
TUTUKLU SANIK FUAT PALA SEGBİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN VE DAHA SONRA TUTANAĞA 

BAĞLANACAK OLAN VEKİLİ HUZURU İLE SAVUNMASINDA (25/12/2017): 

SANIK FUAT PALA: ...başkanım ben Tem şubedeki şu iki hususu sadece dile getirmek istiyorum ya 

burda çok fazla işkence olayları anlatıldı evet bunları hepsini ben bizzat yaşadım hatta başta da 

söyledim başkanım muhabereci olmamdan dolayı sebebini bilmiyorum çünkü ben 17 sinde göz altına 

alındım bir gün öncesinde neler oldu bilmiyorum ama muhaberecilere karşı özel bir ilgi vardı ondan 

bende nasiplendim başkanım ama çok değil şu iki hususa değinmek istiyorum sadece ben sebebi de 

şu başkanım ben o iki ruhtan iki candan bunu bir hak olarak gördüm üzerimde: 

  Bir tanesi benim kızımı da ilgilendiriyor orda aynı benim durumumda olan birisi var 

başkanım kim olduğunu bilmiyorum eşi kız çocuğuna hamile doğum yapmak üzere bir polis memuru 

geldi şunu söyledi senin dedi doğmamış kızına bilmem ne yaparım ben dedi küfür etti başkanım ben 

bunu direkt üzerime aldım çünkü aynı durumda ben varım çok ağırıma gitti başkanım bu nasıl bir 

(anlaşılmadı) zihniyet dedim bu nasıl (anlaşılamadı) dedim yani böyle daha can bile değil başkanım 

yani anne karnındaki bebek o onun ırzına musallat oldu bu adam senin doğmamış kızını ben ne 

yaparım dedi 

  ... o polisin bu lafı bana çok ağır geldi bundan daha ağırıysa başkanım şuydu bunlar 

muhtemelen burda bulunan herkesin vicdan sahibi herkesin vicdanını acıtacağını düşünüyorum 

başkanım kusura bakmayın yine kota doldu muhtemel benim şu anda konuşma şeyinde başkanım biz 

orda dururken bir tane polis memuru girdi herkesi ayağa kaldırdı herkes ayağa kalktı başkanım bir 

tane arkada ayağı kırık olan birisi ayağa kalkamadı onu gördü başkanım yanına gitti sen niye ayağa 

kalkmıyorsun lan dedi peygamberin sol taşşağı mısın sen dedi başkanım ben durdum şok oldum yani 

başkanım bize o gün orda fetönün piçleri dediler fetönün bilmem neleri dediler sizin allahınız fetö 

dediler siz kafirsiniz dediler müslüman değilsiniz dediler baktım o polis peygambere küfür etti 

başkanım hani ne olur dedim yani nasıl bir insanlar bunlar çünkü başkanım orda insanları dövüyorlar 

gözümün önünde mesela dövdüler adam Allah diye bağırdı Allah deme lan sen müslüman mısın dedi 

ona bana sıra gelince Allah diye bağıramadım komutanım ben korktum anam diye bağırdım 

(anlaşılamadı) o gün başkanım elinde sopayla milletin imanını sorgulayan bu insanlar garip bir şekilde 

kendi imanlarını peygambere küfür edecek kadar yüksek görüyorlardı başkanım ben kendime yapılan 

işkenceleri söylemedim başkanım sebebi de şu ben çektiğim acıların o dayakların hesabını dünyada 

görülmesini istemiyorum ahirete bırakıyorum o yüzden dile getirmiyorum ama bu iki temiz ruhun 

üzerimde bir hakkı olduğunu düşünüyorum birisi daha doğmamış bir melekti  bir tanesi de 

peygamberdi bunu dile getirmek istedim sizlerin de bunu bilmenizi istedim o gün orda bize böyle 

çirkin (anlaşılmadı) zihniyetli insanlarda vardı başkanım  bunları da bilmenizi istedim sizin de 

başkanım.  
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