
Türkiye’de ilk defa askeri 
cezaevlerinde nasıl röportaj yaptım?

Kafaya koymuştum.
İzmit ve Gölcük’teki askeri cezaevlerin-

de röportaj yapacaktım.
Kimler vardı içeride?
Ne düşünüyorlardı?
Neden içeri alınmışlardı?
Bir günlerini nasıl geçiriyorlardı?
Ne yiyip ne içiyorlardı?
Gazete kitap okumak serbest miydi?
15.Kolordu Komutanı Korgeneral Tur-

han Sökmen Paşa’ya düşüncemi açıkladım.
“İçeridekilerle röportaj yapalım. Yakın-

ları haber almış olur. Bir yığın dedikodu 
dolaşıyor, bunlar ortadan kalkar, toplum ra-
hatlar” dedim.

Paşa, “Unut! Kesinlikle olmaz! Hem bu-
güne kadar askeri cezaevlerinde röportaj 
yapıldığı nerede görülmüş? Gazetecinin as-
keri cezaevinde işi ne?” diye çıkıştı.

Direttim… “Siz izin vermeseniz de, ben 
röportaj yapmasını bilirim…”

“Nasıl olacak o?”
“Bir suç işlerim, beni de içeri atarsınız, 

ben de röportajımı yaparım…”
“Aklından çıkar! Suç işlesen dahi seni 

cezaevine göndermem, burada Kolordu’da 
özel bir odada tutarım. Vaz geç bu işten!”

Röportaj iznini bakın kimden aldım?
Turhan Paşa, “Nuh diyor Peygamber de-

miyordu”…
Ne kadar ısrar etsem de, kabul ettireme-

dim.
Bu konuda kapıyı tamamen kapatmıştı.
Zorlamanın anlamı yoktu.
Ama kafaya koymuştum.
Bu röportajı mutlaka yapacaktım.
Düşünüldüğünde, benim bu isteğim 

gerçekten çılgınlıktı.
Sivil cezaevlerinde tamam da, bir ga-

zetecinin askeri cezaevlerine girip röportaj 
yapması, gerçekten yaşanmış bir olay değil-
di.

Üstelik zaman, normal bir zaman değil-
di.

İhtilal yapılmıştı, binlerce kişi tutuklan-
mıştı, ortalık son derece gergindi.

Ama ne çare, kafayı takmıştım, bu rö-
portajı yapmalıydım.

Bir yolunu bulmalıydım, mutlaka başar-
malıydım.

Kocaeli Sıkıyönetim Komutanı Turhan 
Sökmen Paşa izin vermemişti, ancak Do-
nanma ve Bölge Sıkıyönetim Komutanı 
Oramiral Nejat Serim belki röportaj yapma-
ma sıcak bakabilirdi.

Gittim, röportaj düşüncemi anlattım.
Dinledi, tek soru sormadan “Ne iyi dü-

şünmüşsün” dedi.
Zile bastı, adli müşaviri çağırdı.
Tanıştırdı, askeri cezaevlerinde röportaj 

yapacağımı, bununla ilgili program hazırla-
ması talimatını verdi.

Adli müşavir Albay, “Böyle bir isin nasıl 
verilebilir?” der gibi yüzüme baktı, ama ya-
pacak bir şeyi yoktu, emri veren Bölge Sıkı-
yönetim Komutanı’ydı.

Cezaevinde gördüklerimiz
Bugünün sayısını bilmiyorum, 40 yıl 

önce Kocaeli’nde iki askeri cezaevi vardı.
Biri Köseköy’de, diğeri Gölcük Kon-

ca’da…
Hatta unutmadım, Gölcük’teki cezaevi 

“Güllübahçe” diye anılıyordu.
Adli müşavirlik programı yaptı, 31 Ara-

lık 1980 tarihinde, yani yılbaşı günü röpor-
taj için cezaevlerini ziyaret edeceğim.

Rahmetli Cevat Çetin de fotoğrafları çe-
kecek.

Sabah “içtima” saatinden, akşam “sa-
yım”a kadar, her iki cezaevinin girip çıkma-
dığımız yeri kalmadı.

Pek çok tanıdık yüz.
Belediye başkanları…
Parti yöneticileri…
Sendikacılar…
Dernek başkanları…
Öğretmenler…
Üniversiteli gençler…
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