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sadece alt çamaşırımla kaldım. Buradaki bütün sanıklara sorabilirsiniz ordaki tüm sanıklar 
gördüler o gün beni alt çamaşırım açık yeşil renkteydi ve boxer denen bir çamaşırdı. Salonun 
içine attılar beni içeriye adım attığım an kıyamet kopuyor sandım yerde yüzlerce ölü gibi 
yatan kanlar içinde insan vardı kimi öylece yığılıp yerde kalmış kiminin ise üzerinde sivil 
kıyafetli bir kaç polis memuru ayaklarıyla tekme atıyor, hakaretler ediyordu. Bir grup polis 
memuru orta kısımda konuşuyorlardı ben öyle şok üzerine şok yaşarken beni içeriye atan 
polis beni işaret etti ve onlara seslendi. İçerideki polislere o esnada o polislerin hepsi bana 
doğru koşmaya başladılar yanıma gelir gelmez vurmaya başladılar, kendimi kapattım, 
yüzümü kapatıp yere düştüm ama hiç bir faydası yoktu orada ne kadar polis varsa 
vücudumda boşluk buldukları yere vurmaya başladılar ve avazları çıkana kadar bağırıp küfür 
ediyorlardı. Ettikleri küfürler, hakaretleri hatırladığım kadarıyla sıralamak istiyorum ama 
salondaki herkesten özür diliyorum. Orospu çocukları, ananız sizi doğurmamış sıçmış, 
karılarınız, kızlarınız bize helal artık onlar sizin değil Türk polis teşkilatı ananızı, bacınızı. 
Bize askerde çok çektirdiniz, bizde size çekiştireceğiz, hain Fetö'cüler, hepiniz vatan 
hainisiniz işte bunları söylüyorlardı. Ellerindeki kelepçeleri paylaştılar ve kelepçelerle her 
tarafıma vurmaya devam ettiler. Sağımı dönsem sağıma vuruyorlar, solumu dönsem soluma 
baktım olmayacak hareketsiz kalmaya başladım ben hareket etmeyince bayıldığımı 
düşünerek bıraktılar o esnada biri tutup beni kaldırdı tekrar yere fırlattı, çok ağır küfürler etti. 
Ayağında kundura vardı çünkü sadece ayağını görebiliyordum ben yere düşünce gelip başıma 
ayakkabısının topuğuyla vurmaya devam etti. Başım kandan görünmeyinceye kadar devam 
etti. Kanamamdan dolayı vücudum ve yerler kanlar içerisinde kaldı kanamam artınca 
tepemdeki polis memuru beni tutup potanın dibine  götürdü bulunduğumuz salon basketbol 
sahasıydı, kapalı spor salonuydu. Beni o potanın dibine fırlattı ondan sonra etrafıma baktım 
gözüm kanlıydı tam göremiyordum bir baktım bir polis daha geliyor beni tekrar orta bölüme 
aldı ve vurmaya başladı o esnada bir jandarma personeli gelip beni işaret ederek beni bu rehin 
aldı dedi bana orada da yine ağıza gelmeyecek küfürler etti. Bunu duyan polisler galeyana 
gelip tekrar bana saldırdılar bunu söyleyen kişi Başçavuş rütbesinde Jandarma Başçavuş Ali 
Bedir'dir, kendisinden şikayet çiyim. Beni orada teşhir edip, beni suçluymuşum gibi gösterip 
o işkencelerden kendisini kurtarmaya ve oradan kurtulmaya çalıştı çünkü orada birilerini 
gösterip iftira atınca o kişiyi o iftira atan kişiyi serbest bırakıyorlardı ki bana iftira atıp 
işkence görmeme sebep olan Ali Bedir denen şahıs ve onun yanında ismini sonradan 
öğrendiğim Uzman Çavuş Muzaffer Kuvet bu şekilde oradan kurtuldular. Bu kişilerin 
haricinde bir de Mesut Demir denen Jandarma personeli vardı oda aynı şekilde bizi hedef 
gösteriyorlardı. Beni teşhir ettiklerinden sonra polisler her tarafım kanlar içinde kalıncaya 
kadar vurmaya devam ettiler tutup tekrar pota dibine kapalı spor salonunun en sonuna doğru 
götürüp attılar, öylece yığılıp kaldım. Gözümü açtığımda yanımda devre arkadaşım 
Abdulkadir Baytak'ı gördüm onu da çok kötü dövmüşlerdi, kaburgası kırıktı, hareket 
edemiyordu, nefes almakta güçlük çekiyordu. Sonradan öğrendim ki beni tekrar dövebilmek 
için pota dibine koymuşlardı bunu da Abdulkadir söyledi çünkü pota dibinde kim varsa 
polislerin uğrak yeriydi her gelişlerinde aramıza dalıp dövüyorlardı. Yanıma bir polis gelip 
benim ellerimi tekrar arkadan kelepçeledi polisler içerideki gruplara ayırmıştı bu grupları 
tarif edecek şekilde bir şablon çizdim bu tabloyu daha sonra dosyama kazandırılmak üzere 
yazılı savunmamda el olarak sunacağım. Girişte sağdaki Astsubaylar bölümüne gitmek 
istedim gitmek istediğim esnada tekrar benim ismim sorularak araştırıp bulup alıp 
getiriyorlardı. Oradan kurtulmak için uzaklaşmaya çalışınca tekrar dövüyorlardı kendilerini 
oradan kurtarmak için rehine diye tanıtanlara hiç bir şey yapmadılar, kıyafetleri üstlerindeydi 
ve onlara sürekli sorular soruyorlardı onlar gördükleri bu manzaraya yani işkenceye kendileri 
de maruz kalmamak için her türlü yalanı söylüyorlardı. Benim Astsubay bölümüne gittiğimi 
de onlar söyleyip beni onların arasından çıkarttırıyorlardı bunu en çok yapan çünkü ben bir 
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kaç defa denedim gitmeyi Ali Bedir müfterisiydi. Şuan attıkları iftiranın ekmeğini yiyorlar 
haram zıkkım olsun. Polisler nöbetleşe başımızda bekliyorlardı ve her yeni gelene salondaki 
gruplar anlatılıyordu tabi her gelene daha da abartılarak gruplar anlatılıyordu. Beni bir 
defasında bir polis ayağa kaldırdı sen devre arkadaşının kafasına silah dayamışsın doğru mu 
dedi, kim o dedim Kadir Göçmenoğlu müfterisi de oradaydı bana baktı, göz göze geldik ben 
böyle bir şey yapmadım dedim ki Kadir de biliyor böyle bir şey yapmadığımı. Kadir'e baktım 
bana bu soruyu soran polis hakaretler ediyor, vuruyordu ama Kadir kalkıp da hayır yapmadı 
demedi, diyemedi gidip kendisi söylemişti benim kafama silah dayadı diye onun yüzünden o 
andan itibaren her gelen nerede o devresine silah dayayan diye çağırdılar beni ve o şekilde 
adımı çıkardılar, işkence ettiler. Kalkıp hayır yok demedi, diyemedi dövülmekten 
korkuyordu, acizdi, oradan kurtulmak için söylediler o yalanları yalanlarında ısrar ederek ve 
iftira atarak günlerce kat kat artarak sistemli bir şekilde işkence görmeme sebep oldular bu 
sebeple de Kadir Göçmenoğlundan ve diğerlerinden şikayet çiyim, hukuk önünde de, ahirette 
de hesaplaşacağız. Günlerce farklı grupların o salonda işkencesine maruz kaldım kimi zaman 
sivil giyinimli ve polis olmadığını düşündüğüm şahıslar girip işkence yapıyordu kimi zaman 
da başlarında TEM yazılı şapkaları olan sakallı kişilerce işkence gördüm. Bir kaç gün 
boyunca terliksiz, kıyafetsiz, kanların, cam kırıntılarının ve insan dışkılarının içerisinde 
yüzüm yere eğik vaziyette diz çökerek oturtuldum. Bu vaziyette bekletilirken gece gündüz 
küfürlü sloganlar söylettirildi tekrar aynı şeylerden bahsetmeyeceğim, o sloganları 
söylemeyeceğim. Ters kelepçe ile bekletildim zemin kanlı, dışkılı, camlı olmasına rağmen 
kelepçelerimi daha da sıkıp o zeminde askersiniz sürünün komutu ile süründürüldüm, ördek 
yürüyüşü yaptırdılar, çok kalk yaptırdılar, vücudumun her yeri mos mor olana kadar, kanlar 
içinde kalana kadar tekrar tekrar dayak yedim. Bu yürüyüşler esnasında sırtıma kelepçe ile 
vurdular, yüzüme tekme atıp, üzerime çullandılar yine aynı zeminde diz çöktürüp jopla cinsel 
taciz yaptılar. Kimi zamanlar acıdan kriz geçirip deli gibi bağıranlar oluyordu sonra ona 
yönelip o bağıranı bayıltıyorlardı, bayılana kadar dövüyorlardı su ile uyandırıp uyandırıp 
tekrar bayılıncaya kadar vurmaya devam ediyorlardı resmen öldürmek için vuruyorlardı 
böyle darp hayatımda görmedim. İşkenceden, açlıktan, susuzluktan bayılmalar artınca ekmek 
verdiler, su verdiler geceleri projeksiyon cihazı ile uyumamamızı sağlıyorlardı. Sadece ışık 
yetmez deyip az önce söylediğim sloganları sabahlara kadar daha doğrusu söyleyemediğim 
sloganları sabahlara kadar bağırta bağırta söyletiyorlardı ki uyuyamayalım tam baktığımız 
istikamete doğru yönlendirildiğimiz yöne doğru yüksek voltajlı ışık koyarak gözlerimizi 
yakıyorlardı. Gözlerimizi kapatsak da hiç bir şeyin değişmeyeceğini biliyorlardı ve o şekilde 
sistemli bir şekilde bekletiyorlardı bu sebeple hiç bir gece uyuyamadım. Ayağıma giren cam 
parçaları için revire gitmek istedim bırakmadılar, cerrah yok dediler, sağlık muayenesi için 
salonun soyunma odası diye tahmin ettiğim bir yere doktorlar getirilmişti oraya sağlık 
muayenesi için günde bir defa diye hatırlıyorum götürüyorlardı o do ktorların oraya gitmeye 
herkes çok korkuyordu çünkü önce dayak yiyorduk sonra muayene ediliyorduk bu şekilde 
şikayetimiz varsa da söyleyemiyorduk, ağrılarımızı söylememizi engelliyorlardı. Doktorlar 
da korkudan gördükleri darplar ve cebiri not edemiyordu. Polisler darp cebir yoktur deyip 
hemen odadan çıkarttırıyorlardı bizi. Bu sağlık raporlarında da açıkça görülecektir her ne 
kadar her gün sağlık muayenesi olsak da o muayenelerin sadece bir kaç tane raporu tarafıma 
verildi, o raporları da yine daha sonra dosyama konmak üzere yazılı savunmamla vereceğim 
ayrıca bu raporlar hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır, eksiktir ve yanlıştır. Bu 
nedenlerle ayağıma giren camları kendim başka bir çam parçasını elime alarak acı içerisinde 
kalarak, kanlar içerisinde kalarak ayağımın içini deşerek çıkardım. Ayağım kanadığı için 
pansumana götürüldüm pansuman yaptıkları yer farklı bir odaydı orada yerde ölü gibi yatan 
bir çok kişi vardı daha önce jandarma personeli olarak tanıdığım ama ismini bilmediğim 
kişilerdi onları görünce şok oldum yüzleri artık görünmüyordu, şişmekten vücutları yuvarlak 
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olmuştu ölü olduklarını tahmin ettiğim kişilerin içinde pansumanım yapıldı ve çıkmamı 
söylediler. İlk gün başımı bir kaç yerden yardıkları yerleri gösterdim kan o kadar çok akmıştı 
ki saçlarımın içine elim girmiyordu efendim bir şey dediniz her halde anlamadım.

BAŞKAN : Bir şey demedim ben sen devam et.
SANIK ABDULHAMİT ÖZMEN : Kan o kadar çok akmıştı ki saçlarımın içine 

elim girmiyordu, kabuk bağlamıştı, başımın her yerine de pansuman suyu döküp öylece 
gönderdiler, yarıkları dikmediler, kafamdaki yarıklar öyle açık kaldı kokudan pislikten 
yanımıza yaklaşamıyorlardı o yüzden uğraşamadılar, uğraşmadılar. Işıkların sürekliliği ve 
çektiğim acıların etkisiyle zaman kavramını unuttum benim için sadece ışıklı gece ve gündüz 
vardı geceleri sorgu odalarına götürüyorlardı tek tek kaç defa gittiğimi hatırlamıyorum, kaç 
kağıda imza attırıldı hatırlamıyorum bir kaç kez sorgu odalarına götürüldüm en kötü olanı ise 
ilk götürüldüğüm zamandı. Koluma girip odanın birine sürüklediler odaya girmeden önce 
tehdit ettiler benden bir kaç şey söylememi istediler isim ver kurtul, burda abi kim, sen kimi 
tanıyorsun, isim vermezsen burdan çıkamazsın, aileni bir daha göremezsin ve aileni de 
buraya alırız aynı işkenceleri onlara da yaparız deyip buna benzer bir çok şeyi söylememi, bir 
çok isim vermemi istediler benden ellerindeki bir leptop da karargahtan alınmış bahsettiğim 
Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe karargahıdır. Bu karargaha ait videolar vardı onları 
oynatıp, durdurup bu kim, şu kim diye soruyorlardı karargahtaki tüm yerleri bildiğim için 
oranın karargah olduğunu söyleye bildim sadece onun için bana vurmaya başladılar konuş lan 
isim ver bize kimsin sen diyip vuruyorlardı en son ben halsiz kalınca beni karanlık bir odaya 
götürdüler bir sandalyenin altında diz çöktürerek soktular burada bekleyeceksin diyip tehdit 
ettiler ve orada uzun bir süre beklettiler yan oradan bir başka kişiye işkence yaptıklarını 
duyuyordum o da acıdan inliyordu beni orada uzun süre beklettikten sonra tekrar çıkardılar 
arkadaşların konuştu, senin adını verdi, seni sattılar sende söyle artık isim ver kurtul gibi 
şeyler söyleyerek benden isim istediler. Hepsi birden bana vurmaya başladı artık yorulunca 
da bıraktılar götürün bunu deyip tekrar salona taşıdılar yürüyecek halim yoktu kolumdan 
tutup öyle taşıdılar. Geceleri götürüldüğüm sorgu odaları haricinde bir de gündüzleri bir yere 
ifadeye götürüyorlardı oraya da kaç defa gittim hatırlamıyorum orada da ellerim arkadan 
kelepçeli olacak vaziyette yere diz çökmüş vaziyette başıma silah dayalı bir şekilde ifade 
verdim. Günler sonra ekmek, su haricinde krema peynir gibi yiyecekler verildi çünkü 
bayılmalar artmıştı terlik ve kıyafet verdiler kirden dolayı da artık kokmaya ve kaşınmaya 
başladığımız için salona polisler giremez oldular, tüm görevliler beyaz maske takıyordu. 
Geceleri nöbet tutan polis memurları en zalimleri diye adlandırdığım kişilerden oluşuyordu 
en ağır hakaretleri, işkenceleri onlar yapıyordu uyumamamız için sistematik bir şekilde 
işkence yapıyorlardı çök, kalk yaptırıp, ördek yürüyüşleriyle gezdirip, yere yığılıp yine gece 
yere yığılıp kalıncaya dek yüz üstü o kanlı, camlı irili zeminde süründürüyorlardı. Göğsüme, 
omuzlarıma her yere camlar batıyordu yere yığılınca da sırtımıza kelepçelerle kolları 
yorulana kadar vuruyorlardı. Ne oldu lan yoruldunuz mu, burada yorulmak yok 
kıpırdamayın, sesinizi çıkarmayın, diz çökün, dizini kıpırdatan olursa jopu yer, o çocukları 
ses çıkarana bu jopu sokarım anladınız mı size su verdiğimize dua edin Fetö'nün uşakları 
dışarıda halk sizi bekliyor sizi onlara verelim mi onu mu istiyorsunuz, hepiniz hapishanelerde 
gebereceksiniz, sizi öldürmediğimize dua edin diyorlardı. 8 günün sonunda artık spor 
salonuna girilemez olduğu için bizim duş almamız için spor salonunun dışında spor salonuna 
ait duş kabinlerine götürüldük. 8 gün sonra yıkanıp, giydirilip giydirildik derken 
giydirildiğimiz bu kıyafetler kumaş pantolon, turuncu tişört ve tuvalet terliğidir. Bunları 
giydirip bu şekilde mahkemeye sevk ettiler. İlk çıkarıldığım mahkemede kapının önünde 
Tem de bize işkence yapan polislere benzer kişiler vardı mahkemeye girmeden önce 
tuvaletlere götürüldük bizi orada tehdit ettiler hiç bir şey anlatmayacaksınız, eğer işkenceden 
bahsederseniz yine aynı yerde işkence görmeye devam edersiniz diyorlardı, isim vereceksiniz 
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