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Subay Yardımcısıdır. Aynca bunlann dışında Özel Kur.vetler Komutanlığından olduğunu
değerlendirdiğim ve tam teçhizatlı, eğitim kıyafeti giymiş, silahlı, miğferli personel dikkatimi
çekti. Odanın içerisine hızla ve aniden girmeye kalkıştıklannı fark edince ayağa kalktım ve o
esnada Levent TÜRKKAN "komutanrm otur, kalkma, sakin olun, zorluk çıkartmayın"
şeklinde bağırdı. Beni birisi iterek sandalyeye oturmamr sağladı ve o esnada arkadan bir
başkası elinde el havlusu tarzında bir şeyle hem ağzımı hem bumumu kapatarak nefes
almamı engelledi. Bu esnada kolunu boğazıma doladı, sıktı, askeri kıyafete ait ip ttirll bir
cisim boğazıma sürtiinmesiyle, o anda nefes almakta güçlük çektiğim için debelenirken ve
ellerimle bumumu açmaya çalışırken bir başkası plastik kelepçeyi bileklerime taktı. Benim
bu şekilde direnmem üzerine bumumu açacak şekilde ağzımı kapattılar, bağırmamı
engellemek istedikleri açıktı. Nefes alma düzenim yerine gelince birazcık sakinleştiğimi
gördüler ve ağzlmı kapattıklan havlu benzeri kumaşı çektiler. Bu mücadele sırasında
kelepçenin bileklerime verdiği acı nedeniyle yeniden bağırmaya başladım. Çıkartmalarını
söyledim ve hatta ayağa kalktım, o esnada Levent TÜRKKAN'ın elinde tabanca ile
"komutanrm sakin olun, \lırurum, sıkarım " gibi şeyler söylediğini işittim. Hatta ben bir iki
adım daha atıp kendisine "SIK ULAN' diye bağırdım. Gözlerinde sıkmakla sıkmamak
arasındaki robotik tereddütii gördüm. Bu arada elimi sıkan kelepçeleri açmalannı istedim ve
tahminen Mehmet DİŞl-İ'nin onayıyla bir komando bıçağı çıkarttılar, kör bir bıçaktı ve
askerlerden biri kelepçeyi kesmeye çalışü, fakat bir siire daha açamadılar, hatta ben yine
hiddetlendim, bağırdım. Tekrar ikinci kez u$aşıp kelepçeyi kestiler. Bu şeklide beni
arkamda biri olacak şekilde bir koltuğa ofurtarak etkisiz hale getirdiler. Dışandan alçak uçuş
yapan uçak ve silah sesleri işitmeye başladım. Tekrar hiddetlenerek yukanda belirtiğim gibi
bağırmaya başladım. Ancak beni dinlemiyorlardı. Bir müddet sonra lavaboya gitmek
istediğimi söyledim. Benimle birlikte geldiklerini görünce terbiyesizler, ahlaksızlar diye
bağırdım. Abdullah astsubay ve Serdar Yüzbaşı hiç etrafımdan aynlmıyorlardı. Sürekli
gözetim altında tutuyorlardı. Abdullah astsubayda arkadan ayrılmıyordu. Epeyce bir zaman
geçti. Televizyon açık olmasına rağmen ve dışanda uçak seslerini, silah seslerini duyduğum
halde bu yönde bir haber o ana kadar çıkmadı. Hemen ardından boğaz köprüsünde askerin
kestiği görünti,iler ve buna ilişkin haber TV'de yayınlanmaya başladı. Hepsi gayet soğuk kanlı
hiç bir şekilde konuşmayıp yorum yapmayacak tarzda beklediler. Ve bir müddet sonra
gidiyoruz deyip beni aldılar. Montumu, kepimi ve çantamı istedim, cep telefonum Emir
Subayı odasında kaldı. Monfumu ve kepimi sanınm elime verdiler. Çantayı kendileri
getireceklerinİ söylediler. Kapıdan çıktığımda tam teçhizatlı kafasında çelik miğfer ve silahlı
bir şekilde ürkütiicü bir yüz ifadesi ile karşıma çıkan asker şahıs dikkatimi çekti. Sonradan,
bu kişinin Kurmay Albay Fırat ALAKUŞ olduğunu öğrendim. Fuaye alanında ve katta tam
teçhizatlı askerler tertibat almışlardı. Merdivenlerden beni indirdiler. Bir askerin önümde
namlusu bana doğrulfulmuş tam otomatik silah ile geri geri gitmesi dikkat çekiciydi. Yine
bağırdım. Ne yapıyorsun lan diye sinirlendim. Dışarıya çıkardıklannda Atati,irk heykelinin
olduğu yerde bir helikopter bekliyordu. Helikoptere bindirdiler. Ben çantada gözlüğüm
olduğunu söyleyerek bir kaç kez tekrarladım. Fakat getirmediler. Helikopter havalandr.
Nereye gittiğimizi söylemediler. Ben de sormadım. Helikopterdeki silahlı askerlerin namlusu
üzerime dönüktii. Mehmet lİŞl-İ ae helikopterde idi. Bir süre uçuştan sonra iniş yaptık.
Nereye getirdiklerini sordum. Akıncı üssü olduğunu söylediler ve beni orada bir minibüse
bindirerek bir binaya göttirdüler. Binanın üs komutanlıgı binası olduğu yazıyordu ve sivil
kıyafetli, askeri kıyafetli pek çok kişi silahlı olarak bekliyordu. Üs komutanın odasına
götiirdüler ve Tümg. Kubilay SELÇUK ayakta bekliyordu. Bir kanepeye otıırttıılar. Bir ara
Org. Akın ÖZrÜn« yanıma geldi, üzerinde tişört ve pantolon vardı. Tek başına beqi
yanıma gelmişti. Hem bu durum nedeniyle hem onu gördüğüm için çok şaşırdım. ve,
ne yaptlğını sordum. Bugün yanında eşli olduğu şekilde Kara Kuwetleri K
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Komutanlığa ait bir uçakla geldiğini, üsteki lojmanda oturan kl
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