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olduğu halde yumruklar ve atılan tekmelerle yere yıkılır yerde kendileri yoruluncaya kadar
işkenceye devam ederlerdi. Burada spor salonunda sayın başkanım yerli ve milli akla
gelmedik her türlü işkence metodu uygulandı. Ekmek ve su verilirken bir insana yakışır
şekilde değil de bir insanlık onuruna yakışmayacak şeyler sergelendi yani özellikle erlere
dağıtılır özellikle üst rütbelilerin üzerine tükürtülerek ondan sonra verilirdi. Tuvalet ihtiyacı
için wc kabinlerine gittiğimizde kabinlerde ne su ne de su yerine kullanabileceğimiz şey vardı
ellerimi açmayacaksınız diye sorduğumuzda öyle yap şerefsiz , sinkaf ettiğimin çocuğu diye
cevap verirlerdi kabine girer girmez yeter çık çık diye bağırmaya başlarlardı, geri getirirken
de aynı uygulama işkenceler altında spor salonuna girdim. Soruyu soran görevli polisin
bağırmasından binbaşı olduğunu anladığım birisine ayak ve elleri arkasından kelepçeli
olduğu halde çocuğun var mı ulan yok üç ay sonra doğacak neyin olacak ulan şerefsiz kızım
olacak senin o doğacak kızını sinkaf edeyim senin varya eşin ve çocukların bana ganimettir
diğerlerini söylemiyorum başkanım, ne yazık ki ben sadece bu yaşadığımız salonda
yaşandığını düşünüyordum toplumda kendisine haspelkader bir yer edinmiş bazı kendisini
bilmezler toplum önünde birde basın önünde onların karıları kızları bizlere ganimettir onların
çocukları ağaç kökü yesinler diye açıklama yaptılar, bayan polis memuru burnumun dibine
sokulup ulan onun bunun çocuğu yarbay dün sabaha kadar siz başaramayasınız diye dua
okuduk arkasından da bana hitaben onun bunun çocuğu şerefsiz senin ananı avradını sinkaf
edeyim. Bayan polis başkanım ve bu durumda bile gülsem mi ağlasam mı bir an düşündüm.
Başkan : Hakkındaki suçlamalara ilişkin savunma yapacaksan onları alalım
Sanık : Tamam başkanım. Yine tuvalete gitme sırası beklerken belinde silahı sakallı
25-30 yaşlarında polis yelekli görevli memur yanıma gelerek yüzüme bak ulan senin rütben
ne, yarbay, ulan şerefsiz yarbay bakma ulan yüzüme eğ kafanı diyerek yumruklarını indirdi
sonra elindeki telsizin tabanıyla enseme hem vuruyor hem sen hiç teröriste kurşun attın mı
ulan şerefsiz yarbay diye telsiz tabanıyla vurmaya devam etti. Sayın başkanım bu zavallı
görevli ne yazık ki hiç bilmiyor ki kendisi babasının yediği armutta vitamin bile değilken
anasından doğmadan ben elimde silahla dağlarda terörist peşindeydim. Bana bunu söyleyen
kendini bilmez gibi teröristi ben televizyonda görmedim meslek hayatım 9 yılı bizzat
dağlarda teröristle mücadeleyle geçti. Bir an kasma ulan kasma ben işimde ustayım
bağırtısıyla kendime geldim. Ben bunu çok yaptım eğil ulan eğil kasma deyip avazı çıktığı
kadar bağırıyordu bunun ayrıntısını anlatmıyorum başkanım. Ben bu yaşadıklarımın bir
ortaca film senaryosu olabileceğini düşündüm. Ancak ne yazık ki kendi ülkemde ben ve
orada bulunanlar bu vahşeti yaşıyorduk. Bütün bunlar yapılırken hepimiz rütbeli ve
görevlerimizdeydik. Doktora ilk muayenemin ne zaman kaçıncı gün yaptırıldı
hatırlamıyorum, ilk muayenemin yapan doktor göz ve beyin cerrahisine götürülmem
gerektiğini beraberimde bulunan görevliye söyledim. Görevli memur bana hatırlat dedi
bende hem bu memura hemde ondan sonra götüren memura daha sonra muayeneyi yapan
doktora hep hatırlattım, 17 ay sonra 26 Şubat 2018 günü Kocaeli Ceza evinde hastaneye
giderek ilk muayenemi olabildim. Nefes alamadığım için nefes alırken sol sırtımdan ve
kaburgalarımda batmaların olduğunu söyledim ancak muayene yapan doktor muayene
yaptıktan sonra çatlakların olduğunu bunun için yapacak bir şeyin olmadığını iyileşme
sürecinin 5-6 ay alabileceğini söyledi. Aynı cevabı ceza evine giriş muayenesini yapan
doktora da söylediğimde aynı cevabı almıştım. Her iki elimin baş ve işaret parmakları
kelepçelerin sıkı takılmasından dolayı uyuşmalar ve hissizlikler aylarca geçmedi ayak
parmaklarımdaki morartılar, ezikler, hissizlikler geçmedi, hiçbir ilaç verilmedi sadece
zamanla geçer dendi. 19 Temmuz 2016 günü sanıyorum öğleden sonra mahkemeye
çıkarılacakların arasında ismim okundu spor salonunun önüne ellerimiz arkadan kelepçeli
olarak çıkartıldım, yüzüm duvara dönük olarak duvara kafamızı dayayarak bir buçuk saate
yakın bu vaziyette bekletildim. Biz böyle beklerken gelip geçenler her türlü fiziksel ve sözlü
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ile erişebilirsiniz.

