25 ekim 1980

29 yil once bugun.

Vakit gece .

Gaz lambasi ve pilli radyo.

Saat 11 e ceyrek var.

Spiker gecenin son haberlerini veriyor.

“Adanada bir yuzbasiyi sehit eden THKP-C Acilciler militani SERDAR SOYERGIN’inAdana
Sikiyonetim Komutanligi Askeri Mahkemesinin verdigi idam cezasi Milli Guvenlik Konseyince
onaylanarak resmi gazetede yayinlandi.

………………………………………………………………….

Geceye bir baska karanlik daha coktu.
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Disari ciktim.

Avluda anamla karsilastik.

-Bir araba gecti baktin mi?

-Gerek yok ana sen yat.

Anam yatmaya gitti.

Az sonar gecen arabanin sesi tekrar geldi ve bizim kapinin onunde durdugu isigindan belli oldu.

Corum olaylarinin yarattigi suphe ve tedbir aliskanligimi radyonun sok haberi alip goturmustu.

Caresizdim.

Oysa cok guclu saniyormusum kendi(mi)zi.
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Arabanin durmasiyla avlunun kapisini vurulmasi bir oldu.

Kapiyi actim.

Onde tanidigim,guvendigim,yoldasim dedigim kisiyle iki kisi daha…

(Kisi oldugu icin ismini yazmiyorum)

Arkadas tanimadigim diger iki kisiyi tanitarak,

-Bizim arkadaslar yoldaslarimiz

-Sendeki silahi almaya geldik bu gece Ankaraya ulasmak zorundayiz

Az once kendi kendime icine dustugum caresizlik ve zayifliktan utandim.

Oysa hicte oyle degilmis.

Bak yoldaslar idamini onleyemesede karsigi verilecek.
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Aciyi, sevinci ve utancin birbirine karistigi tuhaf bir durum..

-Biliyormusunuz Serdarin Dosyasi onandi bu gece asacaklar

Yeni gordum kisi;

-Biliyoruz bizde onun icin acele ediyoruz.

-Lutfen zaman cok sinirli.

-Acele edelim.

Oysa adi gecen silah bende degil gunlerce suren catismalarin oldugu Alaca ya yakin bir koyde
oturan arkadasta idi.

Renault marka otoda soforle birlikte uc onde uc arkada alti kisi dustuk yola.
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Birlikte adi gecen koye yoneldik. Fakat yolda jandarma timiyle karsilastik.Ben rahatsiz
oldum.Baska bir yola girerek olasi takibi onledigimi saniyordum.

Gece yarisini gecmisti.

Arkadasi kaldirdim durumu izah ettim Fakat silahi oda baska bir koydeki arkadasina
vermis.Arabasiyla gitti.

Arazide randevulastigimiz yerde beklemeye ve sohbete basladik.

Sabaha karsi 3 yada dort siralari idi.

Tekrar jandarma timiyle karsilasmamiz uzerine benim yanimda oturan;

-Durun siz inmeyin ben atlatmaya calisayim diyerek arabadan firladi etrafini saran askerler
uzerini aradi cebinden birseyler cikardi.

Atlatmis gibiydi .
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Askerler arabalarina bindi bize yol verdiler.

Fakat icime bir kusku girdi.

Ama olacak sey degildi.

Tanidigim guvendigim kisi

…………………….!

Hayir hayir………..

Olmaz oyle sey…

Oradan uzaklastik fakat bir muddet sonar bunlar geri donup bekleyelim arkadaslari dediler.

Ben itiraz ettim.

-Olmaz
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-Iki kez atlattik tekrar deneyemeyiz.

-Siz beni burada birakin gidin

-Yarin en gec ogleye emaneti ben ankaraya getiririm.

Kabul etmediler.

Tekrar donmeye calisirken ben direksiyonu tutarak engel oldum.

O arada kafama iki silah ve soforun koltugunun arkasindaki koluma yapisarak vurulan
kelepceyle durum anlasildi.

………………………………

Gizledikleri telsiz calismaya basladi

Jandarmanin ulasmasi gecikmedi.

Beni izole etmislerdi.
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Daha sora gelen arkadasi ve digerlerini boylece toparladilar.

Bunu niye anlattim.

1-Beni taniyan hemen hemen herkes bu hikayeyi bilir.Ancak Serdar’in (SOYERGIN) mezarini
bulduktan sonra yaptirmak icin bu sitede bir kampanya acmistik.Bir turlu ulasamadigimiz
ailesinden kiz kardesi bize ulasarak sert tepki gostermisti.

Hakliydi.

Istismara acik bir durumdu.

Daha sonra mezari yaptirmamiza onay verdi.

Sagolsun.

Benimle gecen diyologda;

- Serdar’i tanimam ama onunla dolayli olarak basimdan gecen bir olay var onu uygun bir
zamanda yazacagim.

Demistim.
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Yazdim.

2-Bu olaydaki rolumu kimler nasil degerlendiriyorsa Kabul ediyorum.

Ihanet mi.

Evet.

Ihaneti kabul ediyorum.

Salaklik mi.

Evet

Salaklik.

Kabul ediyorum.

Bu kabullerimde yeni degil, her zaman dile getirmekten cekinmedigim sorumluluk duygumdur.

Cunku,aktoru oldugum her zaman diliminin ve olayin
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Bu konuda hesap vereniyim.

Bilmeyenlerde bilsin diye yazdim.

3-Bu konuyla ilgili bildiginiz sitede suren polemikcilerede bu konuyu yazacagimi
ozgurmedya.org u takip etmelerini soylemistim.

Sozumun arkasinda oldugum icin.

Yazdim.

4-Bu sitenin yayin cizgisine girmeyen konulari sansurledim.Daha detayli merak edenler icin
sansursuz olarak (enginerkiner.org )yazacagimi soylemistim.

Yazdim.

5-Sevgili Serdar icin

29 yil sonra

Icimden gelenin elimden gelmedigi icin

Sucluyum.
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Isterdim ki

Olum yil donumunde mezari basinda bunlari soylemek…

………………………………………..

Belki beni okuyan bir dost o mezar basinda ozrumu hatirlar seslendirmesede icinden gecirir

Diyerek yazdim.

Rahat uyu sevgili yoldasim..

Alberta-Kanada

Haydar kilic

Gelelim 3. Maddeye.

Evet MEHMET GUZEL

Sana soz vermistim yazdim.

Kulagina uflenenlerin gercek hikayesi bu.
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Sana bir ay sure vermistim.

Tekrar ediyorum hic acele etme cevap yazmaya suren genis.

Iyice arastir, sorustur varsa yalan ve yanlislarim onlari ortaya cikar.

Hatta bu konuda istedigin bilgi varsa banada sorabilirsin.

Telofonumuda yaziyorum.Sen caldir ben sana donerim. Tel;( 1.403.3972045)

Bu bir ay icinde istedigin her seyi sorabilirsin.

Ses kaydida alabilirsin.

Bir ay sonra son yazini bekleyecegim.

Sonra roller degisecegiz.

Sen hesap veren ben hesap soran olacagim.

Ortaya cikacak sonucta;
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Itlikle yigitligi kimlerin karistirdigi,

Yezit diye oldurup,sehit diye kimlerin agit yaktigi,

Bilgi diye,ari atip namusu boynuna takip gezenlerin pesine dusmenin ne demek oldugunu,

“Dinime kufreden keske musluman olsa” sozunun bir kez daha hatirlanacagini

Bizi izleyenler ya senin ya benim sahsimda goreceklerdir.

Son olarak sana birde kopya vereyim. “82 yakalanmalarinda ki rolun’den baslayacagim.

Belgeleriyle soracagim haberin olsun.

Simdiden sana kolay gelsin.

Belgeleride incelemen icin yolluyorum.iyice arastir.
Not: Haydar Kılıç, teknik bir sorun nedeniyle belgeleri yarın ileteceğini bildirdi.
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