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Bende sebebini sorduğumda sinirlendiler çekiştirmeye başladılar. Daha önce değinmiştim 
sayın başkan, arabada ailemde vardı. Bende bana bu yapılana daha fazla tepki gösterince, o 
civarda ki müştemilattan bir binanın yan tarafına çektiler sürükleyerek, ellerimi arkadan 
kelepçelediler, ayaklarımda ki ayakkabıları çıkarttılar, takiben diz üstü çöktürdüler. Kendi 
aralarında saygı değer mahkemenizden çok özür dileyerek bu beyanları söylüyorum. Herife 
bak birde tepki gösteriyor diyerek, benim haklı tepkime sinirlendiklerini beyan ediyorlardı. 
Takiben bir tanesi ayak bileklerimi çiğnemeye başladı. Bu arada ağza alınmayacak küfürleri 
şahsıma, TSK'ya birbiri ardına sıralıyorlardı. Ayağımı çiğneyen muhtemel polis amiri, 
etraftakiler amirim amirim diyorlardı. Diğerlerinden bir tanesine eşine getirin talimatı verdi. 
Buna yanında ki polislerden bir tanesi amirim eşinin kucağında küçük çocuk var 
getirmeyelim, dedi. Amir polis memuruna ne diyorsam onu yapın lan diye cevap verdi. 
Kucağında 3,5 aylık kızımla beraber eşimi getirdiler. Eşimle göz göze geldiğim esnada 
arkamdaki şahıs sırtıma bir tekme attı. Ellerim arkadan kelepçeli olduğum için yüz üstü 
düştüm ve takiben sağımdan ve solumdan iki polis tarafından tekmelenmeye başladım sayın 
başkan, ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum. En son gözümü kör etmek amacıyla gözüme 
atılan bir tekme ile bayılmışım. Gözüme vurulması sonucu oluşan yara izi hala daha gözümde 
durmaktadır. Kamera tespit tutanaklarında da birazdan açtığınızda hem siz belki dikkatinizi 
çekmediyse sizde görürsünüz, bütün salonda görecektir. Eğer şuanda isterseniz zum yaptırıp 
gösterebilirsiniz burada durmaktadır ama bu muamele sadece bana yapılmamış. Göz kör etme 
gibi bir amaç var sayın başkanım, şuan kaldığım hücrenin yan tarafında Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin 14 Temmuz günü general rütbesini taktığı bir insanın gözünün retinası yırtılmış. 
Üçüncü ameliyatına girecek bu cuma günü, ne kadar orada kaldığımı bilmiyorum bayılmışım. 
Yerde sürüklendiğimi ve bir araca atıldığımı hatırlıyorum. Ayaklarım çıplak ellerim ters 
kelepçeli, bir aracın içerisine atıldım. Koltukların arasına sıkıştırıldım. Yüzüm kan içerisinde 
bir şekilde bir spor salonu dedikleri bir yere götürüldüm. Spor salonu dedikleri pislik 
içerisinde, insanların sadece iç çamaşırlarıyla yerlerde yattıkları, üniformanın üniformamın 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin askerine verdiği üniformanın parçalandığı yerlerde 
çiğnendiği bir yere götürüldüm. Sayın başkan ben 2005 tarihinde bu mesleğe askerliğin 
namusunu koruyacağıma yemin ederek başladım. Benim namusum üniformam ve o gün onlar 
çiğnenmişti, yırtılmıştı ve yerlerdeydi. Burada yemek içmek, tuvalet ihtiyaçlarının 
karşılanması hiçbir şey yok. Çok olan bir şey var orduya, TSK'ya ağza alınmayacak küfür 
etmenin polisler arasında bir yarış haline geldiği bir ortam var. Polisin bir tanesi beni 
tekmelerken şöyle bir şey söyledi. Siz dedi ordu evinde kaç paraya tıraş oluyorsunuz dedi ya, 
niye darbe yapıyorsunuz? Zaten dedi ordu evinde tıraşlar ucuz, mazallah emniyet teşkilatı 
eğer berber fiyatlarını yükseltirse ülkede bir darbe teşebbüsü olabilir bu kadar elim olaylar 
herhalde sadece berber fiyatıyla alakalı yani, işkencenin her türlüsünün ama her türlüsünün 
şahsıma 10 gün boyunca uygulandığı bir gözaltı süreci yaşadım. 50 gramlık roll ekmek 
yedim günde bir tane 10 gün boyunca, bu gözaltı sürecinde yaşadıklarım benden önce detaylı 
bir şekilde anlatıldı, sayın başkanım. Onların hepsini SEGBİS çözümlerini referans 
gösteriyorum. Kimler bunlar, Kaplan Mehmet Çetin Kaplan anlattı burada, Hasan Hüsnü 
Balıkçı anlattı, Mete Kaygusuz anlattı, Ahmet Tosun anlattı. Ben tekrar anlatmayacağım. 
Sadece şunu söyleyeyim, bunu beni çok rahatsız eden bir konu, ben askerliğin namusunu 
koruyacağıma yemin ederek üniformasını giymiş bir subay olduğum için burada başka tanık 
olanlarda vardır. Orada bir subay olarak subaya yakışır şekilde başımı dik tutmaya çalıştığım 
için siması aklımdan çıkmayan kısa boylu esmer, geçenlerde söylendi burada rütbesi baş 
komiser olabilir. Kendisine kod adı olarak Azrail dedirten bir şahıs tarafından sadece başım 
dik olarak durduğum için tekmelendim. Bunları neden anlatmıyorum neden başkalarını 
referans gösteriyorum. Yaşananları yapılanları terbiyem, aldığım eğitim müsaade etmediği 
için detaylandırmıyorum. İnsanların namusuna mahremine uzanan çirkin sözleri, tehditleri 
ben ağzıma almaktan dahi hicap duyuyorum. Bu süreçte sağlık raporları alınıyor malum, bu 

N
ordic

M
onit

or.c
om

Abdullah Bozkurt
Highlight

Abdullah Bozkurt
Highlight




