kısa süre içinde olanlar .. eğitime devam ... sırada 
kaz yürüyüşü, köpek yürüyüşü, kurbağa yürüyüşü, 
tek ayak üstünde sıçrama, küfür, cop, tekme, sırta 
binme var ... tekmeye, küfüre, cop'a rağmen yürüye
miyordum, tekrar düştüm ... bizim işimiz tamanıdı 

sıra ikinci, birinci, dördüncü kattay dı. .. " diye anla
tırnma devam ederken sanki o günleri yaşıyor, da
y aklanıyor gibi tedirgindi. Anlatımianna devam 
ediyor: 

"Dördüncü kat çok karabalıktı. hücrelerde üst 
üste kalıyorlardı. sabah, öğlen, akşam sudan baha
nelerlede olsa dayaksız bırakılmıyorlardı. Ayrıca 

birde"infaz mangası" vardı. "infaz mangası hazırol" 
komutuyla, işkenceden dayak atmaktan zevk alan 
erler, ellerinde sopalar, cJiar v~incirlerle katıara da
larlar ,hücre içinde veya dışarı çıkardıklarını iyice 
döverler. Dördüncü kat direniyor, açlık grevine gi
diyor, ölüm orucu tutuyordu. Bu nedenle her gün bir 
iki kez mutlaka bu uygulama yapılıyordu ... Bunun 
ötesinde en alt katta özel yapılmış dar ağacı gibi sal
Iandırma aletleri vardır. Katlardan seçilenler buraya 
in dirilir, el ve ayaklarından saliandırılır, 

diyerek içinden geçtiği baskı ve zulmu, gördüğü, 
şahit olduğu insanlık dışı olaylan gözler önüne 
seriyordu. 

BIR DEVRIMCI 
BILINÇLICE NASIL KATLEDILDI 
Olayı yaşayan bir tutuklu şöyle anlatıyor: 

" .... Gardiyan .. Gardiyan .. Gardiyan bayılan var. kimse 
cevap vermiyordu. Aynı çağrı uzun süre devam etti 
bütün katlardan duyuluyordu. bütün katlardan bağm
lıyordu. Hasta dördüncü kattaydı rahatsızlani'cin ali 
(Ali Erek'ti) . O gece -zamanını bilmiyorum- revire 
götürüldü. İki gün sonra tekrar hücresine getirildi. 
kendisinin tedavi altına alınması,serumla beslenmesi 
gerekirken bol miktarda yemek yedirilmiş. Revir 
den sonra sancıları dahada arttı. Karnı insan beyni
nin alamayacağı şekilde şişmiş. Her gün feryatlan
nı duyardım. Alındığı gece uyanıktım. Geç vakit. 
lere kadar bütün hapishane bağırtılannı dinledik. 
.. . Bir ara bağırma durdu. sabaha kadar hiç duyul
madı. Sabah gelip gidenler arttı. Ali'yi battaniye 
içinde ahp götürdüler. Tahliye olduğumda öldü
ğünü öğrendim ... " 

ll 

Diyarbekir cezaevinde tüm tutuklular angaryaya 
tabidir. Bir yurtsever bu konuyla ilgiliolarak şunla
rı anlattı: 

" ..... Her ay bir iki hizmete götürülüyordum. tahta 
taşıma,kum taşıma,taş taşıma, tuğla taşıma işlerini 

yaptım.Bir gün yine temizlik işlerine götürüldüm. 
Yüzbaşı bizi çalıştıran gardiyanlara:Mademki çalıştı
rıyorsunuz', bulaşıklan yıkattıktan sonra kendile
rine çay içirin, misafirperverlik yapın" dedi. 
Askerler güldü. Yemek masalarını sildik. Salonu sü
pürdük. Önce karavanaları yıkadık. Tabak ve kaşık 
lara başladık. Birimiz kabalarını alıyor, birimiz yıkı
yor, birimiz kuruluyorduk. Yüzbaşının ne demek is
tediğini anlamıştım. Yanımızda askerler olduğu için 
arkadaşlara bir şey diyemiyordum. Bu nedenle arka
daşa tabakları iki kere durula diyordum. Arkadaş 
ısrarıma rağmen boşver bir defa yeter diyordu. ace
le ederek ilk suyu hemen lavaboya döktüm. Karava
naya yeni su doldurdum. Hiç olmazsa deterjanını bir 
bölümü ile, bulaşık suyunun çok kirli kısnu gitmiş 
~u. Arkadaş durulama işni bitirir litirmez önündeki 
karavanaya uzandım. Askerin bırak demesiyle geri 
çekildim. Asker masanın üzerindeki bardağı aldı ve 
l>tJ.laşık suyuna daldırdı. Sıra ile ve itiraz olmadan 
urliüzde birer bardak "çayı" içtik. üç gün üst üst'e 
bazen bir bazen ikişer bardak" çay" içtik. 

Aynı tutuklu Hücre anılarını ise şöyle 
Anlatıyordu: 

" .... Hücrelerde (Hazırlık hücrelerinde) 65 kişi 

vardı. Onbaşı gardiyana 65 ekmek getirin demişti. 
Sayımlarda son sayı 65'ti bir hafta kaldfbu kez hüc
rede. Kaldığım süre içinde 65 kişinin dayaklanma
sını izledim, yaşadım. Onların yere yıkılışlannı,ba
yılışlarını gördüm. Bağırtılarını, sızlamalannı dinle
dİm. Dövme işi artık hücrelerde yapılnuyordu. Alt 
katın meydanına, salona çıkanlıyor ve herkesin 
önünde adam bayıltılıncaya kadar dövülüyordu. Ba
lıisli yapılıyordu bütün bunlar. Bayılan, yere yıkılıp
ta kalkamayanların üzerine su dökülüyor ve bir süre 
beton üzerinde tutuluyorlardı." 

"Veysel Kaya mahkemede suçsuz bulunmuş ve 
heraat etmişti. Ancak, mahkeme kararından sonra 
kişi hemen serbest bırakılnuyordu, en az ON gün 
bekletiliyor. Cezaevi'nin yasasıdır. Tahliye olanlar 
diğerlerine nazaran daha fazla dövülüyor, daha fazla 
hakarete uğruyordu. Eğitim sırasında Veysel'de di
ğerleri gibi disipline uyuyor, denilenleri yapıyor, 

fakat bu yetmiyor. Vesel bir başka türlü hakkını 

almalı. Çünkü tahliye oldu. Dışarıya böyle elini ko
lunu saliaya saliaya çıkmamalı. Gardiyan Veysel'i 
sıradan çıkarıyor ve tokatlıyor. Veysel bir şey yap
madığını söyleyince daha fazla hakaret ediliyor. 
Orduya hakaret ettiği gerekçesi ile hücreye atılı

yor.Hücreye gelişimin ikinci günüydü.Veysel çıni

çıplak soyundurulmuş,aşağı kata indirildi.Hücre
den seyrediyorum. Kollannın arasına bir ağaç

sapa geçirdileıfoe ellerini önden bağladılar. 
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• On başı ve daha önce görmediğim,kaba yapılı pis 
•Sızlı bir er,ellerinde deride~yapılmış sınmlarla Vey· 

' selin yüzüne,başına,vucudunun her yerine vurma-
ya başladılar. Ih .. Ah ... ! demiyordu.Ancak,vurulan 
her darbenin kendisine büyük ızdırap verdiği yüzü
nün hatlarından anlaşılıyordu.Her darbe sırasında, 
kollannda,alnında çizgisi izler bırakıyor ve hemen 
kanıyordu. Bu şekilde dayaklama yarım saatten 

f~ sürdü.Vücudu kipkırmızı olmuştu.Her tarafı 
kay~rdu.Ozerine bir bidon su döküldü.Kanlar kaybol

du ve arkasÜla"yüzlerce kırmızı çizgi kapladı vücu
dunu.Elleri çözüldü.Bu sefer,esas vaziyete geçiri
liyor,çenesine yumruk atılıyordu.lki asker,yani 
on başı ve er kuvvetlerini deniyorlardı.Her sefe•-

rinde birisi yumrukluyordu.Atılan bazı yumruklar
dan dolayı Veysel yere yıkılınca; İkisi birden kah
kahalada gülüyorlardı.yanşa girmişlerdi..Her yere 
yıkılışma puan veriyorlardı.Yumruklar çeneye,gö
ğüs kafesine,omuzlara,karın boşluğuna da atılıyor
du.Vurulan yumruğun etkisiyle dengesini kaybet
tiğinde,arkadan tekme vuruluyor,yere döşürüliİyor
du,.Ve.x_sel belki elli,belki atmış kez yere 

61;~..ı.B~1ŞTe-m tahminiınce iki saat sürdü. Veysel artık 
kalkam1_9otlu. Kaldırılmak istendi; Ayakları üzerin
de duramıyordu. Üzerine su döküldü .. Götürüldü .. 
yaşıyormuş ... Aradan beş dakika geçmemişti bir 
başkası indirildi.." 

Yukarıda da belirtildiği gibi tüm bu işkence-
lerden,hapishanelerdeki uygulamalardan ,gerek 

~,IILI-ar ve gerekse hakimler haberdardırlar.Savcılann 

sorgulamalarda,yani işkenceyle alınan ifadelerin 
hazırlanışında ve uygulanışında bizzat hazır bulun
maktadırlar.İfadenin alınış biçimi,hangi konularda 
nelerin yazılması gerektiği direktifleri bizzat onlar 
tarafından verilmektedir.Bunun gibi ,mahkemeler 
sanıkların duruşma sırasında istedikleri gibi dav
ranmalan için hapishane yönetimyle belli bir di
yalog içindedirler.Kendilerine savunma yapamama
lan için kağıt,kalem savunma dökümanlan veril
memesi emirlerini bizzat mahkemeler vermekte
dirler. Hemen hemen tüm duruşmalarda savunma, 
ve dosya belgelerinin kendilerine verilmesi gerek
tiğin~anıklar ısrarla talep etmelerine rağmen , 
mahkeme heyeti"hapishane yönetiminin bilebi
leceği bir iştir .. " diyerek uygulamayı onaylamak
tadırlar .Gerek mahkemede ve gerekse mahkemeye 
götürülürken yapılan uygulamaların mahkeme he
yetinin bilgi ve direktifteriyle yürüroldüğünü şu 

açıklamalar açıkca kanıtlamaktadır. 
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Cezaevi Blilteni 2'nin 

teksir baskısını~ l.sayfası 
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DURUŞMALAR VE 
DURUŞMALARA GÖTÜRÜLÜŞ 

" .... Ertesi gün duruşmamız vardı. Akşamdan,ge
ce 02'de kalkmamız, hazırlanmanuz söylendi.Saat 
02,30'da gardiyanlar geldi.Tüm tuutklular ceza evi 
salonuna indirildik. Ellerimiz arkadan kelepçelen
di.Yoklama sonrası 20'şer kişilik guruplar halin
de birbirimize zincirlerle bağlandık. Zincirler kolla
nnuzın alt· ından sırtımıza dolandırılıyor ve kenet-

'-J 

tendikten sonra diyer kişiye aynı şekilde geçirili-
yordu.Bu işlemden sonra 40 kişi bir arabaya bindi
rildik. Arabada her kes ayakta duruyor, başınuzda 
gardiyanlar bulunuyordu. Konuşmak, sağa-sola bak
mak mümkün deyildi. Hücredekiler ayrı, kuğuştaki
ler ayrı arabalara bindirildik. Başını kaldıranın kafa
sına vuruyorlardı. Arabanın sarsıntısıyla yere yıkılan 
ciddi biçimde dayaklanıyordu. Zincirli olduğumuz 
için, dengemizi koruyamıyorduk. Bu nedenle he
pimiz dayaklandık.Mahkemenin önünde indiölerek 
duruşma salonuna alındık.Sıra ile oturtulduk, kelfr
çelerimiz çözülmedi.Oturduğumuzda zincirler çözül
dü. Her sıranın yanına, önüne yanyana askerler sı
ralanmıştı. İleri bakmak, yana bakmak,konuşmak 
yasakta.Ağzını açan dayak yiyordu. Hafif kıpırdanan 
dayaklanıyordu.Gece yemek yememiştik.Sabah
leyin iki'de götürdüler kahvaltıda vermediler.Su iç
mek bile yasaktı.Saat 09'da mahkeme heyeti geldi. 
Y okiamadan sonra hüviyet tesbitine geçildi.Bunun 
üzerine konuşamayacağımızı,bu hususta sorulan so
rulara cevap veremiyeceğimizi ancak cezaevinde bize 
ve diğer arkadaşlara uygulanan baskının kalkması ve 
gereken tedbirin alınması halinde konuşacağınuzı 

bilirledik. Cezaevi'indeki uygulamalan anlatmaya baş
layınca, Mahkeme heyeti mudahale ederek bu dav
ranışımızı engelledi. Biz bir kısım arkadaşların 
ölüm orucunda olduğunu, diğerlerinin aç ve susuz ve 
hasta olduklannı ısrarla belirlemeye çalıştık. Bir 
kısım arkadaşlar, bacaklarını, omuzlarını açarak 

'iriannı ve darp yerlerini ve morartılan gösterdiler. 
adamların aldırdıklan yoktu." Bizi ilgilendirmez, ko
mu tanlığın işidir, idare ile çözersiniz" diyorlardı. 
Buna karşı çıkan arkadaşların bir kısnu mahkeme sa
lonundan atıldılar. Heyet duruşmaya ara verdi. Biz
ler vaziyetimizi bozmadan aç vt susuz iki saat salon
da bekleti&ik. Uzun süre aynı vaziyette durmaktan 
rahatsızdık.Kıpırdananlanmız heyetin önünde kı
yasıya colanıyordu. Ayrıca Mahkeme başkanının 
işareti üzerinede dayaklanan vardı. Arkanuza döne
mediğimiz için dinleyici gelip gelmediğini bilmiyo
ruz. Basın masasında bir kaç kişi oturuyordu.TV 

€!4 bide gelmişti. Duruşmadan sonra tekrar zincirlen
dik. Aynı biçimde arabalara bindirildik. Arabalar
da bizleri vurmaya başladılar. 

Cezaevine getirildik.zincirli olduğumuz halde,ceza
evindeki uygulamaları kısmende olsa açıkladığınuz 
için iyice dövüldük.Bir kısmımızı boklu suya soka-
rak dövmelerini sürdürdüler ...... " 

Duruşmadan dönen tutuklulan merdiveni gören 
hücresinde izleyen bir tutukluda şunlan anlatıyor-

" ... ( Yedi aylık süreden bir gün yada bir an; Yüz
lercesinden .. Sadece biri) saat 17 cezaevi salonunda 
görültüler yükselmeye başladı.Gardiyanların bağır
tıları ve koşuşmalar ... cop sesleri ve zincir şıkırdı
ları. .. Bizim bulunduğumuz kattan mahkemey~ gi
denler,konuşarak hücremin önünden geçtiler.lkin
ci kattakilerinde döndüğü ayak seslerinden anlaşı
lıyordu. Hücremin penceresinden merdivenleri göz
lüyorum. Dördüncü kata çıkan merdivenleri göre
biliyorum. Dördüncü kattan mahkemeye götürülen 
tutuklular gelmediler. Ama aşağılardan dayaklama 
sesleri,küfürler,bağırtılar geliyordu. Bir şeyler oldu
ğu muhakkaktı.Aradan yarım saat kadar geçti.Beş 
altı kişinin merdivenleri tırınandığını gördüm.Arka
larında askerler ellerindeki zincirlerle onları vuru
yorlardı. Merdivenin ikinci basamağında önde gi
den tökezledi,döştü. Diğerleri merdiveni aşamadı. 
Altı-yedi asker arkalarında bitiverdi. Vurduklarını 
döşürüyorlardı. "Cezaevinde işkence var ,baskı var, 
dersiniz öylemi? ", "Alın size baskı,alın size işken
ce ... Orospu çocukları .. " Yerden kalkan merdivene 
doğru yönetiyordu hızla.Ancak arkadan yediği zin-
cirlerle ,tekrar tökezleniyor ,yer~ 

,&.<;.11k-""''llk . . k fl 6'"'"''~9..(--· ausuzıu tan ıyıce ararmış,zayı annuş u gen\' ın-
sanların bu darbelerden kendilerini kurtarma ola
naklan yoktu. Dünyanın hiç bir yerinde görülme
miş bu canavarca saldırı ve darbalerden yere dö
şen birkaç tutuklu kalkamaz oldu. Bunun üzeri
ne dayaklama bırakıldı. Bu sahne yarım saat kadar 
sürdü. Yerinde kalkabilenter arkadaşlannın kollan
na girerek merdivenleri tırmanmaya başladılar ... 
Aradan yirmi dakika kadar bir zaman geçti. Bu 
ftetirilenler,yürüyemez durumdaydılar. Askerler 

~ıarıtlan tutmuş sürüklüyorlardı. Erierin davranışlan 
yaptıkları işten rahatsız olmadıkları,bizzat zevk al
dıktan anlaşılıyordu. Ayakta duramayan,bir deri 
bir kemik kalnuş bu insanlara hala tekme atıyor, 
küfür ediyorlardı. üstleri başlan ıslaktı. Yağınura 
tutulmuş horoz gibiydiler. Merdiven koltuğuna 

tutunarak ağır ağır çıkıyorlardı. Askerlerin cop ve 
zincirlerine rağmen takatları daha hızlı hareket 
etmelerini engelliyordu ... " Tüm bu anlatılanlar 
uygulamalann sadece bir kaç yönünü veriyor. 
daha nice iş~ence yöntemleri,wrbalıklar ,ahlak dı
şı uygulamalar var. 
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"NASIL TÜRK OLUNUR" 
UYGULAMASI 

Bu uygulamay,«a bir başka tutuklunun anlatım
lanndan öğrenelim. 

" ... Tüm tutuklular,türküm diyecekler.her gün 
'türklük andı'nı okuyacaklar.Her gelen asktrin önün
de esas duruşa geçecekler.Yemek duasına katılacak
lar,kendileride gerektiğinde bu duayı yaptıracaklar. 
Türk ırkının üstünlüğünü vurgulayan,özü ve biçimi 
ile ırkçılık kokan marşları ezberleyip söylüyecekler 
eğitim denen, sadece yat kalk ve sü~nmekten iba
ret ve saatlerce uygun adım yürüyüş yapmaktan öte
ye geçmeyen eziyet.. "ne mutltl türkörn diyene" 
"her türk asker doğar" ,"bir türk dünyaya bedeldir\' 

"en büyük türk atatürk","her şey vatan için" 
sloganları istendiğinde söylenecek ve bunlar yazı
lıp hücreye asılacak.Sen kimsin,nesin? Suali soruldu
ğunda:''türküm ve müslümanım''cevabını verecek 
sın ...... " 

Diyarbekir özel Askeri cezaevi aslında Kürdistan
da kurulmuş bir esir kampıdır.Tutuklu,sanık ve zanlı 
~larak adlandırdıkları kişilerde birer esir ,birer 

re-di~~r. Yargılamalar ise biçimseldir. Yakalanan unsur
ların cezaları, kendilerine uygulanacak tavır ilk an
dan itibaren belirgindir. Yargılama adı altında yapı
lan uygulama,dünya kamuoyuna karşı bir yutturma
cadan öteye bir anlam taşımamaktadır.Tutukluların 
imhası mahkeme karaları bekleorneksizin yapılmak
tadır. Ölüm olayları hapishane ve sorgulamalarda 
görevli kişilerin'' infaz'' ey le m leridir .Katledilen dev
rimcilerin öldürülme olayına çeşitli süsler ,düz me ce 
tezgahlar hazırlayarak"infaz"eylemini gizlerneye ça
lışıyorlar.İntihar süsü gibi komik yutturmacalarla 
zevahiri kurtarmaya çalışıyorlar.Türkiye ve dünya 
kamouyuna utanmazca, hayasızca yalan söylüyor
lar.Gerek ölüm olayları ve gerekse işkence eylemleri 
doktor'undan yargıcına kadar her görevli tarafından 
bilinmesine rağmen hiç bir mudahalede bulunulma
ması uyguladıkları sömürge politikasının açıkça or
taya koymaktadır. 
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l{ürdistanda kurulmuş ikinci bir esir kampıda 
KlZlLTEPE TUGAYI'dır.Diyarbekirde uygulanan 

insanlıkdışı eylemlerin tümü, belli bir proğram 
dahilinde buradada uygulanmaktadır. Özellikle top
lu katliam uygulamalan burada daha yaygındır. ceza
evi olarak kulanılan yerin zemin katı işkenceler so
nucu öldürülmüş onlarca devrici ve yurtseverin me
zarlığı haline getirilmiştir .Bölgenin sınıra yakın ol
ması işkencecilerin tezgahlarını daha kolay oluştur
malanna imkan vermektedir. 
Şöyleki, işkence sonucu ölen unsurlar dağa,sınıra 
götürülmekte ve sanki çatışma sonucu ölü olarak 
yakalanmış gibi duyurulmaktadır. Çatışmalarda öl
düğü iddia edilen devrimcilerin yüzde sekseni 
ce sonucu öldürülmüştür. Daha önce yo.kalandıklan 
ailelerince bilinen kişilerin ölümü ise "intihar" ' 
"doğal hastalık" olarak bildirilmektedir. 
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D lY ARBEKIR ESIR KAMPlNDA üÇAYDA OÇ KATLIAM------------. 

ŞUBAT 1982- KATLIAM- 1: Sömürgecilerin eli 
kanlı cellatları şubat ayı ortasında üç militanı 
kurşuna dizdi. Deve geçiti işkence üssünün lağım 
kanallarına atılarak gizlenen cesetler ailelerine 
bile gösterilmedi. Bu eyleme karşı durmaya çalışan 
onlarca militan ise işkence sonucu hastanelik edil-
diler. 

MART 1982 - KATLIAM - II : 21 Mart'ta Nevrozu 
kutlamak istiyen militanlar,topluca kurşun yağmu-

. runa tutuldular. Otuzun üzerinde militan ağır şekil
de yaralandı. Iki kişi ise boğulmak süretiyle 
dü. Bu şekilde öldürülenlerden Mazlum DOGAN ve 
önder DEMIRKOL 'un cesetleri ailelerine teslim 
edildi. Sıkıyönetim savcısıyla görüşen Mazlum 
Doğan 'ın ailesine savcı "sizin oğlunuz zaten idam
la yargılanıyordu ha şimdi ölmüş, ha bir yıl sonra 
ne fark eder" cevabını vermiştir. Bu olayda gerek 
savcıların gerekse mahkeme heyetlerinin işkence
lerle direkt ilişkili olduklarını açıkca göstermekte
dir. 

MAYIS -1982-KATLIAM-111 : Mayıs ayının ilk 
haftasında tezgahianan üçüncü katliamda ise,beş 
yurtsever yakılarak öldürüldü. Isimleri tesbit edilen 
üç kişi şunlardır: Ferhan Türk, Ferhan Kurtay ve 
Mehmet Zengin. 

Bunlar şimdiye kadar biz.::.atesbit edilen ve doğ
ruluklan inkar götümeyen olaylardır. Bunun yanın
da özellikle Kızıltepe\Je kırkı aşkın yurtseverin öl
dürüldüğü açık olmasına rağmen öldürölenlerin 
kimlikleri görüşmelerin nedeniyle 

8jre nilememiştir. ı..,s,-+\.,.n"'a1>\ 

özellikle Kürdistan 'da Sömürgecilerin cezaevleri 
politikaları "Türküm" demeyen, her unsurun gide
rek imhasını önüne koymuştur. Yasal imkanlar el
verdiği müdetçe mahkemelerde idam kararları çı
karma yoluyla,yasal dayanaklan olmayanlar için 
ise özel işkence metodları uyguluyarak ve intihar, 
hastalık vb .. sebeplere dayandınlarak imha gündem
leştirilmiştir. Toplu direnmelerde ise hiç bir daya
nağa gerek duyulmaksızın toplu imha uygulanmak
tadır. 
Bu ins~ık dışı politikasını uygularken basf,TRT 
gibi iletişim araçlarına sahip olmanın avantajlarını 
da en iyi bir şekilde kulanmakta ve kamu oyunu 
yalan,yalnış bilgilerle donatmaktadır. Tüm yayın 
organlan kapatılan,yayın yapma olanaklarıyla ile
tişim araçlarından yoksun olan muhalefet ise 

elikttının yanlış bilgilendirmesini deşifre etme,gerçekleri 
kamu oyuna aniatma görevini yerine getirememek
tedir. 

KAHROLSUN BARBARLIK 
KAHROLSUN ZORBALIK 

Y AŞASIN ÖZGÜRLÜK 
Y AŞASIN KURTULUŞ 
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Bültenimizi noktalamadan: Cezaevlerinde yatan 
işkencehanelerde yaşam kavgasını veren milita~
lann ailelerini,yakınlannı ve tüm kamu oyunu 
yapılan insanlık dışı uygulamaların durdurulması 
için girişimde bulunmaya çağırır ,bu uygulamalar 
devam ettiği müdetçe en az ceza almış olanların 
dahi dışarı sağ olarak çıkma olanağından yoksun 
kalacaklan bilinciyle hereket etmeleri gerektiğini 
hatırlatırız. 

Bu hüıtenlerle amaçladığımız Militatisf· bvrok.rg
tik diktanın en azında cezaevleri ve mahkemelerde 
uyguladığı insanlık dışı uygulamaları kamu oyuna 
ulaştırmak,yalan yalnış bilgilerin yaratığı tahribat
ları biraz olsun ortadan kaldırmaktır. Giderek ceza
evlerinde,esir kamplannda yiğitçe direnen militan
Iann mesajlarını halkianınıza ve dünya halklarına 
ulaştırmanın aracı olmaktır. 

BIMRE HOVITI 
BIMRE ZORDESTI 

BIJI AZADI 
BIJI RIZGARI 
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Not: Bültenin en geniş biçimde okunmasım 
sağlamanın bir görev olduğunu UNUTMA! 

KAVGAYA VE DODTLARA 
DUYUiu~_N EASHET DERİN 
ZULUM, İDAıli!J, İŞKENCE 
BÜYÜYOR NAr1LUDA KİN 

BÜYÜYOR FIRTINALAR 
KIPKIZIL KANIMIZDA 
KÖLELİGE,KORKUYA 
YER YOK HAYATIMIZDA 

GtİN DÖNER GİDER ELBET 
VURUR DAGLARA ŞAFAK 
VE GELİR AYDINLIKLA 
TÜRKÜLERİ YAŞAMAK 

O ZAMAN DÜŞER GERÇEK 
KOCAMAN BİR DALGAYLA 
NAS'OLSA BULUŞURUZ 
DOS'l'LARLA VE KAVGAYLA 

DENGE KOMAL 
Ober. Str. 42 41.Disburg 1/ West Deutchland/ 

/Bu BüLTEN Avrupada Denge Kornal tarafın
dan çoğaltılmıştır./ 
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YüKSELT ISYANINI EY HALK 
EY BIN YILLIK ACI, DEŞIL 
KANAT Y ARALARI 

ATEŞLE FİTİL! EY MÜBAREK HINÇ 
VE KADİM SABRI ORTADOGU'NUN 
PARÇALAN 

PARÇALAZINCIRLERINI EY HALK 

YüKSELT ISYANINI 
YIKILSIN KÖLELIK 
YIKILSIN ZULÜM 
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