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• • TARIH BIZDEN YANA 
OLACAKTIR 

Dünyamızın tüm ilerici ve özgürlüksever güçleri ! 

Türkiye ve Kürdistan halklarının uğrunda savaştığı dava 
sizin de davanızdır. Faşist cellatların işkenceleri bu kavgayı 
sindirme ye yetmeyecektir. Zindanlann parmaklıklan arasında 
akan Kürdistan yurtseverlerinin kanlan ile yepyeni bir tarih 
yazılacaktır. Faşizme karşı verilen mücadelemiz e uzat ın 
kollannızı. 

Faşist diktatörlük Türkiye ve Kürdis
tan halklarına kan kusturuyor. Zindanlar 
yüzbinlerle dolu, işkencehaneler insan ca
nı işliyor durmadan. "Anarşist-terörist
''ir" bahanesiyle yüzlerce insan· kurşuna 

.zildi. Ve ondan fazla insan dara~açlan
na gönderildi. Binlerce insan sakatlandı, 
ya da felç oldu. İşçiler, köylüler bir avuç 
tekelcinin dışında kalan milyonlarca in
san ~ır zam ve vergilerin getirdiği yoksul
luk içinde kıvranıyor. Kısacası faşist ge
neraller Türkiye'yi bir işkence cenderesi
ne dönüştürmüşler. Kürdistanlı bir sosya
lisin dedi~i gibi "Yurtsever sosyalist in
sanlanmız; işkencelerden işkence ölüm
lerden ölüm be~enmek" konusunda bile 
özgür değildirler. Oysa parababalan ve 
akıl hocalan emperyalist NATO çevreleri 
için Türkiye bu durumda bir cenettir. 
Karlarına kar katıyor, a~ızlarından satya 
akıyor. Zulüm onların başına patlıyacak
tır. 

Saygon zindanlannı düşünüyorum, 
Vietnamlı insanın destansı direnişini, Na
zi Almanyası 'nın barbarca soykınm ve 
katliamlannı, tüyler ürpertici Mussolini 
diktatörlü~ünü düşünüyorum, Frankocu 
· •anya faşizmini, Portekiz Salazan 'nı, 

ınanistan Albaylar cuntasını göz önüne 
getiriyorum en sonlardan Şili 'deki NA
TO'cu "uygar" faşizmi hatırlıyol\Ull. Yu
karda saydı~ım tüm faşist diktatörlükler 
insanlık için birer yiiz karasıdır. Her birin
de kan-revan akar. Yurtsever, devrimci in
sanlar cayır-cayır öldüriilüyor. Ve madol
yonun di~er yüzü anti-faşistlerin kahra
manca mücadeleleri. Devrimci insanlara 
şan olsun. 

Faşizmin iktidara geldi~i her ülkede
ki uygulamalan hakkında az çok bilgi sa
hibi oldum. Bazılannı seyrediyorum; bu 
gün Şili 'de oldu~u gibi objektif davran
maya çalışıyorum tüm gücümle. Duygu
sal de~il miyim diye kuşkulanıyorum 
kendimden.Hayır hayır objektif davra
nıyorum, sosyalist bir gözle bakıyoruro 
dünyaya· ve kendimden emin olarak di
yorum ki, tüm gelmiş geçmiş faşist yö
netimlerin uygulamalan ile Türkiye 'de 
ki faşist diktatörl~ün uygulamalan ara
sında bir tercihte bulunmaya zorlansam 
-ki faşizmin iyisi yoktur- ilk diyece~im 
Türkiye'yi cehennemedönüştüren Türkiye 
faşizmi olacfiktır. 

Nisan 1980'de tutuklandı~ımda, Tür
kiye'dehavalargiderek karanyor, kara bu
lutlar sinsi ve planlı bir şekilde Türkiye 
halklarının üzerine çöküyordu. Emperya
list ve faşist güçler son hazırlıklannı yapı
yorlardı. O günden buyana iki yıldır içer
deyim. Birey ve toplu halde en ağır iş
kencelere uğradım. En ağır işkencelerin 
konu edildi~i eserleri okuduğum halde, 
Türkiye'de bilhassa Kürdistan'daki faşist 
ve sömürgeci ilişkilerin içiçe geçti~i bir 
ülkedeki işkenceleri görmedim. Bazılan
nın zanettikleri gibi işkenceler belirli ki
şilere ve belirli süreler içinde uygulanan 
yöntemler değildir. 12 Eylül'den önce 
sadece soruşturma döneminde işkenceler 
yaptırılıyordu. 3000 yurtsever ve devrim
ci insanın kaldığı Diyarbakır tutukevin
deki uygulamalar eskiden soruşturma 
döneminde yapılan işkenceleri aratıyor. 

Elbet bir gün halklar da konuşacak
tır. Söz sırası onlara da gelecektir. O za
man bizim de söyliyeceklerimiz olacaktır. 
Bugün Türkiye'deki bir saatlik işkenceleri 
o zaman bir kitapta dile getirmek müm
kün olacaktır. 

Bu yazımla Kürdistan 'ın Diyarbakır 
ilinde kapalı kapılar, loş zindanlarda 20 
cm karelik tabutelerde, işkencecilerin 
kahkahalan, kahraman ve fakat şu anda 
yenik durumda olan in8anlanmızın yü
rekleri parçatatıcı çı~lıklannı ve bu arada 
benim başımdan geçenleri, faşist dema
goglann yalanlannı ortaya serrnek ve Tür
kiye'de olup bitenlerin bir parçasını bir 
kaç satıda insanlık tarihine eklemek isti
yorum. 

Günlerden bir Nisan günüydü, işye
rimden birkaç polis tarafından alındım 
ve do~ruca polis soruşturma malıaline 
götüıüldüm. Polis arabasında giderken 
daha önce çok işittiğim 1. şubeye gö
türiileceğimi ve orda da birkaç gün kaba 
işkenceye tabi tutulacağıını düşündüm. 
Yanılmışım. Çünkü, götürüldüğüm yer; 
daha çok modern ve çok daha teknik 
bir şekilde işkence yöntemlerinin uygu
landı~ı ve yer olarak da askeriyenin sı
nırlan içinde yeni yapılmış bir kulübey
di. Dışardan bakıltlığında bir cephane 
kulübesini andırıyordu. 

Beni arabadan indirdiler ve bir süre 
öyle bekledim, daha sonra da önceden 
hazırlanmış bir bez ile gözlerimi sıkıca 

ba~ladılar ve oradan da nereye götürü
leeeğimi bilmemem için biraz dolaştır
dılar. Kulübeye girdi~imde ilk iş olarak 
üstümü aradılar ve bendeki sigara ve çak
ma~ımı aldılar. Hemen akabinde rastgele 
beni yumrukladılar, ordan da tabute de
nilen yere koyup üstüme kapıyı kapadı
lar. Kaldı~ım tabute de, ki bütün tabute
ler öyledir; yer bir insanın zorla ayakta 
durabiieceği , genişlikteydi. Ne oturabi
liyordum ne de kendimi sa~a sola çevire
biliyordum. İlk geceyi so~ukta titreyerek 
sabahladım. Ama yanlız de~ildim. Benim 
gibi tabutelerde geceyi geçirenler de var
dı. Bunu da inilti seslerinden ö~rendim. 
O kulübede benim kaldı~ım tabutelerden 
aşa~ı yukan 8-9 tane vardı. Tabutede ka
lanlardan bir kısmı tuvalete gitmek iste
minde bulunuyor, bir kısmı da ekmek ve 
su istiyorlardı. Nöbetçi askerler de hangi 
tabuteden bir ses gelirse gider o kişiyi dip
çikler ve her türlü hakarette bulunuyor
lardı. Geceleri sürekli patırtı kütürtü sesle
ri geliyordu. Bu seslerle tabutede kalanla
ra bir nevi işkence yapıyorlardı. Çünkü 
herkes işkence ve dayak sırasının kendisi
ne geldiğini düşünerek huzursuz oluyor
du. Daha sonralan da ö~rendik ki, bu sea
ler rastgele çıkartılan seslermiş. Ama on
lar bunu yaparken birinin dövüld~ü ima-
jını yaratıyorlardı. Ayrıca nöbetçi asker
ler bazı devrimci marşlar söyliyerek dev
rimcilerle ilişki kurmak istiyorlardı. Bu 
oyunlan da sökmedi. 

Sabah oldu çok açıkmfştim. Nöbetçi 
askerlerden ekmek istedim, ekmek yerine 
herkes gibi ben de dayak ve küfür yedim. 
Bana "Burada bir aydan beri ekmek yemi
yenler var, sen de gelip ekmek istiyorsun" 
deyip gittiler. Bütün suçum da ilerici bir 
derneğe üye oluşumdu. Bu yasal bir baktı 
ben de bu hakkı kullanmıştım. Ama bur
juyazi gerektiğinde kendi koydu~u yasa
Iarı nasıl çi~niyeceğini sıntarak bir kere 
daha gösteriyordu .. Bunu bildi~im için de 
olup bitenleri çok normal karşıladım. Da
ha sonra bir polis beni tabuteden çıkanp 
işkence edilen odaya götürdü. Burada 
bakırnda bazı suçlamalarda bulundular ve 
bu suçlamalan kabul etmemi istediler. 
Karşı çıktığımda da bana "Buraya gelen 
herkes konuşur, madem konuşmuyorsun 
o zaman sende uçağa binip uçacaksın, 
evlenmek istiyorsan, yaşamak istiyorsan 



konuş, yoksa bütün bunları bir daha göre
mezsin" gibi moral bozucu sözlerle beni 
korkutmak istediler. Bu da para etmeyin
ce başka yöntemlere başvurdular. Kolia
rımdan çarmıha gerdiler ve beni yüksek 
bir yere astılar. Tüm ağırlığım kollarıının 
üstündeydi. Bir süre öyle bekletildim. Fa
kat bu arada bende moral bozukluğu ya
ratmak için sürekli "Buraya düşüp te ko
nuşmayan kimseyi görmedik, sizin o gü
vendiğiniz önderleriniz bile konuştular. 

Siz nesiniz ki" gibi moral bozucu ve ön
derleri gözden düşürücü nitelikte sözler 
sarfettiler. Daha sonra iki elimin işaret 
parmağına bir ilaç sürdüler ve iki çıplak 
kabioya bağladılar. Sayı olarak işkence 
yapanlar 3-4 kişiydi. Bir polis iki ayn 
çıplak kabioyu vücudumun hassas yerle
rine vererek işkenceye başladılar. önce
leri elektrik voltajı düşük olduğu için vü
cudumdaki sancıları ve titremeleri hissedi
yordum. Arada bir de bana "Bak sen 
gençsin önünde hayat var, aslında sana 
acıyoruz, buradan ölü çıkınana razı deği
liz gel konuş" gibi sözlerle duygularımı 
okşuyor beni oyuna getirmeye çalışıyor
lardı. Bir ara ırzıma geçeceklerini söyledi
ler. Gayeleri belliydi... Beni duygusal dav
ranmaya itmekti. Bense devrimci müca
delenin her alanında duygusal davranma
nın yeri olınadığını biliyor, onların bu tür 
oyunlarına gelmiyordum. Daha sonra 
elektrik voltajını yükselttiler ve vücudu
mun en hasas yerlerinden 4 ayn çıplak 
kablodan elektrik vermeye başladılar. Ar
tık ne kollanından ne de diğer organla
nından acı duyuyordum. Kalbirn sıkış
mıştı. Sanki bütün vücudumu küçük bir 
kavanozun içine sığdırmışlardı. Bu acıyı 
hiçbir zaman tarif edemem. Kalbirnden 
başka hiçbir yerimden acı duymuyor
dum. Bu işlemin ne kadar uzun sürdügünü 
bilmiyorum. Çünkü yan baygın kendim
den geçmiş bir haldeydim daha sonra be
ni ordan indirdiler ve hemen peşi sıra fa
lakaya yatırdılar. Falaka faslı da yanm 
saattenfazla sürdü. Hem ayak tabanianma 
vuruyorlardı, hem de eylenrnek için bana 
türkü söyletıneye çalışıyorlardı. Işkence
cilerin kahkahalanyla benim feryatlarım 
birbirine kanşıyor, çekilmez bir tablo or
taya çıkıyordu. O andaki duygulanını an
latmam söz konusu değildir. Işkence fas
lı bitti ve beni tekrar tabuteye koydular. 
Artık yan baygın idim. İkinci günde de 
tekrar beni tabuteden çıkarıp kaba bir 
şekilde işkence ettiler. Işkence yerinde 
zaman takip etmek gibi bir durum söz 
konusu değildi artık. Gerek açlıktan 
gerekse gördüğüm işkencelerden orda 
kaldığım 5 gün boyunca yan baygın du
rumdan çıkmadım. Bazen ayıldığımda 
devrimci yoldaşların işkencedeki feryat
lan bütün çektiklerime tuz biber ekiyor
du. 

Bu beş gün boyunca gözlerim hiç 
açılmadı. Tek bir sefer tuvalete götürdü
ler. Bir lokma ekmek bile vermediler. Sa
dece iki sefer o da yanın bardağı geçmi
yecek kadar su verdiler. Askerlerin nöbet
leri iki saatte bir de~isti~i için l!iinde .enaz 
12 - 13 seferde bu nöbetçi askerden da
yak diyorduk. Birgün nöbetçi çarşıya gi
deceğini söyledi ve eğer istiyorsam bana 
biraz yiyecek getireceğini söyledi. Ben de 
ona üstümdeki 300 lirayı verdim. Tabi yo-

lunu boşuna gözledim. O parayı da kendi
si yedi. Zaten işkenceye getirilenlerin bir
çoğunun saatlerine ve paralanna işkence
.cilerce el konuluyordu .. 

Bütün bunlar oenım için yeni şeyler
di. Kitaplardan işkenceleri okumak insana 
çok rahat gelir. Çünkü kitaplar işkence 
görenlerin duygularını tam anlamıyla an
latamazlar.Bizzat işkenceleri yaşamak ap
ayrı bir şeydir. Tecrübesiz olduğum için 
işkence yerinden sağ çıkacağıını düşün
meye bile gerek görmüyordum. Kaldı ki 
ben işkencecilerin gözünde bir yurtsever 
olarak bilinirdim. Bu yüzden de fazla üs
tüme gelmediler. Orda yapılan işkenceler 
karşısında bana yapılanlar hiç kalıyordu. 
Nice insanlar ölmedi niceleri sakatlanma
dıki... 

Bir akşam üstü beni tabureden dışa
nya çıkardılar ve ordanda her tarafı ka
palı bir arabaya koydular. İlk olarak göz
lerimi burda açtılar. İlk dakikalarda hiç
bir şeyi net olarak göremiyordum. Daha 
sonra gözlerim alıştı. Arabada daha önce 
tanıdığım birini güçlükle tanıyabildim. 

Çünkü üstümüzde bir deri bir kemik kal
mıştı. Arabayla doğru gözaltına götürül
dük. 

Bu arada kendim görmeyip te gözal
tında kaldığım süre içinde anlatılan işken
celeri de yazmadan geçmiyeceğim. Zaten 
birçoğunda işkence izleri daha taptaze· 
idi. Bu işkence yöntemlerini kısaca sıra
larsak: Elektriğe verme, kum torbalanyla 
dövme; elektriğe verildikten sonra yüzey
de iz kalmıyor, kum torbalarıyla dövme
de yine yüzeyde iz kalmıyor, ama kişinin 
iç organları üzerindeki tahribat sonucu iç 
kanamalar meydana geliyor ve kişi uzun 
müddet ayakta gezemez hale geliyor. 
Kum torbasıyla dövülmede; kişiyi baş üs
tü asıyorlar ve yine tavana asılı durumda 
olan iki kum torbası sarkıtarak tövme işi
ni yapıyorlardı. Çoğu kişiyi de ellerinden 
astıkları için kollar normalden fazla uzu
yor buna ben kendi gözümle şahit oldum. 
Yine ke~ap suyu denilen asitli bir suyla 
vücudu yakmak, kişiyi üstündeki elbisele
riyle birlikte yakmak ki bu iş kişiyi öldür
meyecek şekilde ıiirdürüldü. Sigara izma
ritiyle vücudun çeşitli yerlerini yakmak. 
Gece yanlan devrimcileri alıp ya tenha bir 
yere ya da Dicle köprüsünün üstüne götü
rerek orda silahı şakaklanna dayayıp ko
nuşmalarını sağlamaya çalışıyor, konuş
mayanlan da çoğu zaman öldürüp nehire 
atıyorlarını ş. Ayrıca kişiyi su havuzu veya 
bir nehirin içine daldınp çıkarma ve ıii

rekli boğulına tehlikesini yaratarak işken-· 
ce yapma, sınıra yakın yerlerde de dev
rimcileri mayın tarlasına zorla sürme ve si
lahla tarama gibi akılalmaz işkence yön
temleri mevcuttur. 

Polis soruşturmasından sonra götürüi
düğüm gözaltı yerinde bir hafta kaldım.' 
Sözüm ona buruda işkence görenle.rin ya
ralarını iyileştirmek için tutuyorlardı. 
Burda da işkencelerin diğer yöntemleri 
mevcuttu. Bir kişinin zorla dayabiieceği 
ekmek ve yemeği 8 - 9 kişiye veriyorlardı. 
Günde bir seferden fazla su vermiyorlardı. 
Beş kişi iki ranzada o da hataniyesiz bir 
şekilde yatıyorlardı. Yataklar bitlerden 
geçilmi yord u. Sakatlananlar hastahaneye 
yatırılmıyor, yaralar tedavi edilmiyordu. 
Burada 7 yaşındaki çocuktan ak saçlı ih-
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tiyarlara kadar her yaştan insana rastla
mak mümkündü. Kimisi sakat bırakılmış, 
kimisi de yaraları kanbere içinde kalmış 
bir vaziyetteydiler. Bir deri bir kemik 
kalmıştı üstümüzde. Burda normal süre 15 
gün -ki polis soruşturması da dahiidi 
tulmamız gerekirken çoğuları 30 - 40 gün 
tutuluyordu. Ayrıca burdan işkenceye 
tekrar götürülenlere de çok rastlanılıyor
du. Ben burda bir hafta kaldıktan sonra 
mahkemeye çıkanldım. 

Tutuklama mahkemesinde işkence 
gördüğümü söyledim. Buna karşı duruşma 
hakimi bana "Buraya gelen herkes işken
ce gördüğünü söylüyor, hepiniz de yalan 
söylüyorsunuz". Işkence izlerini göster
meye kalkıştığırnda "istemez" deyip gös
tertmediler. üstelik paliste hazırlanan ifa
deyi kabul etmem için üstüme bağırıp 
çağırdı. Zaten çoğusunun mahkeme sa
lonu kapısında gözleri açılıyor ve öyle 
duruşmaya çıkartılıyorlardı. Mahkeme 
nezarethanesinde orda görevli askerlerce 
dövüldük. Sebep olarak ta polisteki ifa
deleri kabul etmememizdi. Burdanda alı
nıp yüzlerce kader ortaklanının kald 
tutukevine konulduk ... 

12 Eylül sabahı faşist bir darbenin 
yapıldığını radyodan öğrendik. Herkes 
tedirgindi. Faşist yönetimin dojajı daha 
tam netleşmemişti. Tutukevinde daha 
önceleri hiç dayak olmadığı halde 12 Ey
lül günü tutukevinde işkenceler başladı. 
Artık bir tutuklunun dövülmesi, işkence 
görmesi olağan karşılanıyordu. Elimizde
ki hayati olanaklarımızı aşamalı bir şekil
de elimizden aldılar. İlkin radyo ve tele
vizyonları, daha sonra gazete ve arşivleri
ne, ısıtıcı ve elektrik ocaklarına, zahirelP.
re, kaşık ve bardakdan tutunda iğne-ipli
ğimize kadar var olan tüm malzemeleri
mize el koyup yasakladılar. Seri arama
larla ki bu aramalarda kilotlanmızın içine 
bile bakıyorlardı. Gizliden içeriye sokulan 
yayınlara elkoydular. Bunlar içinde işken-
ceye başladılar ve yeni dosyalar açtılar. 
Dışardaki operasyonlar için içerde tutuk
lulan işkenceye veriyorlardı. Artık gt!l'@ 
yatma ve sabah kalkmalar bile saate t 
lanmıştı. Gazeteler aylarca yasaklanuı. 

Kantin ve çay hakeza aylarca yasaklandı. 
Koğuşlar arasında var olan diyalog orta
mını tümüyle ortadan kaldırdılar. Geceleri 
30 - 40 tane eli toplu mavihereli koğuş
lara baskın yapıyor ve tutuklulan yatak
larından çıkartıp işkence ediyorlardı. Ge
celeri işkence görenlerin çığlıklarından 
sabaha kadar uyuyamıyorduk, morali
miz :allakbullak oluyordu. Tutukevi ar
tık bir baştan bir başa işkencehaneye 
dönmüştü. 

Tutukevinde yapılan işkenceler akıl
almaz bir şekildeydi. Bu işkencelerden · 
herkes nasibini alıyordu. Burda yapılan 
uygulamalar kasıca şunlardı: Cinsel or
ganlara ip bağlayıp yerde çekmek, saat
lerce başüstü asmak, deterjan yedirtmek, 
kanalizasyon suyuna batırıp çıkartmak, 

falakaya yatırtmak, sert cisimlerle vücu-
cudun her tarafını dövmek, kağıt yutturt-· 
mak, tırnak çektirmek, el parmaklarını 
kırma, ve sıcak suyla vücudun çeşitli yer
lerini yakmak gibi yöntemler her zaman 
olağan şeylerdi. Bu yöntemlerin dışında 
yine kişiyi su varilinin içine koyup bek
letmek, suyu yere döküp tutukluların üst-



Ierindeki elbesileriyle paspas ettirmek, vü
cuda i~ne batırmak; kurt köpeklerini tu
tuklulann üstüne saldırtmak, sırt üstü ya
tarak hacakları hükmeden yerden 15 san
tim havaya kaldırarak bekletmek, tek 
ayak üstünde saatlerce tutmak, sırt üstü __ ve 
yüz üstü saatlerce süründürmek, baş don
ınesi için saatlerce kişi etrafında dolandır
mak, demir sopalarla vücudu dövmek, ya
nık sigarayı yedirtmek, avuç içine ,her ~e: 
fe rinde 20 - 30 jop veya sopa vurmak gıbı 
işkenceler günün her saa~inde ras~l~ı~~n 
şeylerdir. Aynca yine koguşlarda ıkı gun
de bir sıra dayağı ve falakaya yatınyorlar
dı. Bu sıraladiğım işkenceler genelikle 
toplu bir şekilde tutuklulara uygulanıyor
du. Tek tek işkence edilenler oluyordu. 
Bütün bunlann dışında kadın tutuklulara 
birde sarkıntılık ve tecavüz girişimlerinde 
bulunuyorlardı. Bütün bu işkenceler bü
tün şiddetiyle süriip gitmektedir. 

Tutuklulann eş ve dostlarıyla göriiş
meleri çok zor koşullar altında yapılıyo!. 
Göriişmeler ço~u zaman bir dakikayı bı
le geçmiyor. Zaten çoğu zaman kala_?aıık
tan birbirlerini zor buluyorlar. Çogu da 
göriişmeden geri dönüyor. Süre olsa bile 
karşılıklı olarak hal ve hatır sormaktan 
başka birşey konuşulmuyor. Bana avuk~t 
tutun veya incelernem sonucu ne oldu gı
bi konuşmalar yapmak y~saktır. Böyle bir 
durumda göriişme yarıda kesilir ve işken
ceye tabi tutulur. Dışanya elbise vermek 
yasaktır. Zaten su az olduğu için koğuşta 
ay~a bir o da so~uk suyla ancak elb.iseler 
yıkatılıyor. Dışardan içeriye gönderilen 
elbiseler de çoğu zaman elimize geçmi
yor. Elimize geçen de gardiyanlar tarafın
dan içinde mesaj var bahanesiyle üç dört 
parçaya aymp yırtıyorlar. İç çamaşırlar 
da dahildir. Koğuşta i~ne iplik olmadığı 
için de gelen elbiseler giyilemiyor ya da. 
çengelli iğne ile birbirine tu tuşturulup an
cak böyle giyilebiliniyordu. Dışardan ge
len elbiseleri n içinde temiz ya da kıymet
li bir parça varsa onu da askerler kendi 
aralarında paylaşıyorlar. Elbiselerimizi al
madığımız zamanda çöpe attıklanm söy
lüyorlar. Göriişrnelerde Kürtçe konuşmak 
yasaktır. Bu yasak genel olarak her zaman 
geçerlidir. Koğuşlarda bile kimse Kürtçe 
konuşma cesaretinde bulunarmyor. Böyle 
bir durumda derhal kişi işkenceye tabi 
tutuluyordu. Türkçe bilmeyen tutuklula
n, zaten göriişme yerine bile götürmüyor
lar. Göriişme yerinde "Türkçe konuş, çok 
konuş" yazilannı asmışlar ve yanlışlıkla 
Kürtçe bir kelimeyi ağzından kaçıranlar 
göriişme yerinden alınır ve hemen orada 
her türlü dayak atıp dövülüyorlardı. Bu da 
1Urkiye'deki faşizmin ırkçı niteliğini çok 
açık bir şekilde gösteriyor. Çoğunun ana
sı ve babası Türkçe bilmedikleri için gö
riişme yerinde sadece bakışıyorlar, soya
dı tutma zorunluluğu oldu~u için akraba
sı olup da Türkçe bilenler de göriişme ye
yerine bırakılmıyorlar. Böylece Türkçe 
bilmeyenler göriişme olanaklarından da 
faydalanamıyorlar. 

Görüşme yerine gidildiğinde tutuk
lulara marş söyleterek ve nizami bir şe
kilde yüriiterek götürüyorlar. Gelişte de 
türlü bahaneler uydurularak tutuklulan 
koğuşa kadar süriindürerek getiriyorlar. 
Orada da bazılannı falakaya yatınyor
lar, bazılarının avuç içierini copluyor-

lar bazılarına da 'sigara içmeme, yemek 
ye~eden birkaç gece üstüste yatm.~~~n 
birşey yemeden ayakta durma, goruş
meye çıkmama, kantini yasaklama 
gibi cezalarla cezalandınyorl~~ı. B~en 
bu birkaç kişiye bazen de tum koguşa 
uyguıamyordu. Bütün bu zor şartl.ar 
altında göriişmeyi göze almayanlar bıle 
oluyordu. Bfrçoğu göriişmecilerine ay
. da bir seferden fazla gelmemelerini o da 
para yatırmak için görüşmeye gelme
lerini istiyorlardı. Zaten göriişmeye ge
lenler, çocuklarının ve kocalannın sağ 
olup olmadıklarını öjtrenmek için geliyor
lar, çoğu da oğlunu veya kocasını göre
meden gidiyor. 

Normal dönemlerde haftada enaz her 
koğuşta 30-40 mektup yazılıyordu. Şim
di ise mektup yazmalara çok ender rast
lanıyor. Mektup yazan tutuklu gardiyan 
tarafından bir bahane ile dövülüyor, mek
tubu çöpe, posta pulunu da gardiya~ ko
parıp kendine alıyor. Bu nedenle kım~e 
mektup yazmaya kalkışamıyor. Ama go
rünüşte de mektuplaşmak serbesttir! .. 

Tutukevinde sağlık hizmetleri yok 
denecek kadar azdır. Bir tutuklu ölüm 
yatağına düşmeden hastah~eye göt~~
lüp yatınlmaz. Diş ağrısı gıbı acılar ıçın 
doktora çıkmak yasaktır. Gardiyanlar bu 
konuda hastaları tedavi ederler(!) Teda
vileri de cop ve sopadır. Çoğu zaman gar
diyanlar iki ayda bir ancak hasta tutuklu
Ian doktora çıkartıyorlar. Doktora çıkıp 
ta hastahaneye sevkedilmeyen olursa gar
diyanlar tarafından dayak yiyip işkence 
görüyorlar. Zaten bu durumda ağır has
talar kimse doktora çıkmak için cesaret 
edemiyor. Giden de çok tedirgin olarak 
gidiyor. Doktor tarafından hastahaneye 
sevk edilenleri bile bazan hiç bazan de 
aylarca bekletildikten sonra hastaheneye 
götürülüyorlar. İlaç bulmak çok zor olu
yor. Olan ilaçlar da aramada yasaktır ba
hanesiyle toplatılıyor, sonra yine tutuklu
lara satılıyor. Tutukevinde işkenceter
den sakatlananlar için bir uydurma tuta
nak tutuyorlar. Tutanakta tutuklu "Tu
tukevine düŞmeden önce sakatlandığına 
dair" beyanda bulunuyor ve tutanak ona 
zorla imzalatılıyor. Doktor tarafından ya
tak istirahatı alan tutuklular bile eğitime 
çıkartılıyor ve diğerlerinden farksız ola
rak aynı uygulamalara tabi tutuluyorlar
dı. Tutukevinde tutuklular üzerinde ağır 
bir sömürü mekanizması işliyor. Tutuklu
lara satılan gazete ve mecmualar, reçel ve 
benzeri besin maddelerinin cam kavanoz
ları, büsküvi ve benzeri malzemelerin içine 
koyulduğu kutular, sebze ve meyve kasa
ları gibi malzemeler önce tutuklulara pa
ra ile satılıyor sonra bütün bunları balya
layıp stokluyorlar. Sonra da götürtip ~
tıyorlar. Tutukevinin mevcudunu 3000'ın 
üzerinde hesaplarsak yapılan sömürü daha 
açık bi;- şekilde görülür. Kantinde satılan 
eşyalar çok pahalı sa tıldığı için burdan da 
ayn bir kar elde ediyorlar. örneğin ek
mek getirip satmıyorlar; tutuklular da sü
rekli aç bırakıldıklan için büsküvi almak 
zorunda kalıyorlar. Tutuklulann ilaçlannı 
yasaktır bahanesiyle topluyorlar sonra da 
para ile tekrar tutuklulara geri _satıyorlar. 
Tutukevi hergün bir baştan bır başa sa
bunlu suyla tutuklulara yıkatılıyor, sa
bun da tutuklulardan alınıyor. Bütün gar-
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diyanlar elbiselerini haftada bir tutuklu
lara yıkatıyorlar. Her hafta bir bölük as
kerin elbiselerine gidecek sabunu tutuklu
lardan alıyorlar. Atatürk köşesine akılal
maz masraflar yapıyorlar. Bunu da tutuk
lulardan alıyorlar. Çoğu zaman da okuma 
yazması olmayan göriişmeciler 2000 bin 
lira yatırıyorlar oradaki görevli subay def
tere 1000 lira geçiriyor ve kalan kısmını 
. 'ia çebine atıyor. Bütün bunlar tutukevin
deki sömürii mekanizmasını açıklamaya 
yeterlidir herhalde. 

A vukatlarla göriişmeler çok kısıtlı
dır. Göriişmeler gardiyanlar nezare~in~e 
olduğu için savunma ile yada dosya ıle ıl
gili birşey konuşulmuyor. Mahkemede 
nasıl ifade verileceği konusunda avukat• 
lardan raydalanma durumu ve ortamı 
yoktur. Avukatlarla göriişmeler de bir 
formaliteden öteye geçmiyor. Artık tu
tuklu kendi kaderiyle baş başa bırakılmış 
oluyor. 

Mahkemeler de başlıbaşına bir reza
lettir. Mahkemeye gidip gelmek bir işken
cedir. Eller arkadan zincirle veya kelepçe 
iile bağlanıyor, mezbaha arabalarından fark 
sız arabalar içinde ayakta ve başlan da 
öne eğmek zorunluluğu vardır. Arabanın 
içinde 3-4 tane gardiyan elindeki coplarla 
tutuklulan mahkemeye gidiş gelişlerinde 
dövüyorlar. Arabanın içinde ya~-~-alk t~
limi yaptırıyorlar. Arabanın soforu de vı• 
rajlan sert alarak ya da acı frenle arabayı 
durdurarak tutukluların araba içinde üst
üste yığılmasına sebep oluyor; birçoğu
nun kolu ve kafası kınlıyor. Bütün bu ya
pılanlar yetmezmiş gibi mahkeme neza
rethanesinde tutuklular saatlerce ayakta 
esas duruşta bekletiliyor, falakaya yatın
lıyor ve sırtianna biniliyor. Mahkem~ h~
yeti huzurunda bile tutuklular ordakl go
revli askerler tarafından coplanıyor ve 
hakarete uğruyorlardı. Mahkeme salonun
da saatlerce sağa-sola bakmadan, kıpırda
madan öyle duruluyor -mahkemeye ara 
verildiğinde de- tutuklu bu vaziyette bek
letiliyor. Tutuklular mahkemeye barabe
rinde para dahil hiçbir şey getiremiyorlar. 
Sadece el mendili serbesttir. Böylelikle sa
vunmalarda önceden hazırlanamıyor ve 
zaman tutukluların aleyhinde geçiyor. üs
telik duruşma hakiminden azarlamyorlar. 
Gardiyanlar da tahliye olmayanları ''sem 
suçlusun" düz mantığı ile dövüy_or; tahli
ye olanları da "gider ayaksın, bıraz daha 
ye" deyip dövüyorlar. 

Bütün koğuşlarda koğuş kapasitesin
den iki kat fazla tutuklu kalıyor. 15 met
re karelik bir odada 70-80 kişi hem yatı
yor, hem de yemek yiyiyor. Tek bir tuva
Ietle Iavabosu vardır. Bir yatakta birden 
fazla kişi yatıyor ve bir tek battaniyeyle. 
Kaloriferler kışın günde birer saat sabah 

. ve akşam yanar o da kendini zor ısıtıyor. 
Gündüzleri yatakta oturmak yasak olduğu 
için çıplak betona oturuluyor ve ders din
letiliyor. Banyo soğuk suyla yapılıyor. Sa
dece kış ayları tutukevi banyosuna götü
riiyorlar. Tutuklular koğuşta kilot dışında 
soyunuyor ve 400-500 metre uzaktaki tu
tukevi banyosuna götürülüyor. Soğuk suy
la vücudumuzu ıslatıp tekrar koğuşlara 
marş söyleyerek getiriliyorduk. 

Çoğu koğuşlara su çıkmadığı için· 
yaz günlerinde bile iki gün susuz kalanlar 
oluyordu. Bu tür koğuşlara günde iki-üç 



naylon su bidonu veriliyor bu suyla hem 
tuvalet, hem bulaşık hem de içmek için 
idare etmeleri isteniyordu. Ço~u zaman 
içme suyu için ayırdı~ımız suyu bile gar
<liyanlar koridorlan yıkatmak için alıyor 
ve o gün susuz kalıyorduk. Ko~uştan dı
şarıya adımını atan biri muhakak dayak 
yerdi. örne~in çöpleri dökmek, karava
nayı dışanya, dışardan da içeriye almak, 
koridorları yıkamak için günde en az yir
mi sefer dışanya çıkılırdı. Her seferinde 
de gartiyan çıkanlan keyfi bir şekilde dö
vüyordu. Artık öyle olmuştuki kimse kor
kudan dışanya bile çıkmıyordu. Kimse 
çıkmadı~ı zaman da gardiyan tüm ko~uşu 
sıra daya~ından geçiriyordu. Gardiyanın 
kendisi de günde en az onbeş yirmi sefer 
ko~uşa giriyor, bu veya şu tutukluyu 
rastgele dövüyordu. Tutuklulara eziyet 
çektirrnek için geceleri ko~uşta nöbet 
tutma zorunlulu~unu koydular. Buna gö
re ikişer saat süreyle iki kişi nöbet tutu
yor. Akşam 7'de nöbetler başlıyor, sabah 
7'ye kadar devam ediyordu. Geceleri dev
riye gelip nöbetçi tutuklulurdan tekmil 
alır öyle gider bu arada tekmiller yüksek 
sesle verildi~i için tutuklular sabaha kadar 
en az 6-7 defa uyanıyor ve huzursuz edili
yor. Tekmil verildi~i zaman ufak bir dil 
sürtüşmesi bile suç sayılıyor ve sabah o 
tutuklu nöbetçi ko~uş gardiyanı tarafın· 
dan olmadık işkence görüyordu. 

Ko~uşlarda okuma-yazma seferberli
~i için kurslar açmışlar. Gayeleri tutuklu
lan rahat bırakmamak. Atatürk yılı nede
niyle elli yaşından büyük ihtiyarlara oku
ma yazma öAtetmek için tutuklu öAtet
menleri kullanıyorlar. Defter, silgi, kalem 

yine tüm ko~uş bilen bilmiyen farkı göz
etmeksizin dövülüyor ve işkence ediliyor
duk. Zaten gayeleri kitabı kavratmak ol
madı~ı için bilene de bilmeyene de kitap 
dinlemeye ve tekrariatmaya zorunlu kıl
mıştılar. Amaç tutukluları hiç boş bırak
mamak ve sürekli psikolojik baskı altında 
tutmaktı. 

Haftanın üç günü ya sabah ya da öğ
leden sonra tutukevi avlusunda askeri e~i
tim(!) yaptırıyorlardı. Bu günlerin dışın
daki günlerde ve boş zamanlarda sürekli 
Atatürkle ilgili kitap okumayla geçiyordu. 
Bir kitabı 3-4 sefer bitirdi~imiz halde tek· 
rar baştan okumaya başlıyorduk. Bu ha
len de öyledir. Dedim ya amaçlan tutuk
lulan boş bırakmamak. Tutuklulann dert
leşmelerini ve iyi ilişkilerin kurulmasınr 
önlemekti. Askeri e~itim diye adlandır
dıkları e~itimler işkenceden başka birşey 

de~ildir. Bu e~itimlere hasta ve sakatların 
katılması da zorunludur. Haftanın bu üç 
günü günde üçer saat süreyle tutuklular 
38 tane marşı avazlan çıktı~ı kadar söy
lüyor, kollan sert bir şekilde sallıyor,diz
ler sonhaddine kadar çekiliyor ve sürekli 
yürütülüyorduk. Bu süre içinde tutuklular 
sırt üstü ve yüz üstü süründürülüyor, üst, 
üste bindiriliyor, baş dönmesi için dolan
dmlıyor ve hertürlü işkenceye tabi tutu
luyorduk. Ço~u zaman yerde sürünıneden 
koğuş avlusu kandan kıpkırmızı oluyor• 
du, en az 8-9 kişi bayılana kadar bu iş
kenceler sürüyordu. Dışardan ayakkabı al
mak yasak oldu~ için tutuklulardan 
ayakkabısı yırtılanlar yalın ayak bu e~i
timlenı. çıkıyordu. 

gibi malzemeler vermedikleri gibi _parayla Tutuklulara manevi işkence yapmak 
da satmıyorlar. Bu durumda ellı yaşını ' için ve onlan devrimci mücadelelerinden 
geçmiş bir ihtiyarın bir hafta içinde oku~ alıkoymak için tüm ko~uşlara hoperlör 
~a-yazm~. ö~~nmesini istiy~~lar. Böyle tesisatı çekmişler. Ve bu hoperlörlerden 
bırşey mumkun olmıyac~ı ıçın de hem saatlerce yüksek tondan marş söyletili
~ret~~~ hem de ö~renci işkence görü- yor, devrimci önderleri gözden düşürmek 
yor. Butun tutuklulardan 38 tane ırkçı- ve anti-Sovyetik propagandaya a~ırlık ve
şoven içerikli marşlan ezberlemelerini is- riyorlardı. Faşist demagojiyle devrimcileri 
tiyorlar. Buna okuması-yazması olmıyan- kendi yanianna çekmek için heryola baş
lar da dahildir. Böyle bir şey eşyanın ta- vuruyorlardı. 

biatına aykın düştü~ü için ezberlenmesi Ko~uşlarda olup bitenleri denetle
de sözkonusu olmuyor. Gardiyanlar da bu rnek için de her ko~uşa bir muhbir koş
bahaneyle tüm ko~uşu cezalandınyor, iş- muşlar. Muhbirlik açık bir şekilde yapılı
kenc~en geçiri.~orlar. . .. .. yor. Bu yüzden de ko~uşta kimse Kürtçe, 

Yıne Atatu~k yılı nedenıyle but~ sessiz bir şekilde olsa bile konuşamıyor, 
ko~uşlarda Atatürk ve İnkılapları adlı bır iki kişi arasında samirniyetlik kurulamı
kitap o~ut~lu~or. ~tap okuma __ işi gardi- yor. Böyle bir durumda muhbir olan kişi 
yanın gozet~~~de bır tutuklu yüksek ses- gardiyana bildiriyor, gardiyanlar da o kişi
le okuyor obur tutuklularda ayakta ve leri alıp işkence ediyor. Artık buna tu
esas duruşta yüksek bir sesle tekrarlıyor- tukevi demek bile yanlıştır. İşkencehahe 
lar. Havalandırmaya çıkılmadı~ı zaman- işkencehanedir ... 
lar, bu kitaP. okuma işi sürdürülüyor. Ço- Tutukevinde günler birbirinden pek 
~u zaman uç ~t _ayakta tutuluyorduk. farksız geçmiyor, bütün günler aşa~ı yu
Bazen __ de.~ku~a ışı oturularak yapılıyor- kan aynı uygulamalar ve işkencelerle ge
du. Gunduzlen ranzada oturmak yasak ol- çiyor. Sabah saat 6'da kalkma saatidir. Bu 
du~u için çıplak betonda o~~ak zorun- saatte herkes yataklannı düzeltmiş ve gi
da ka~ı~orduk. Ara ~~ra-~a bızı kontrol et- rinmiş olmalıdır. Hergün saka! traşı mec
mek ıçın yazılı ve sozlu sınavlar yapıyor- buri oldu~u için ço~u tutuklular zaman 
!ardı. Bu_ sın~vlara ~kuma-yazması o!~- 1-i!tiştirmek için saat 5'te kalkıp traş kuy
yan ve hıç Türkçe bılmeyenlerde ~ah~l~ı. rit~una giriyorlar. Bir kısım tutuklular da 
Sonuç olarak başan oranı az oldugu ıçın tuvaJet sırasına giriyor, di~erleri de bitle-
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rini öldürüyorlardı. Traş işi bitinciye ka
dar saat 7'ye geliyor. Bu saatte yemek dü
zenine geçiliyor, yemek duası okunup iKI 

postadan yemek yenilineeye kadar saat 8-
8.30'a geliyor ve hemen tutuklulann sayı
mı başlıyor. Sayımlarda bilhassa esas du
ruşta ve ayakta beklemek zorüniulu~u 
var. Sayıma gelen gardiyanlarda türlü ba
hanelerle tutuklulan dövüp gidiyorlar. Sa
yım düzeninde bazen saatlerce bekletili
yoruz. Sayımdan sonra havalandırma var
sa e~itime çıkıyoruz, yoksa içerde kitap 
okunurdu. Böylece ayakta esas duruşta 
üç saat sürekli ö~leye kadar kitabı tekrar
lıyorduk. ö~le yeme~i yenildikten sonra 
ço~u zaman yeme~imizi bitirmeden e~i
time çıkanyorlardı ya da içerde kitap 
okumaya, e~itim için hazırlık çalışmaları 
yapmaya başlıyorduk. Akşama kadar bu 
böyle devam ederdi. Akşam yeme~i erken 
bile gelse yemek yeme işi sayımdan sonra
ya bırakılıyotdu. Sayım düzeninde saatler
ce ayakta bekliyorduk. Sayım biter bit
mez yemekler yeniliyor ve hemen yatak
lara giriyorduk. Akşam yatma saati 9'da 
oldu~u için ço~u zaman yeme~i tam ye
meden yatıyorduk. Geceleri yorgun ve 
baskı altında yatılıyordu. öyleki geeeıeı 
rüyada ~lıyanlar bile oluyordu. Bütün 
günlerimiz işkencede geçiyordu. 

Tutukevinde bunca zulüm ve işken
celere karşı dirençli olabilmek; sosyalist 
bir bilinç, devrimci dayanışmanın getir
d~i yüksek bir moral ve devrimci disip
linle sö~onusu olabilir. İşkencelerde, en 
~addarca zulüm ve baskılara karşı koy~a
nın deVrimci mücadelemizin önemli bir 
parçası oldu~unun farkındayız. 

Kürdistan 'ın tüm yurtsever güçleri, 
Yi~t özgürlük savaşçılan! 
Kürdistan halklarının özgürlük müca

deleleri bizi do~al olarak sömürgecilerin 
vahşetiyle karşı karşıya getirecektir. Yıl
gınlı~a ve karamsarlı~a yer yoktur. Yürek
leri halklannın özgürlük tutkusuyla dolu 
savaşçılar sömürgeci faşistlerin zindanla
rında da devrimci onuru yükseklerde tuta
cak, başları dik bu sınavlardan geçecektir. 
Her karanlı~ın arkasından aydınlık gün· 
!erin geleceği inancıyla bu kavgayı kanı
mızın son damlasına kadar sürdürece~iz. 

Dünyamızın tüm ilerici ve özgürlük
sever güçleri! 

Türkiye ve Kürdistan halklarının u~
runda savaştı~ı dava sizin de davan~dır. 
Faşist cellatlann işkenceleri bu kavgayı 
sindirmeye yetmeyecektir. Zindanların 
parmaklıklan arasında akan Kürdistan 
yurtseverlerinin kanlanyla yepyeni bir 
tarih yaratılacaktır. Faşizme karşı veri
len mücadelemizde uzatın kollarıruzı. Yal
nız bırakmayın bizi. Dost da düşman da 
faşizmle olan hesaplaşmamızda kimin ka
zanaca~ını görecektir. Faşist celatlar ken
di faşist atalannın akibetine u~ramaktan 
kurtulamıyacaklardır. Tarih bizden yana-
dır çünkü. ' .. 

Tutukevinden yeni çıkan 
Kürdistanlı bir sosyalist 




