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rağmen doğrudan doğruya istihbarat dairesi başkanlığına götürüldüm. Mahkemenize de sunduğum
29/01/2018 tarihli dilekçemde göz altına alındıktan sonra ne tür işkencelere maruz kaldığımı kısmen
aktarmıştım. Göz altına alındığım ilk andan itibaren gözlerim kapatılmış ve ellerim tersten
kelepçelenmişti. Farklı farklı şahıslar tarafından sorgulama gerekçesiyle çeşitli işkencelere tabi
tutuldum. Ağır hakaret ve şiddetli yoğun dayakla başlayan işkenceler, tüm elbiseler çıkartılarak soğuk
suya maruz bırakılma, cinsel taciz gibi daha sistematik bir hale dönüşmüştü. Kafama kalas tarzı bir
tahta ile defalarca bulunduğunu ve dengemi kaybettiğimi biliyorum. Ne zaman ve nereden
vurulacağını bilmemeden kaynaklanan vücudun kasılması ayrı bir işkence oluşturuyordu. O kadar
vuruldu ki bir noktadan sonra kendimi kaybettim. Kendime geldiğimde seslerinden farklı kişiler
olduğunu tahmin ettiğim şahıslar tarafından kafama ayrıca bir poşet geçirilerek istihbarat dairesi
başkanlığı koruma şubesi bodrumlarında boş bir köşeye doğru sürüklenmeye başladım. Ellerim
arkadan kelepçeli olarak diz üstü çöktürüldüm. Bu esnada bir şahsın kelepçelerin üzerine ayağıyla
basarak metal kelepçeleri bütünüyle bileklerime geçmesini ve derin yaralar açmasına neden oldu.
Silahını başıma dayayan başka biri sürekli beni öldürmekle tehdit ediyordu. Başıma boş silahının
tetiğini düşürdü. Israrla söylediklerini kabul etmem telkin ediliyordu. Göz altında tutulduğumuz
yaklaşık 6 gün sürekli bu tarzda işkencelere maruz bırakıldım. Aileme de her türlü işkenceyi
yapabileceklerini söylüyorlardı. İşkenceler benim için o kadar dayanılmaz bir hal almıştı ki artık
dayanamayarak eğer gerçekten darbe veya herhangi bir hukuksuzlukla zerre kadar alakam olduğunu
düşünüyorsanız kafama sıkabilirsiniz dedim. Darbeci olduğum iddiasıyla işkence yapılıyordu. Israrla
istihbarat daireyi ele geçirmeye geldiğimi kabul etmemi istiyorlardı. Bu işkencelerle birlikte günlerce
uykusuz, aç ve susuz bırakılmıştım. Ayrıca verilen ilacın etkisiyle halisülasyonlar görmeye ve garip
sesler duymaya başlamıştım. Bütün bu yaşadıklarım sonrasında bilincim ve iradem tamamen yok
edilmişti. Dolayısıyla özgür irademe dayanmayan, altını çizerek ifade ediyorum, dolayısıyla özgür
irademe dayanmayan, iradem ve bilincim yok edilerek alınmış kolluk ve sonrasındaki savcılık
ifadelerimi kabul etmem mümkün değildir. Bu haldeyken ifadem de belirttiğim iddia edilen isimler,
olaylar ve sayılı hususların hiçbirisi doğru değildir. Bu nedenle mahkemenizde beyan ettiğim
hususların esas alınmasını talep ediyorum. İşkence sürecinde yaşadıklarım, bedenen ve ruhen telafisi
imkansız izler bırakmıştı. Ancak aynı anda göz altına alındığımız ve aynı işkencelere tabi
tutulduğumuz ve ceza evindeki koğuş arkadaşım olan Burak Açıkal' ın isimli bilgisayar mühendisinin
işkencelerin etkisiyle girdiği psikolojik bunalımı atlatamamış ve intihar etmiş olması ruhumda çok
derin izler bırakmıştı. Bu dönemde psikolojik tedavi gördüm. Kırıkkale Devlet hastanesi psikoterapist
kayıtları bu durumumu doğrulayacaktır. Halen o günler aklıma geldikçe psikolojik olarak bunalım
nöbetleri yaşıyorum. İşkenceler sonrası yüzüme aldığım ağır darbeler ön dişlerimin bir kısmını
düşürdü. Bir kısmı hala sallanıyor. İfade etmekte zorlandığım kelimeler biraz da bundan
kaynaklanıyor başkanım. Halen de unutkanlık, dikkat eksikliği ve dalgınlık gibi sorunlar yaşıyorum
başıma aldığım ağır darbeler nedeniyle ve bu işkencelerden o dönemdeki istihbarat daire başkanı
Engin Dinç, başkan yardımcıları Erdal Çetinkaya, Yılmaz Delen ve Kenan Daşkın isimli şahısları zaten
dilekçem de de ifade ettim. Bunlar bizzat görev almış, yönetmiş ve yönlendirmişlerdir. İkinci başlık
olarak iddianamede dikkat çeken hususlar. Müsaadenizle iddianamenin mantığını ortaya koymaya
çalışacağım sayın başkanım. İddianamenin 96. Sayfasında KOM dairesi başkanlığı tarafından
hazırlanan FETÖ değerlendirme raporunda yıllarca süren teknik takibe ve iletişim tespitine rağmen
herhangi bir adli işlem tesis edilmeyip elde edilen ses ve görüntülerin uygun zamanda örgüt hedefleri
doğrultusunda kullanmak ifadesiyle istihbarat çalışmalarını KOM dairesinin yaptığı gibi adli bir
işlemmiş gibi düşünülmesi ve bu şekilde ifade edilmesi yanlış bir yaklaşımıdır. Bu ise adli ve istihbari
dinlemelerin birbiriyle karıştırıldığını göstermekte, farklı yasalarla düzenlenen adli ve istihbari
dinlemelerin şartları ve süreleri de farklıdır. Adli dinlemeyle somut delile dayanan kuvvetli şüphe
sebeplerinin varlığı ve başka surette delil edilmesi imkanı bulunmaması ön şartı olarak
aranmaktayken, istihbari amaçlı dinlemelerde ve PVSK ek 7,5, 5397 sayılı kanuna göre şüphe

