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yönden acı çekmesine, algılama ve irade yeteneğinin etkilenmesine yol açacak insanlık dışı, 
onur kırıcı kötü muamele ve işkenceyi çok defa ayrıntılarıyla anlatılmasına rağmen ben de 
yaşadıklarımı kısaca anlatmak istiyorum. TEM şubede yaşadıklarım. 18 Temmuz günü 
Merkez Komutanlığı eşliğinde TEM şubeye getirildim. TEM şubeye gelir gelmez hakkımda 
herhangi bir bilgiye sahip olmayan, yaşadıklarımızı dinlemeden henüz bir ifade bile 
vermemişken insan hakları kapsamında suçlulara bile yapılmaması gereken insanlık dışı bir 
şekilde sistematik işkenceye maruz kaldım. Tekme tokatlarla sinkaf küfürlere maruz kalarak 
spor salonuna alındım. İçeri girdiğimde yaklaşık olarak 600-700 kişi çıplak bir şekilde 
bulunmaktaydı. Beni de iç çamaşırım kalacak şekilde ahlak ve insanlık dışı yaptırım ile 
soydular. Ellerimi arkadan plastik kelepçe ile sert bir şekilde bağlayarak oradaki topluluğun 
içine bıraktılar. İçeride kan, idrar ve ter kokusundan nefes almak çok zordu. Plastik 
kelepçenin çok sıktığını, elimi kestiğini, biraz gevşetmelerini istediğimde görevli kişi 
tarafından daha da sıkılarak elleri morarana kadar bekletildim. Sayın başkanım bu izler de 
cezaevinde geldim yani 1 ay sonra geçti. Sert zeminde ellerimiz arkadan bağlı, dizlerimizin 
üzerinde uzun süre beklemelere maruz kaldım. Hakaretler, küfürler, manevi değerlere 
sövmeler gözaltı süresi boyunca hiç eksik olmadı. 3-4 gün boyunca neredeyse hiç 
uyuyamadım. Vardiyalı değişimler ile işkence ve eziyetlerine devam ettiler. Yiyecek ve WC 
ihtiyaçlarımız giderilmedi. Gözaltı mı esaret mi bilemedim ama bu süreçte ailemle irtibat 
kuramadım. Sonradan öğrendiğim kadarıyla da aileme hiçbir şekilde haber verilmemiş. 
Ailem beni günlerce hastane acil servislerinde, morglarında aramışlar. Şu duruma birkaç 
saniye empatiyle bakarsanız ailemin ve benim neler yaşayıp neler hissettiklerimizi daha iyi 
anlarsınız. Dinlenmeye, uyumaya asla müsaade edilmiyordu. Gece yarılarında projektör ışığı 
altında dinlenmeye çalışırken sık sık çök kalk, ördek yürüyüşü yaptırıyorlar, dizler bükülü 
yarı oturur vaziyette saatlerce bekliyorduk. Her gece kim olduğu belli olmayan değişik tipli 
siviller gelip işkence yapıyorlardı. Hatta bir gün işkence yaptıkları kişi tepki vermeyince öldü 
herhalde bu diyerek rahat tavırlarla bir köşeye attılar. Başımızda bulunan görevli tarafından 
bu kişilere siz kimsiniz, nereden geldiniz diyerek dışarı çıkarıldılar. Görev yeri TEM şube 
olmadığı halde başka birimlerden sivil ve polisler gelerek OHAL çıktı artık size istediğimizi 
yaparız kimse de hesap soramaz buradan bizden başka kimse yok, sizin Azrail'iniz olacağız 
diyorlardı. Bazı kişilerin kırılmadık kemiklerini ve morarmadık yerlerini bırakmadılar. 
Böbreklerine vurun, söndürün böbreklerini içte hasar verir dıştan pek belli olmaz diyorlardı. 
Ağza alınmayacak her türlü sözü eşime, anneme söylemesi çok ağrıma gidiyordu. Hatta ve 
hatta kundaktaki bebeğe bile dil uzatmaları beni bitiren nokta oldu. Yapılan fiziki işkencelere 
bir şekilde dayanılıyordu fakat değerlerimize ve sevdiklerimize söylenen sözler dayanılmaz 
bir işkenceydi. Bunları yapan hangi ahlakı temsil ediyordu. Eşlerimize, kız çocuklarımıza, 
annelerimize savaş ganimeti gözüyle bakan, dil uzatan, bunu utanmadan söyleyen zihniyet 
hangi dinin mensubudur, hangi milletin insanıdır sayın başkanım vicdanlarınıza soruyorum. 
Orada bulunan doktorlar bu zalim ve insanlık dışı işkencenin en büyük tanıkları olmalarına 
rağmen TEM görevlilerinin baskılarıyla bu durumları kayıt altına almadılar veya alamadılar 
kimseyi suçlamak istemiyorum. Onlar bu olayların baş şahitleridir. Maruz kaldığım tüm bu 
hukuksuzlukların takipçisi olacağımı buradan belirtmek istiyorum. Sayın başkan, Sulh Ceza 
Mahkemesine TEM'de gördüğüm işkenceden sonra yorgun, uykusuz, aç, susuz bir şekilde 
geceyarısı çıkarıldım. Hakim beyin isim ver isim biz buraya hikaye dinlemeye gelmedik 
baskısı altında arkamda duran polis memuru eşliğinde yasak usullerle ifadem alındı. İfadem 
şahsıma ne okutuldu ne de imzalatıldı. Sulh Cezadaki ifademi cezaevine göndermiş 
olduğunuz klasörlerde bulamadım. Geçen celse sonu Erdal Bey'e yazmış olduğum dilekçe ile 
Sulh Ceza Hakimliğindeki ifademe ulaşabildim. Sulh Ceza Hakimliğinde vermiş olduğum 
ifademden 4 ay sonra yapılan usulsüzlük anlaşılmış olması lazım ki savcılığa ifadeye 
çağrıldım. Burada da savcı beyin yönlendirme soruları ile olaylar, olay zamanları ve kişileri 
birbirine karıştırılarak ifadem alındı. İfademi okumak istediğimde savcı bey ne söylediysen 
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