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tamamlanacağını Aralıkta muhtemelen duruşmaların başlamasının beklendiğini darbecilere 
rağmen kışlada ki yurtsever subayların kışladan çıkışı önlediği şeklinde bir kamuoyu 
oluşturulduğunu öğrendim. Genelkurmay Başkanlığının söz konusu mesajı anlaşılmaz şekilde 
zırhlı birlik okuluna ulaşmamış yada benden gizlenmiştir. İddianame Binbaşı Barış 
Dedebağ'ın ifadeleri esas alınarak hazırlanmış ve 17 Mayıs 2017'de tamamlanmıştır. Binbaşı 
Barış Dedebağ çelişkilerle dolu ifadesini zihni yorgunluk hatırlama ve bağlama problemleri 
yaşadığı şeklinde bağlamıştır. Çatışmaları ve kan dökülmesini önleyen yurt sever subayların 
tamamının tutuklanması ve sanık durumuna sokulmasını zırhlı birlik okul komutanlığında 
gönlümce bir tasfiye yapılmasını sağlamıştır. Bütün bu olumsuzluklar ve kaotik ortama 
rağmen gerek emirle görevlendirilen gerekse okulun mevcut kadro personeli tarafından 
çatışma ve kazaların önlenmesi esas alınmış, harekat merkezlerinin terör tehdidi kapsamında 
ilettiği talimatlar uygulanmamış tüm personelin sağ duyu ve soğuk kanlılıkla hareket etmesi 
sonucu herhangi bir müessif olay vuku bulmamış milletin ordusunun halkıyla ve polisiyle 
karşı karşıya getirilmesi önlenmiştir. Herhangi bir planlaması bulunmayan sıkıyönetim 
mesajı dışında kimseden bana bir talimat verilmemiş. Tarafımdan da kimseye bu kapsamda 
herhangi bir emir verilmemiştir. Birlik içinde çatışmaları önleyecek tedbirler el birliği ile 
alınarak birlik normal düzenine geçirilmiştir. Bu çerçevede zırhlı birlik okul ve eğitim tümen 
komutanlığı personeli hiçbir suretle darbe teşebbüsü içinde yer almamış, milletin ordusu 
halkıyla ve polisiyle karşı karşıya gelmesi ya da getirilmesi tüm personelin can siper hane 
gayretleriyle önlenmiştir. Bunun yanı sıra binbaşı Barış Dedebağ binbaşı İsmail Suvay 
üstçavuş Emrah Pulluk ve Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da HTS ve Masak kayıtlarını 
içerecek şekilde soruşturmanın derinleştirilerek çatışmalara ve kan dökülmesine sebebiyet 
verecek yönlendirmelerinin kasıtla mı yoksa kusurla mı yapıldığının açıklığa 
kavuşturulmasının zorunluluk olduğu kanaatindeyim. Hiçbir direniş, arbede güvenlik ve 
kontrol  sorunu olmamasına rağmen tüm olaylar bittikten sonra sahneye fırlayan ve disiplin 
subayı olduğunu adli işlem konusunda tek yetkili olduğunu kararları kendisinin verip 
ilgililerle koordine ettiğini haykırarak darp ve hakaretlere bulunan bu şovu da kamera ile 
kayıt altına alan söz konusu Binbaşı yeniden kaotik bir ortam yaratmıştır. Gözaltı ve 
mahkemeye sevk sürecinde yaratılan yetki ve sorumluluk karmaşası ile oluşan boşlukta tarifi 
imkansız aşağılama, hakaret, darp ve işkencelere maruz kaldım. Zırhlı birlikler okulunun 
resmi omuz üstü kamerasıyla bir astsubay tarafından tamamı kaydedilen bu olayların kısmen 
medyaya servis edildiğini avukatımdan öğrendim. Öğleye doğru merkez komutanlığı 
personelinin şaşkın bakışları arasında polis tarafından sevk edildiğimiz ve tahminen yüz elli, 
iki yüz kişinin elleri arkadan kelepçeli yarı çıplak başını kaldırması yasak ve diz üstü 
vaziyette tutulduğu salona gelen aynı şahıs kamera kaydı yaptırarak yanında getirdiği 10-15 
personelin işbirlikçi polis tespit etmeleri halinde ateş açma yetkileri olduğu emrini vererek 
olayları kendinin kontrol altına aldığını yineledi. Bunun sorumluluğunu alıyorum diyerek 
tabancasının kabzesi ile hınçla başımın arkasına vurdu. O an zemin kayboldu. Ensemin iki 
yanından akan kan bir anda göğsümü kaplayınca kendimi Guantanamo'da işkencede 
hissettim. Bunun sonunun Srebrenitsa görüntülerine varacağını düşündüm. Yarısı donla yarısı 
üstü çıplak vaziyette kelepçeleri kangren noktasına gelmedikçe gevşetilmeyen bu insanları 
bir, iki saat aralıkla beş, on kişilik gruplar halinde gelen sivil giyimli polisler rastgele darp ve 
hakaret ediyorlar sağlıkçılar onlar gittikçe pansuman yapıyordu. Bir sağlıkçı başımın 
arkasındaki dört buçuk santim büyüklüğündeki kanayan yarayı göstererek bu dikiş atılmadan 
durmaz deyince muhatabı olan polis bırak gebersin diyerek yarayı yumruklayarak yeniden 
kanamayı arttırdı. Kimisi askerdeyken uğradığı haksızlıkların hesabını soruyor kimisi Yahudi 
ve Hristiyanları dost edinenlerin Allah'ın gazabından kaçamayacağından bahsediyor. Kimisi 
coplarla sadece vurmanın yeterli olmayacağını söylüyor. Kimi eş ve çocuklarını da buraya 
getirelim diyor. Kimisi işkence ederken selfie çektiriyordu. Bu ortamda bir polis battal boy 
siyah bir çöp torbası ile gelerek ve beni işaret ederek. Amirim bunda çok malzeme var dedi. 
Üst aramamda göz altına alınırken çıktığı ifade edilen dört, beş tabanca ve yüzlerce mermi 
içeren A4 kağıdı dolusu malzeme listesini imzalatmak istiyorlardı. Bunların bana ait 
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olmadığını üzerimden çıkmasının imkansız olduğunu üzerimden çıkanlarla ilgili zırhlı 
birlikler okulunda tutanak tanzim edildiğini söyleyince, askeriye bize böyle verdi imzalamak 
zorundasın diyerek ağzı gözü patlamış karnı ve yüzü yanmış insanları işaret etti. Dayanacak 
gücüm zaten kalmamıştı imzalayıp kurtuldum. Bu ortam üç gün boyunca sürdü. Parke zemin 
üzerinde uyuklayıp düşeni tekmeleyerek uyandırıyorlardı. Üçüncü gün öğlen kenara atılan 
giysilerden rastgele üstümüz giyindirilerek önce savcı hemen peşinden mahkemeye sevk 
edildik. Adliyede beklerken de ara ara operasyon kıyafet silah ve teçhizatı üzerinde  polis 
özel harekat elemanları aramızda gezdiriliyordu. Hatta içlerinden birinin psikopat tavırlar 
sergilemesi üzerine Akın Öztürk yanındaki görevli polis memuruna sessizce bunun niyeti 
farklı olabilir deyince, memur ne yapalım sizin yanınızda bizi de götürür diyerek tersledi. 
Avukatını isteyenlere gelecek dediler. Savcının kapısında barodan görevlendirilen avukatlarla 
buluşturulup görüştürülmeden ifadeye alınıyorduk. Kendi avukatını isteyene kural bu 
deniyordu. Hızlı hızlı bir şekilde söyletilip savcının özetlediği şekliyle zapta geçiriliyor, 
imzayı müteakip yeniden avukattan tecrit ediliyordunuz. Akabinde mahkemeye sevk edilerek 
aynı süreç işletiliyordu. Avukatla kapıda buluşuyordunuz. Kapıdan çıkışta avukattan yeniden 
tecrit ediliyordunuz. Mahkeme çıkışında ve üçüncü günün sonunda kumanya verildiğinde üç 
gün de tek lokma yemememe rağmen açlığım aklımın ucundan geçmediğini fark ettim. 
Özetlemeye çalıştığım bu şartlar altında yasak yollarla üzerime zimmetlenen deliller ve 
savcılığın çarpıtılarak yazdığı mahkemede de geçerli olduğunu belirttiğim ifadelerimi kabul 
etmiyorum. İddianamelerde birçok kişinin birkaç kaz kez ifadesi alınarak çelişki ve boşluklar 
doldurulmaya çalışılmış, çatı davasında konsey üyeliği Etimesgut davasında bir numaralı 
sanık olan benim ifademe hazırlık aşamasında başvurulmamış yalnızca aleyhte ki delillerin 
toplanmasının esas alınması olay karartılmaya çalışılıyor intibakının oluşmasına yol açmıştır. 
İddianame de iki bölgeye ayrılmasına karar verilen Ankara'yı kontrol edecek iki birlikten 
birinin başına mesaj emri ile atamamın yapılmış olmasından hareketle verilen rolün etkinliği 
göz önüne alınarak Fetö'nün gerçekleştiği darbe girişimini ülke çapında planlayan ve 
organizasyonunu yapan darbeci cuntanın atama listesini hazırlayan darbenin  başlama talimatı 
olan mesajları hazırlayan başarılı olunması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerini yeniden 
şekillendirecek şekilde personel yapısı ile ilgili çalışmalar yapan Yurtta Sulh konseyi içinde 
yer aldığım iddia edilmektedir. Görev etkinliğine bağlı olarak yapılan yorum dışında 
iddianamenin de itiraf ettiği somut delil bulunmadığı gibi hiçbir tanık, sanık, itirafçı, mağdur, 
müşteki ifadesinde bu yönde adım geçmemektedir. İddia edilen faaliyetleri icra eden birinin 
geriye dönük teknik kayıtlarından emare elde edilememesi delil elde edilememesinin delil 
kabul edilmesi, kabul edilemez bir uygulamadır. Bu çerçevede verilen rolün etkinliğine 
yönelik mütalaalarımı arz ediyorum. Yurtta sulh konseyi tabirini ilk kez mesajda gördüm. 
Mesajda harekatın emir komuta bütünlüğü içinde yapıldığı vurgulandığından Genelkurmay 
başkanı ve kuvvet komutanlarından oluştuğu şeklinde algıladım. Hala da bu kasıtla yazıldığı 
kanaatindeyim. Kabul mü etmemişler, yarı yolda mı bırakmışlar, yoksa başarısız olunca mı 
çekilmişler mahkemenin sonunda ortaya çıkacak diye değerlendiriyorum. Listelenen 38 kişi 
içinde mesai arkadaşlığı haricinde mesai iştiraki haricinde herhangi şekilde yakın bir ilişki ve 
samimiyetim olan hiç kimse yoktur. Çoğunu ismen dahi tanımam aynı yerde çalıştıklarım 
dışında tanıdıklarımla da yıllardır irtibatım olmamıştır. Bu hususun teknik olarak araştırılması 
ve tespiti her zaman mümkündür. Eğitim birliği ve okul statüsündeki zırhlı birlikler okulunun 
gerek sıkı yönetim gerekse terörle mücadele gerek inzibat gerekse asayiş görevlerinde gerek 
nitelik gerekse nicelik bakımından etkinliği çok düşük seviyededir. Zira birliğin muharip 
özelliği yoktur. Sincan benzeri bir gösterinin ötesinde bir şey yapma imkan kabiliyeti yoktur. 
Meskun mahalde kullanılacak teçhizat ve personelden yoksundur. Personel sayısı çok az ya 
da eğitimsizdir. Eğitim düzeninde olduğu için birlik bütünlüğü içinde taktik kullanımı söz 
konusu değildir. Tanklarla birlikte hareket etmesi gereken piyade birliklerine hayız değildir. 
Merkez komutanlığı teşkilatı Etimesgut ilçesi ve erbaş, er çarşı izinlerini kontrol ile sınırlıdır. 
Mamak kışlasındaki yirmi sekizinci mekanize tugay en az  iki yüz zırhlı araç ve beş bin 
personel kadrosuna hayızken okul bunun beşte biri kadar araç ve personele sahiptir. Sıkı 
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