
TUTUKLU SANIK FATİH KARABAĞ SEGBİS SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYDEDİLEN VE DAHA 

SONRA TUTANAĞA BAĞLANACAK OLAN VEKİLİ HUZURU İLE SAVUNMASINDA 

(13/12/2017): 

SANIK FATİH KARABAĞ: Daha sonra il jandarma personeli beni jandarma genel komutanlığı 

komuta katı girişinde bir odada bulunan savcı Mustafa MANGA'nın yanına götürdü. Odası 

kalabalık olan savcı beni gördükten sonra görevlilere beni göstererek bu mu dedi. İl 

jandarma personeli de evet diyerek onayladı.  

 Bunun üzerine savcı Mustafa MANGA odadakilerin bir kısmını dışarı çıkardı. Odada 

savcı ben ve savcının 2 sivil giyimli silahlı koruması ve zabıt katibi kaldı. Benim ellerim 

kelepçeliydi. Savcı fotoğrafları gösterip bağırmaya başladı. Öldürdünüz lan diye. Ben de savcı 

bey ben kimseyi öldürmedim dedim ve başımdan geçen olayı aynen savcı beye de anlattım. 

Bu kez de daha fazla bağırmaya başladı. Beni masasının karşısındaki sandalyeye oturttu. 

Savcının sağında Zabıt Katibi solunda birbirine bantlı çift şarjörlü MP5 silahlı 25-30 

yaşlarından, 1.75-80 boylarında, esmer, kirli sakallı polis memuru bulunuyordu başkanım. 

Benim yanımdaki sandalyede ise 30-35, 35-40 yaşlarında hafif sakallı kır saçlı 1.80-85 

boylarında  kalaşnikoflu- kalaşnikof uzun namlulu silahlı olarak koruma polisi oturuyordu.  

 Savcı bana anlat diye tekrar bağırdı. Ben de olayı anlatmaya çalıştım. Başka bir şey 

bilmediğimi söyledim. Bunları değil tekrar diye, anlat diye bağırmaya başladı. 'Senin 

paşaların konuştu oğlum anlat benim canımı sıkma lan' dedi.  

 Polislere dönerek, başkanım burası çok önemli, "kur silahını tek hareketin(m)le vur" 

talimatı verdi sayın Mustafa MANGA. Polisler de silahlarını tam dolduruşa alarak 

emniyetlerini açtılar ve genç olan polis bana MP5'le nişan aldı başkanım. Diğer polis de 

kalaşnikofun namlusunu karın boşluğuma koydu, yanımda oturan polis ve savcıdan ateş 

etmek için emir beklediler.  

 Avukatım olmadan ellerim kelepçeli ifademi almaya çalıştılar. Ben de hareketsiz bir 

şekilde, çünkü hareket edersem vurabileceklerini düşündüm. Durarak "bu şartlarda sizi ifade 

vermeyeceğim" dedim. Savcı Mustafa MANGA ''vay hak diyorsun yani'' diyerek tekrar bağırdı 

ve "oğlum OHAL var lan ne hakkı" dedi.  

 Sonra kapıyı açıp dışarıdaki polislere hitaben bizim avukatlardan birini çağırın, bunun 

ifadesini alacağım dedi. Ben de tekrar ettim. Bu şartlar altında size ifade vermeyeceğim 

dedim savcı  beye. Sonra evli misin diye sordu. Ben de bekar olduğumu söyledim. Kiminle 

kalıyorsun dedi. Devre arkadaşım Bekir'le kaldığımı söyledim. Bunun üzerine dışarıdaki polis 

ve jandarmalara hitaben o zaman onu getirin dedi. a 

 Tekrar bana dönerek "seni 30 gün gözaltına alıyorum. TEM'de zaten konuşacaksın" 

dedi. TEM şubede emniyet amiri olduğunu düşündüğüm kişiyi arayarak "size Fatih KARABAĞ 

diye birini gönderiyorum. Konuşturun, 30 gün de gözaltında kalsın" diye talimat verdi. Bunun 

üzerine polisler beni tekmeleyerek ve yumruklayarak odadan  dışarıya çıkardılar ve odadan 

çıkınca kapının önünde yaklaşık 1 saat kadar parmak uçlarımda çömeltip, ellerimi enseme 

koydurup yüzümü duvara döndürüp bana küfürler ederek tekme ve yumruklarla vurmaya 

başladılar... 
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SANIK FATİH KARABAĞ  : TEM'in zemin katında bulunan sorgu odalarına götürdüler. Odada 

o esmer amir komiser veya komiser yardımcısı olduğunu düşündüğüm 1.80-85 boylarında, 

28-30 yaşlarında, esmer, dalgalı saçlı, dizlerini kırmadan yürüyen şahıs, başkanım bu şahıs 

spor salonunda devamlı işkence yapan şahıstı ve C kısmında çalıştığını beyan eden 1.80-85 

boylarında, esmer, 40-45 yaşlarında, hafif kambur yürüyen, gözlüklü polis memuru vardı. 

Amir konuşacak mısın dedi. Ben de başımdan geçenleri ve olayı tekrar anlatmaya çalıştım. 

Seni gebertirim, benim yeğenimi öldürdünüz, konuş. Emri kimden alıyorsun, kimden 

alıyorsun emri diye bağırmaya başladı. Ben de şube müdürü Erdal KARLIDAĞ'ın emriyle 

böyle bir olayın içerisinde kaldığımı anlatmaya çalıştım. Bana verdiği ifadede, verdiği ifade... 

Başkanım burası da çok önemli. Bana, verdiğin ifade hakimin savcının işine yaramıyor lan, 

dedi. Diyerek üzerime atladı. Dirsekleriyle sırtıma vurmaya başladı. Saçlarımdan tutup 

kafamı duvara vurmaya başladı. Aynı anda diğer 2 polis de beni tekmelemeye başladılar 

başkanım. Bu diğer 2 polis de zaten belirttiğim gibi spor salonunda ve birçok süreçte bana 

işkence yaptılar ara ara.  Sonra Amir, sana 1 gün süre. Konuştun konuştun, yoksa başka 

yöntemleri uygulayacağım dedi. Beni tekrar spor salonuna götürüp bıraktılar.  

 Benim bu durumuma özellikle Abdurrahman ÖZDEMİR, Bekir OLUKBAZ, Mustafa 

YİVLİ, Vasfi DİNÇER, Fatih TAVUZ şahittir başkanım. Tekrar 1 gün sonra aynı komiser veya 

komiser yardımcısı beni tekrar odalardan birine, sorgu odalarından birine götürdü ve bana, 

sana bu sefer vurmayacağım bileğim ağrıyor adam dövmekten. Sadece tokatlayacağım 

diyerek beni tokatladı ve sana size niye turuncu giydirdik biliyor musun dedi. Ben de hayır 

dedim. Çünkü vatansızsınız. Bu vatansızların rengi de ondan diye cevap verdi başkanım. 

Tekrar aynı soruları sordu. Ben de başımdan geçenleri anlatmaya çalıştım. Sözümü keserek 

bu iş dönerse 50 yılda anca döner. Ben de o zamana çoktan ölmüş olurum diyerek gülmeye 

başladı. '' 
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