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Daha sonra MHP’den milletvekili se-
çilen Kemal Köse ve Darıca Belediye Baş-
kanı Hasan Ciddi’den tutun da, sendikacı 
rahmetli Vecdi Verit’e, Cihan Özarı’ya 
kadar…

Devrimciler, ülkücüler, akıncılar aynı 
koğuşta yatıp, aynı masada yemek yiyor-
lardı.

Bizden kimler var, isimlerini tek tek 
aldık.

İçtimadan, koğuşlardan, yemekhane-
den, volta avlusundan fotoğraflar çektik.

Bir günü nasıl geçiriyorlar, onlar an-
lattı biz dinledik.

Sabah saat 6.30’da başlayan yaşam 
akşam saat 21.00’e kadar tam bir askeri 
düzen içinde geçiyordu.

Tutuklular “er” muamelesi görüyor-
du.

O gün yılbaşıydı, yılbaşı için özel ha-
zırlık yapılıyordu, onları da fotoğrafladık.

Tabii günün sonunda adli müşavirin 
“Yazdıklarınızı yayınlanmadan önce bir 
görelim” demesini bekledik, öyle bir ta-
lep gelmedi.

Ne o gün, ne sonraki günlerde…
Yine fotoğraf çekerken, “Şurayı çekin, 

burayı çekmeyin” de denilmedi.
İçeridekilerle konuşmamız da kısıt-

lanmadı.
Röportaj tam istediğim gibi sonuçlan-

dı.
“KOCAELİ, askeri cezaevlerinde” anonsunun 

çıktığı gün neler yaşadık?
Oturdum, röportajı keyifle yayına ha-

zırladım.
Altı gün devam edecek bir dizi röpor-

taj…
Üç gün logo üstünden anons edeceğiz, 

sonra yayına başlayacağız.

Bu arada belirteyim, Donanma Ko-
mutanı’ndan röportaj izni kopardığımdan 
Kolordu Komutanı’nın haberi yok.

“Bakın siz izin vermediniz, ama ben 
Donanma Komutanı’ndan izin alıp röpor-
tajı yaptım” demedim.

“KOCAELİ, askeri cezaevlerinde!” diye 
anonsa başladık.

Anonsun çıktığı ilk gün “bomba” pat-
ladı.

Gazeteyi eline alan Turhan Paşa, küp-
lere binmiş.

“Nasıl olur, Tanzer cezaevlerine nasıl 
girer?” diye etrafını kırmış geçirmiş, “He-
men telefona bağlayın” talimatını vermiş.

Aydın Binbaşı, telefonu bağlarken 
“Çok sinirli haberin olsun” dedi.

Zaten her an telefon etmesini bekli-
yordum.

Telefonun öbür ucundaki ses bağırı-
yordu, “Nasıl girdin cezaevlerine? Nasıl 
yaptın?”

Tek cümleyle cevap verdim.
“Efendim Donanma Komutanımız rica 

etti, ben de kıramadım, röportajı yap-
tım…”

Cevabım onu daha da sinirlendirdi, 
“Tamam… Tamam… Ben seninle baş 
edemem” deyip telefonu kapattı.

12 Eylül anıları bu kadar
Sevgili okurlarım, 12 Eylül 1980 ihti-

lal anıları bu kadar.
Aradan 40 yıl geçti, anımsayabildikle-

rimi sizlerle paylaştım.
İhtilal dönemi insan ilişkilerinden bir 

kesit sundum.
En zor şartlar altında dahi gazeteci-

liğin nasıl sürdürülebileceği konusunda 
genç meslektaşlarıma mesaj vermek is-
tedim.

12 Eylül döneminde gazetemizde yayınlanan bazı haberlerin küpürleri


