ÇÖZÜM TUTANAĞI
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/109 Esas sayılı dosyası kapsamında 06/12/2017
tarihli 1. celsesinde yapılan duruşmasında sanık Gökhan ESKİ'in SEGBİS sistemi ile kayıt altına
alınan savunması:
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Başkan Oğuz DİK: "Buyurun Gökhan Eski"
Sanık Gökhan ESKİ Sesli ve Görüntülü Savunmasında: "Gökhan Eski; sayın Başkan,
sayın Mahkem, sayın Mahkeme Üyeleri ve sayın Cumhuriyet Savcısı savunmana, savunmama
başlamadan önce İddianamede yazılı bütün suçları reddettiğimi hiç birisini kabul etmediğimi ifade
etmek isterim. Konuşmama başlarken isimleri yüreklerimize kor bir ateş gibi düşen Şehitlerimize
Allah'tan rahmet diliyorum, Milli İradeyi koruyan Gazilerimize ve Milletimize şükranlarımızı
sunuyorum. Gözaltına alındığım gün yani 15 Temmu, 16 Temmuz günü Polis İmdat 155'i değişik
zamanlarda üç defa aradım. Bulunduğumuz yerde kalmamızı bize bildirdiler, Polis gelincede
kendimizi tanıttık, bütün ikazlarına uyduk, üzerimizde silah, teçhizat gibi herhangi bi malzeme yoktu,
Polis tarafından zemin kattan alınarak önce Komuta katına çıkartıldık, oradan da bina dışına
çıkartıldık, burada darp edilmeye başlandım, işkence ve kötü muamele burada başladı, yapılan kötü
muamele malumlarınızdır. Ben hepsini yaşadım, diğer sanıkların anlatığı şekilde otobüse bindirilerek
Spor Salonuna götürüldüm bunların detayına girmiycem, diğer sanıklar detaylı bi şekilde zaten
anlattılar ancak benim yaşadığım ayriyetten bi takım hususlar var müsaadenizle onlara değineceğim,
Spor Salonu'nda yaralarım ve mevcut durumum kötü olunca Hastaneye sevk edildim, Hastaneye
kelepçeyle ve üzerinde iç çamaşırı va, iç çamaşırı varken götürüldüm, beraberimizde Hastane
güvenliği ve 20'ye yakın Polis olmasına rağmen Hastane'de de darp edildim, Hastane'de koridorlarda
vatandaşların tepkisi artınca, ortam iyice kötüleşince Polis bizi Hastane'den apar topar zor bi şekilde
kaçırdı, Spor Salonu'nda yaşananlarda malumlarınızdır, onların hepsini de günlerce yaşadım, burada
günler sonra beni bi odaya aldılar, bu odada vücudumun yanmış olan yerlerine sıcak su döküldü, jopla
çeşitli uygulamalar yapıldı, ağzım burnum bezle kapatılarak su döküldü boğuluyorum zannettim, bu
odada öleceğimi zannettim sayın Başkan, o odadan çıkmak için her şeyi, her söyleneni, her telkini,
her ez ezberleteni de kabul ettim, beni o odadan FETÖ'cü olduğumu kabul etmem şartıyla ancak
çıkarttılar. Sayın Başkan ben FETÖ'cü değilim, cemaatçi veya tarikatçı hiç değilim, ailemden veya
akrabalarımdan hiç kimse de ne cemaatçidir, ne FETÖ'cüdür ben Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı
daha önceden Subay'dım ama hala Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı eski bi Türk Subayı'yım. Ben
İstanbul Bakırköy'de doğdum, İlköğreni'mimi Bakırköy'de okudum, tatil boyunca okuldayken Rumeli
Dondurmacısında çalıştım, o zamanki iş yerim Emekli bi askerdi, Asker olmamda kendisinin teşviği
olmuştur. Hafta sonlarımız, hafta sonları apartmanımıza bir tane resmi üniformalı Kuleli Askeri Lise
öğrencisi vardı, bunun apartmanımıza gelip gitmesi de üniformalıya özenmeme sebep olmuştur ama
benim asker olmamdaki en büyük etken babamdır. Hep asker olmamı istemiş ve teşvik etmiştir. Bu
süreçte yani Ortaokulda iken ben tek hayalim Kuleli Askeri Lisesinde okumak ve hafta sonlar da
üniformayla eve gelmek idi, sınavlara girdiğimde bile 3 tane Askeri Lise olduğunu ben bilmiyordum,
o yüzden okula kaydımı ancak son gün yaptırabildim, malum o zaman internet yoktu, sınav sonuçları
da gazetelerde açıklanıyordu, sınav sonuçları açıklandı, Kuleli Askeri Lisesi'nin sonuçlarına
baktığımda burda ismimi ne asil listesinde ne yedek listesinde göremedim üzüldüm ama yapacak bi
şeyim yoktu. Normal hayatıma de devam ettim tatil olduğu içinde işyerinde çalışmaya devam ettim, bi
gün işyerime bi arkadaşım geldi ve sınavı kaza sınav kazandığım için beni tebrik etti, gazetede ismimi
görmüş, inanmadım gidip bana gazeteyi getirdi, doğruydu, listenin yayınlandığı gazete sayfasına
baktığımda ismim vardı, sayfanın en tepesinde Kuleli Askeri Lisesi, orta kısmında Bursa Askeri
Lisesi en alt kısımda da Maltepe İzmir Askeri Lisesi'nin sınav sonuçları vardı, benim ismim bu İzmir
Askeri Lisesi'ni kazananlar arasında yer alıyodu fakat ben bu gruba hiç bakmamıştım sebebi ben
İzmir'de sınava girmemiştim, onun için oradaki isimleri hiç bi şekilde kontrol dahi etmemiştim işte
ben o gün ancak 3 tane Askeri Lisesi olduğunu öğrendim, ben Askeri Lise'yi kazanırken ailemden
başka kimseden destek almadım, FETÖ'nün hiç bi dershanesine, yurduna veya başka bi yerine
gitmedim benim hiç bir akrabamda gitmedi, benim bu gün dahil tek destekçim ailemdir. Ailemden
başka hiç bi zaman hiç bi konuda destekçim olmamıştır. Lisede iken okuluma İnkılap Tarihi olan
teyzemin gözetiminde devam ettim, ne okulda nede görevdeyken kimseyle görüşmedim, benim
ağabeyim falan olmadı, kamuoyunda o kadar afişe edilmiş olmama rağmen bu gün hali hazırda
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