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yürümeye devam ettiğimde araç orayı terk etti. O bölgeye yaklaşırken yoldan geçen mavi transit 
marka bir askeri aracı durdurdum. Aracı kullanan mehmetçiğe ne olduğunu sordum. O da pistin 
bombalandığını söyledi. Kim niye bombalıyor diye sorduğumda bilmiyorum komutanım diye cevap 
verdi. Mehmetçiğe sat personeli olduğumu bizden birilerini görüp görmediğini sordum. O da az önce 
iki kişiyi bir hangara götürdüğünü söyledi. Timimden de kimseyi göremeyince az önce gelen araçla 
bahsettiğim araçla gittiklerini değerlendirdim. Bende durumdan endişelenip hem emniyetli bir yere 
gitmek hemde durumu aydınlatabilmek maksadıyla araca binip beni de o hangara götürmesini 
söyleyerek o bölgeden uzaklaştım. Hangara geldiğimde kimse yoktu ancak silahlar cephane, teçhizat 
ve eşyalar oradaydı. Sırt çantamı ararken astsubay Melih albayrak geldi. Kendisine ne olduğunu 
sordum ve başımdan geçenleri kısaca anlattım. Kendisinin de bir şey anlamadığını gece boyunca bir 
binanın önünde olduğunu, kimseyle irtibat kuramadığını söyledi. Kısa bir durum değerlendirmesi daha 
yaparken bir patlama daha oldu. Zaten bundan sonra aldığımız eğitim ve prosedür gereği en uygun ve 
en emniyetli hareket tarzının birliğimize dönmek olduğunu düşündüğümüz kararını uygulamaya karar 
verdik. Bize en yakın yerden üssü terk ederek yola kadar yürüdük. Yolda yardım istediğimiz bir araç 
vasıtasıyla İstanbul otoyolunda bulunan Kocalar tesisine kadar gittik. Tesise geldiğimizde 17 Temmuz 
2016 saat 01:00 civarıydı. Bu yaşananların bir darbe girişimi olduğunu tesiste ki televizyondan 
öğrendim. Bunu öğrendiğim de inşallah biz bu işin bir parçası olmamışızdır diye dua ettim. Burada 
anlaştığımız ticari taksi ile İstanbul'a geri döndük. Yanımda cep telefonu bulunmadığından ve birlikte 
ki durumu bilmediğimden önce eve gittim. Eve ulaşınca üst teğmen İsmet Elmas'ı aradım. O da tüm 
personelin mesaiye geleceğin benimde gelmemi söyledi. Birliğe geçtiğimde nizamiyede beni birlik 
personelinin yanında çok ilginç bir şekilde emekli albay Ali Türkşen elinde birliğimize ait M16 piyade 
tüfeğiyle karşıladı. Tekrar ediyorum 2016 yılı Türkiye'sinde emekli bir albay M16 silahı ile askeri bir 
birliğin içerisinde sağa sola emirler yağdırıyordu. Ali Türkşen'in yanında yine emekli olmuş elinde 
birliğe ait M16 silahı  ile emekli binbaşı Erme Onat elinde sopa ile emekli binbaşı Erten Kahya, 
emekli astsubay Bülent Kuru ve yine Ali Türkşen'in ekibinden ismini bilmediğim bir çok görevde 
olmayan insan askeri birliğin içerisindeydi. Nizamiyenin önünde binbaşı Murat Çetinkaya'yı yüzbaşı 
Tahsin İşlekel'i astsubay Murat Fırat'ı ve astsubay Timur Ağca'yı yerde yatmış elleri ters kelepçeli 
yüzlerinde ki üstlerinde ki hallerinden de değerlendirdiğim kadarıyla işkence yapılmış olarak gördüm. 
Daha benimle tek bir kelime dahi konuşmadan daha önceden planlandığı çok açık belli olacak şekilde 
elimi ters kelepçeleyip gözlerimi bağladılar. Ve yukarıda ismini saydığım kişilere yapılan işkence 
bana da uygulanmaya başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşisinin hiç bir basamağında yer 
almayan asker dahi olmayan bu insanlar saatlerce insanlığa yakışmayacak işkencelerde bulundular. Bu 
işkencelerden en basiti olanlar sopa ile  başıma vurulması ve sayısız kere tekme atılmasıydı. Sopa ile 
darp eden kişiler emekli binbaşı Erten Kahya ve emekli astsubay Bülent Kuru'dur. Tekme ve tokat 
atan kişiler albay Turan Ecevit. Yüzbaşı Özgür Kaya, üsteğmen Uğur Günaslan, astsubay Metin Talan 
ve emekli albay Ali Türkşen'dir. Bu işkenceler esnasında üsteğmen Uğur Günaslan şahsıma ağır 
küfürler etti ve eşim hakkında tehditlerde bulundu. Beni eşime tecavüz etmekle tehdit etti sayın 
başkanım. Birlik nizamiyesinde yapılan bu eşkıyalığın ikinci bölümü Beykoz ilçe emniyetinde devam 
etti. Gözüm bağlı ve ellerim ters kelepçeli olduğu halde birlikten polisler tarafından beykoz adliyesi 
olduğunu değerlendirdiğim binanın arka tarafına karanlık bir yere sırf darp edilmek için götürüldüm. 
Araçtan yaka paça aşağı atıldıktan sonra kalabalık bir polis grubu tarafından uzun süre darp edildim. O 
esnada planlarının tıkır tıkır işlediği anlaşılan bu yaşananları Allah'ın bir lütfu olarak gören sonradan 
isminin komiser Alper Korkmaz olduğunu öğrendiğim Beykoz ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro 
amiri zafer sarhoşluğuyla olacak ki bunlara önce sağlık raporu alın sonra yeteneklerinizi sergileyin 
çıkışta tekrar bir sağlık raporu alın ki neler yaptığımızı cümle alem görsün diyerek bir kolluk kuvveti 
personelinin ne kadar alçak olabileceğini gözler önüne serdi. Uzun süre darp edildikten sonra başka 
bir araca bindirilerek Beykoz ilçe emniyetine götürülmeden önce komiser Alper Korkmaz'ın söylediği 
üzere Beykoz devlet hastanesinden 17 temmuz 2016 saat 21:46'da ilk darp raporumu aldım. Bir çok 
işkence emaresi olmasına rağmen bu rapora sadece yüzümde ki darp izleri yazıldı. Sonra beykoz ilçe 
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emniyete götürüldüm. Burada sabaha kadar darp edildim. Polislerin biri gidip biri geliyordu. Hatta bir 
ara Rambo lakaplı özel harekat polisi tezahüratlar eşliğinde gelip işkence yaptı. Delikanlı elleri tersten 
kelepçeli günlerdir işkence gören insanlar üstünde bu çakma kahraman bir süre sonra elleri acıdığı için 
eline eldiven giyip geldi. Bu şekilde vurmaya devam etti. Zaten kısa bir sür sonra kulak zarım patladı. 
İşkence görenlerin burnundan ve ağzından akan kanlar yerde küçük bir gölet oluşturdu. Ve tüm 
kıyafetlerimizde kan içinde kaldı. Aynı kanlı elbiselerle sulh ceza mahkemesinde tutuklandım. Ceza 
evinde haftalarca tek başıma hücrede kaldım. Haftalar sonra ilk kez savcı karşına çıktığımda yine bu 
kanlı elbiseler üstümdeydi. Her ne kadar ailem üzülmesin diye yıkayarak teslim etmişsem de arzu 
edildiği takdirde evde duran bu kıyafetlerim incelenerek anlattıklarım teyit edilebilir. Sabaha kadar 
devam eden işkenceden sonra 18 Temmuz 2016 saat 06:21' de Beykoz devlet hastanesine ikinci kez 
sağlık raporu almak için götürüldüm. Akşam emniyete girmeden önce ilk yapılan muayenede darp 
raporu veren doktor sabah polislerin konuşmasıyla ilave yapılan bir çok işkence ve darpa rağmen bir 
önceki raporun teyit etse de vücudumda ki bulgulardan en bariz olanı kapsayacak şekilde daha detaylı 
bir darp raporu aldım. Tüm bunların üzerine İstanbul il emniyet müdürlüğüne götürüldüm. Her nasılsa 
buraya götürülünce adli tıp kurumu başkanlığından sayfadan taşacak şekilde darp ve işkence 
bulgularıyla dolu gerçek durumu gösterir üçüncü sağlık raporumu aldım. Yapılan tüm bu 
işkencelerden dolayı başta bu olaylara göz yuman ve destek olan dışarıdan gelen emekli personele 
silah dağıtan dönemin birlik komutanı albay Turan Ecevit'ten ve astsubay Metin Talan'dan , fiilen 
işkence yapan emekli albay Ali türkşen'den ve yüzbaşı Özgür Kaya'dan başıma sopayla vurup darp 
eden emekli binbaşı Erten Kahya ve emekli astsubay Bülent Kuru'dan hakaretlerde ve tehditlerde 
bulunan üst teğmen Uğun Günaslan'dan ve diğer tüm işkence yapan ve buna göz yuman ve destek 
olanlardan 17 Temmuz 2016 günü tüm bu olaylara şahit olan ve daha sonrasında Beykoz ilçe 
emniyetinde çok daha ağır işkencelere devam eden Beykoz ilçe emniyet müdürlüğünün ilgili tüm 
personelinden yine tüm bu yaşananlara şahit ve kısmende destekçi olan bir hukuk adamı olmasına 
rağmen tüm yapılanlara göz yuman o gün orada hazır bulunan askeri savcı Öner Şentepe ve 
Cumhuriyet savcısı, Serkan ANLAŞILMADI hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Sayın 
mahkeme heyeti şimdi yüzbaşılığa terfi ettirildiğim iddianamede ki üzerime atılı suçlamalara tek tek 
cevap vereceğim. Sayın başkan ben iddianamede yazdığı gibi yüzbaşı olarak değil astsubay üst çavuş 
olarak görev yapıyordum. Öncelikle ilk suçlamaya dair savunmamı birlikte yapacağım şöyle ki 
üzerime atılı ilk üç suçlama anayasayı ihlal, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarıdır. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki 
bana bakan tarafı ile kanunsuz emir yoktur. Şöyle ki, iç hizmet kanununun sekizinci maddesi ve on 
dördüncü maddesinde emrin ne olduğu , bir emrin nasıl verilebileceği, astın amirine mutlak surette 
itaat edeceği açıkça ifade edilmiştir. Bu noktada emrin sözle, yazıyla ve sair surette ki bunlar askeri 
yargıtaya göre işaret, ilan anons dahi olabilir verilebileceği astın amirine mutlak surette itaate mecbur 
olduğu açıktır. Bu mecburiyet öyle bir mecburiyettir ki askeri yargıtayın bir çok kararında suç teşkil 
etmeyen emirlerin kanunsuzda olsa yerine getirilmesinin askeri ceza kanunu ve iç hizmet kanunun 
gereği olduğu ifade edilmiştir. İç hizmet yönetmeliğinin onuncu maddesi ise mutlak itaati astın aldığı 
emirden dolayı amirine müteala'da bulunması kesinlikle yasaktır. Alınan emir hiç bir kayıt ve şarta 
bağlanmaksızın ve hiç bir düşünceye kapılmaksızın yapılacaktır. Bir emir alırken veya aldıktan sonra 
mırıldanmak, doğru bulunmadığını sezdirecek hal ve harekette bulunmak ceza gerektirir şeklinde 
açıklanmıştır. Bu ceza ise yani emre itaatsizliğin cezası askeri ceza kanunun seksen dokuzuncu 
maddesinde yer verilen büyük zararlar verilen itaatsizlik cezalarından olması durumunda bir yıl ile on 
yıl arasında hapis cezasıdır. Sayın heyet bu açıklamalardan sonra özetle ifade etmek isterim ki, bana 
amirlerim tarafından hizmete müteallik söz ile verilmiş olup bu emir başlangıçta amirlere mutlak itaat 
suretiyle yerine getirilmiştir. Emir askeri hiyerarşiye uygun olarak verilmiş ve emir komuta zinciri 
içinde hareket edilmiştir. Yüzbaşı Özay Cödel'in ifadesinde görüleceği üzere, Özay Cödel görev 
emrini sat komutanı albay Turan Ecevit'ten almıştır. Birliğimizde emir komuta zinciri şöyledir, en 
üstte sat komutanı albay Turan Ecevit, onun altında kuzey sat komutanı binbaşı Murat Çetinkaya, 
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