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kim Fetö'cü, kimi tanıyorsunuz onları söyleyeceksiniz diyorlardı açlıktan ve yorgunluktan 
daha neler söylediklerini hatırlamıyorum ama kapıdan hiç ayrılmıyorlardı. Mahkemenin 
içinde de yine aynı şekilde bizi tehdit eden polislerden vardı. Bu sebeple yine aynı yere 
dönerim, işkence görürüm endişesi içerisinde ilk ifadem alındı. İlk ifademi alan mahkeme 
başkanı ben olayları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışırken çok ilginç bir şey yaşadım 
mahkeme başkanının yaptığını polisler, avukatlar ve oradaki tüm görevliler şahit oldular ve 
şok oldular mahkeme başkanı birden hiddetle önündeki dosyaları üzerime fırlatarak bırak 
bana hikaye anlatmayı isim ver isim ver bana dedi ve ayağa kalktı ne anlatıyorsun sen isim 
ver isim dedi yaşadığım onca şeyden sonra çıkarıldığım mahkemenin bu yaptığına hiç bir 
anlam verememiştim ama 3 yıl geçtikten sonra şimdi o gün neden öyle bir muameleye maruz 
kaldığımı çok iyi anlıyorum amaç benim yaşadıklarımı öğrenmek değildi amaç herkesçe artık 
malum olan şeydi. İnsan kıyımımı dersiniz, fişleme mi dersiniz, zanla işten atmama mı 
dersiniz artık ne derseniz oydu. Gördüğüm o muamelelerden sonra zaten ayakta bile 
duramazken bildiğimi de anlatamadım iddianamede yer alan ifademden de anlaşılacağı üzere 
konuşmamışım bile konuşamamışım bile. Mahkeme salonunda görüntü ses kaydı da 
yapılmadı yapıldıysa da ben bilmiyorum gözümü açamıyordum eğer ilk çıkarıldığım 
mahkeme kaydım varsa onu mahkemenizden talep ediyorum, eğer öyle bir kayıt yoksa da bu 
mahkemede yaşadıklarımı yapabilmelerine ortam sağlandığının en büyük kanıtıdır bunların 
dosyaya kazandırılmasını istiyorum. 9 Temmuz 2019 tarihli Cumhuriyet Savcısı tarafından 
verilen esas hakkındaki mütalaa da Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe karargahında 
meydana gelen olaylara ilişkin açıklamalarda ve hareket merkezinde ve Sükan toplantı 
salonunda meydana gelen olaylar kısmında salonda Jandarma Muhabere Astsubay Çavuş 
Abdulhamit Özmen'in silahlı olarak bulunduğu, U maddesi, Mebs Grup Komutanlığı Beştepe 
İşletme Taburunda geçen olaylar kısmında Jandarma Muhabere Astsubay Çavuş Abdulhamit 
Özmen'in evinde İnternet olmadığını bahane ederek karargahta kaldığı şeklindeki 
açıklamaları kesinlikle kabul etmiyorum, olduğu gibi iddianameden kopyalanmış her iki 
madde içinde zaten ilk savunmam da açıklama yapmıştım silahlı olduğumu zaten kendim 
söylemiştim mesaiye kalma sebebim ise ayrıntılı anlattığım üzere işlerimin devam ettiği 
sebebiyledir. Komutanım da Mebs işletme bölüğü komutanı Erkan Demir Yüzbaşı Erken 
Demir de bu durumu teyit etmiştir. O günün mesaiye kalma saatlerinde 15 Temmuz 2016 
tarihi Cuma günü mesaiye kalma saatlerin de kayıt tutulan defteri de mevcuttur mahkemeden 
talep etmeme rağmen temin edilmemiştir ve mesaiye kalma sebebim net kanıtla ortadadır bu 
kanıt ortada olmasına rağmen, karargahta bulunmasına rağmen ama ne yazık ki lehime olan 
bu defter tarafıma verilmemiştir, kaydı dosyama kazandırılmamıştır. Savcılığın 9 Temmuz 
2019 tarihli mütalaasın da sanığın Jandarma Genel Komutanlığında Astsubay olarak görev 
yaptığı, savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediği olay gecesi herhangi bir faaliyette 
bulunmadığını iddia ettiği ancak İrfan Öztürk'ün soruşturma aşamasındaki beyanlarından ve 
Önder Öztosun'un beyanlarından da anlaşılacağa üzere sanığın darbeye teşebbüs eden 
Fetö/Pdy silahlı terör örgütü üyesi olduğu Jandarma Komutanlığı karargahı içerisinde silahla 
dolaşılması yasak olmasına rağmen sanığın tam teçhizatlı ve silahlı olarak bulunduğu olay 
günü karargah içerisinde bulunan ve sanıkların eylemlerine iştirak etmeyen hatta 
engellemeye çalışan müştekilerin zorla tutuldukları Sükan toplantı salonunda silahlı bir 
şekilde nöbet tuttuğu, lavabo ihtiyacı olan müştekilere silah doğrultmak suretiyle eşlik ettiği 
bu hususu soruşturma dosyasında bulunan ve TSK personeli olan bütün müştekilerin beyan 
ettikleri dolayısıyla sanığın Sükan salonunda bulunan müştekileri hürriyetinden yoksun 
bıraktığı tanıklar Cihan Varlıol ve Sadık Yaşar'ın beyanları ile de sanığın bizzat cebir, şiddet 
içeren eylemlere dahil olduğunun sabit olduğu, güvenlik güçlerine ateş ettiği Tuğgeneral Veli 
Turan'ı ayrıca rehin aldığı anlaşılmıştır demiştir. Fetö/Pdy silahlı terör örgütü üyeliği ile ilgili 
İrfan Öztürk’ün soruşturma aşamasındaki beyanları ve Önder Öztosun’un beyanları dikkate 
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