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yürüdükten sonra 21:40 civarları sularında hep birlikte bir şeyler öğrenme düşüncesiyle 
hareket merkezinin bulunduğu binaya doğru yürüdük. Tanıdık biri var mı diye baktım herkes 
bir terör saldırısı beklentisi ile bulundukları yerde tedbir almaya çalışıyorlardı. Sonra orta 
bahçeye çıktım burada biraz kaldım rahatsızlığımın artması sebebiyle hareket merkezinin 
bulunduğu binaya yöneldim. Dinlenmek için bir koltuğa oturdum. Kendimden geçmişim, 
kendime geldiğimde hareket merkezinde yerde yatıyordum. Toplanıp kalktım uzanıp istirahat 
edebilecek bir yer baktım ve koridorda bulunan koltuğun üzerine uzandım. Daha sonra 
komutanım telefonumuz var mı diye sesiyle uyandım. Birisi bana itafen telefonun şarjının 
bittiğini eşini aramak istediğini telefonumu kullanıp kullanamayacağını sordu. Bende 
telefonum şarja takılı olduğunu kullanabileceğini işi bitincede yanıma bırakmasını söyledim. 
Sabah beni uyandırdıklarında da kalktığımda telefonu yere bırakılmış olarak buldum. 
Sonrasında bazen şiddetli bir patlama sesiyle bazen yoğun bir silah sesiyle irkiliyordum 
ancak bir türlü doğrulamıyordum. Ben ne sıkı yönetim ilan edildiğine dair ne bir yazıyı 
gördüm ne de duydum. Ben hiçbir kimseye emir de vermedim birisinden emir de almadım 
çünkü ne emir verecek nede alacak  durumdaydım. Silahım vardı ancak kullanmadım. Sabaha 
kadar ne oldu bilmiyorum. Kim olduğunu bilmediğim tanımadığım birisi beni uyandırdı, 
koluma girdi ve beraber çıktık. Karargah binasına sürekli her yönden ateş ediliyordu, 
karargah binasına girdik üst katlara doğru çıkanlarla birlikte pastane katına çıktım. Burada bir 
koltuğa uzandım, kendime gelmeye çalıştım. Burada bir çok kişi vardı ancak kimler vardı 
hatırlamıyorum. Müteakiben burada bulunanlar aşağı doğru inmeye başladılar. Komuta 
katından aşağıya inmeye başladım. Hemen bina girişinde sağlı sollu üzerimize silahların 
çevrili olduğu gördüm. Yere çökmemiz söylendi bende elim silahsız ellerim yukarıda hiçbir 
bir direnç göstermeden çöktüm. 

Başkan: Komuta katında rahatsızlandın mı sen?
Sanık : Anlamadım sayın başkanım
Başkan: Burada bulunduğun yerde rahatsızlandın mı bir rahatsızlık geçirdin mi sen?
Sanık:  Yukarıda pastane katına çıktık başkanım orda zaten yatıyordum koltuğun 

üzerinde sonra yürüyüp aşağıya doğru indim. Aşağıya inenlerle birlikte aşağıya indik 
başkanım. Çıkışta kıyafetlerimizi çıkarmamız söylendi. Kıyafetlerimi çıkarmaya çalışırken 
bir anda üzerime çullanarak kıyafetlerimi yırtmaya başladılar. Sol kulağıma atılan bir 
tekmeyle sağa doğru düştüm. Sonrasını sayamadım çünkü sağdan soldan tekmeler yumruklar 
tüfek dipçikleriyle dışarıya altımda bir iç çamaşırı ile atılmış bir durumdaydım. Yüz üstü 
asfalt üzerinde yatırıldıktan sonra ellerim arkadan kelepçelendi. Burada da dövülmeye devam 
edildi. Burada sol kaburgama aldığım tekme darbeleriyle bir yıl boyunca nefes alamadım. 
Atılan başka tekmelerle beş ay boyunca kuyruk sokumu kemiğinden kırık mı çatlak mı 
olduğunu bilmiyorum oturamadım. Yerde elleri arkadan kelepçeli olarak yatarken yüz üstü 
sürekli tekmeler yiyor dipçikle onun bunun çocukları, vatan hainleri, teröristler, şerefsizler 
daha da ağır küfürler ve muameleler maruz kaldım. Bir türk silahlı kuvvetleri personelinin 
göz altına nasıl alınacağı belli ve kanunla açık olmasına rağmen biz daha kanunen asker kişi 
iken orada bulanan en yüksek rütbeli komutanlarımız bizi elleriyle teslim ettiler ve birde  sıkı 
sıkı tembihlediler. Bunlara iyi muamele yapın, bunların hepsi şerefsizdir unutmayın. Bunları 
özel muamele yapacaksınız bunları rütbeli unutmayın şeklindeki ikaz ve tembihle emniyet 
telsiz çözümlerinde de mevcuttur. Sonra ellerim arkadan kelepçeli olarak belediye otobüsüne 
binmemiz söylendi, ellerim arkadan kelepçeli olduğu için doğrulamıyor kalkamıyordum ve 
kafamda emekleyerek doğrulmaya çalıştım ancak tekme darbeleriyle tekrar yere düştüm ve 
bir an nefesim kesildi sonrasında üzerimde bir kilotla belediye otobüsüne bindim. Ben 
belediye otobüsüne binerken arkamdan beni tanıyan rütbelinin birisi “bunu halledin bunu 
unutmayın yolda giderken halledin!” diye bağırıp duruyordu. Otobüsten oturacak yer 
kalmadığımdan arkada ki en son koltukların bulunduğu yükseltiye sırtımı dayayarak 

N
ordic

M
onit

or.c
om

Abdullah Bozkurt
Highlight

Abdullah Bozkurt
Highlight

Abdullah Bozkurt
Highlight

Abdullah Bozkurt
Highlight



  

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  I0HG6dn - Ce+c3nZ - Y8afY3R - J/qDY0=  ile erişebilirsiniz.

oturdum. Otobüs hareket ettikten sonra arka kapının yanında bulunan polis memuru elinde 
telsiz polis  yelekli bir 1:75 boylarında zayıf yapılı bıyıklı siyah hafif kıvırcık saçlı esmer kot 
pantolonlu ayağında bot vardı askeri bot vardı ayağında. Yanıma gelerek “o sendin demi ulan 
şerefsiz yarbay onun bunun çocuğu” diğer küfürleri söylemiyorum başkanım saydırmaya 
başladı “sen misin lan bütün bunların hepsini yapan” diye hem bağırıyor hem de hedef 
gözetmeden tekmeliyordu. Koltukların bulunduğu merdiven çıkıntısına dayanan kafamı 
botunun tabanıyla defalarca tekmeledi. Sağ ayak tarak kemiğimi botuyla geziyor, elindeki 
telsizle kafama vurmaya devam ediyor, ayak parmaklarımdaki morartı 3 ay, hissizlikle 6 ay 
sonra geçti. Anlattığım bu işkence ve şiddet yol boyunca artarak devam etti. Bazen de kafamı 
tutup ellerimi demire vuruyor, hareketlerin ardı arkası kesilmiyordu. Otobüste giderken 
anlamsızca bir kalabalığın ortasında durduk, her ne hikmetse durduğumuz yerde de kaldırama 
döşenen kilit taşları yığınla varmış. Vatandaşlarda bu taşlarla üzerlerine düşünleri fazlasıyla 
yerine getirdiler dışarıdaki bütün taşları üzerimize attılar. Arka kapının kırılan camından 
içeriye sokulan değnek kalınlığındaki inşaat demiriyle sağ dizeme vücuduma rastgele 
vurmaya başladılar, yanımda bulunan görevli polis memuru ise sadece seyretti. Vuran bu 
sakallı vatandaş her yerde karşıma çıkıyordu, emniyetin önünde otobüsünden indiğimizde 
güya toplanan vatandaşların içinde de spor solunun içinde de ve günlerce devam eden 
işkencede de o ve onun gibi hep aynı şahıslar rol alıyordu. Emniyetin önünde otobüsten 
indikten sonra sağlı  sollu resmi, kimi sivil ve kadın erkek polis memurlarının oluşturduğu bir 
koridor içerisinde koşmaya başladım. Dövüş eldiveni girmiş gard vaziyeti almış ellerinde 
sopalar coplar bizlere vurmaya başladılar. Ve takılan bir çelmeyle özel oluşturulmuş çamur 
havuzuna düştüm. Tekme ve sopalarla vurmaya başladılar. Yerden kalkamayacağımı 
anlayınca işlerinden birisi şunu kaldırın diye bağırdı. Birisi beni kaldırdı bende zaten 
koşmaktan vaz geçtim. Çünkü ayakta durmaya yürümeye bile zorlanıyordum. Dolayısıyla 
aldığım darbe ile tekrar çamur havuzuna düştüm sonra sürükleyerek beni spor salonuna 
attılar. Spor salonunun içerisinde bazıları ve erler hariç kilotla ve eller arkada kelepçelenmiş 
diz üstü yere çöktürülmüş kafaları yerde olacak şekilde bekliyorlardı. Beni ve beraberimde 
gelenleri de onlara kattılar. Bizde onlarla birlikte aynı pozisyonda beklemeye başladık. İlk iki 
gün hiçbir yiyecek içecek verilmedi, ikinci gün akşam iki paket bir paket bardak su 4-5 kişiye 
yetecek paylaşın diyerek yüzümüze karşı tükürerek verildi. 3. Günü öğlenden sonra ise küçük 
bir ekmek margarin verildi. Margarinde bozuk olduğu için herkes ishal oldu.  Bazı bölümleri 
geçeyim mi devam edeyim mi başkanım, hareketlerin ardı arkasının kesilmesini bırakın her 
geçen zaman artarak devam ediyordu. Sürekli fiziksel hareketler yaptırılıyor, çök kalk, ördek 
yürüyüşü en az 30 dakika aynı pozisyonda bekletme ve kafamızı yerde çökmüş vaziyette iken 
sırtımıza kafamıza plastik kelepçelerle kemerlerini çıkartıp kemerlerle palaskalarla fırça 
saplarıyla demir kelepçelerle hem tükürür hem de vuruyorlardı. Yanıma çöken Polis memuru 
rütbemi sordu arkasından onun bunun çocuğu senden yarbay olur mu senden şerefsiz diye 
tükürdü diğerlerini söylemiyorum sayın başkanım belki bir saat böyle devam ederken bir 
anda otur derler bağdaş kurup otururuz bir sanırız ki bitti aslında hiçbir şey bitmemiş 
kendileri yoruldukları için yeni bir ekiple yer değiştiriyorlar ve yeni gelen ekip de aynı 
uygulamanın şiddetinin artırarak devam ediyordu. Komut vermesini ve ne yapacağını 
beceremeyen ne dediğini bazen hiç anlaşılmayan anlaşılamadığı için de söylenilenler 
yapılmıyor, ya da geç yapılıyor bu yüzden çılgına dönen görevli en iyi bildiği ve onun için 
kolayca söylenen şeyi yaptırmaya çalışıyordu. Ördek olun, Ördek, Ördek diye bağırıp 
duruyordu.  Bulunduğumuz yerde uzanıp yatmak için geri bırakın oturacak yer bile 
bulunmuyordu, verdikleri ekmekler yerken kelepçeleri önden takıyorlar diğer zamanlar 
ellerimiz hep arkadan kelepçeliydi. Uyutmamak ve biraz olsun istirahat ettirmemek için 
ellerinden gelen akla gelmedik her türlü eziyet ve işkence yapılıyordu. İllerin plakaları 
okunuyor o ilden birileri varsa  ortaya çıkartılıp herkesin ortasında elleri arkasından kelepçeli 
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