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edinmek maksadıyla, 3 kez yazıyor hakkımızda hazırlanan raporda, 3 kez Görüntü İzleme 
Merkezi girdiğim görünüyor, İdari Tahkikat Raporunun ekinde bulunan kamera kayıtları 
açıklamalarına göre 3 kez girdiğim bu odada gece boyunca toplan 3 dakika kaldığım 
görülmektedir. Bu odanın hemen karşısında tabur nöbetçi subayı odası yazan bir oda var 
sabaha kadar bu odada ve etrafında bekledim. Sabah uçak, tank ve silah seslerinin kesilmesi 
üzerine ayrılarak odama geçtim, ortalığın iyice sakinleşmesi üzerine sivil elbiselerimi giyip 
12:00 sularında kuzey nizamiyeden çıkarak polislerin yanına, rahatlıkla kaçma imkanım 
olmasına rağmen kendim gittim. Sayın heyet Anıttepe de bulunan polis akademisinden, 
Beştepe'deki voleybol federasyonuna ait olana Başken Spor Salonuna götürüldüm, spor 
salona girmemizle birlikte insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, her türlü işkence ve kötü 
muamelenin mubah sayıldığı, suçlu suçsuz ayırt edilmeden her türlü hukuksuzluğun yapıldığı 
adına gözaltı denilen süreç başlamıştı. Ellerim arkadan kelepçeli olarak tekme ve tokat 
atılarak diz çökme vaziyetine getirildim, salondaki manzarayı tarif etmek için kelimeler 
yetersiz kalır, etrafta yüzlerce diz çökmüş vaziyette bekleyen askeri personel, çoğunun sadece 
alt iç çamaşırı üzerinde, yerler kan gölüne dönmüştü. Su yoktu, yemek yoktu, tuvalete gitmek 
sıraylaydı, 800-900 kişinin tuvalet ihtiyacı için sadece sabunu olmayan iki göz hela 
kullandırılıyordu. Özellikle er baş ve erler "yemek verilecek, rahatça uyuyacaksınız" 
teşvikleriyle başta general rütbesinde askeri personel olmak üzere sırayla üst subay ve 
subaylara polis eşliğinde saldırıyor, yeni gelenlerin rütbelerini söküyor, elbiselerini 
parçalıyorlardı. Gözaltı sürecinde henüz mesleğinden ihraç edilmemiş, görevinin başında 
olan askeri personele işkence ve kötü muamelen polisler hakkında şikayetçiğim, bunlar 
hakkında dava açılmasını istiyorum. Gözaltı merkezi denilen işkence merkezinin başında 
bulunan 51 yaşında olduğu, askerliğini Siirt'e komanda olarak yaptığını, Azrail olduğunu her 
fırsatta ifade eden 160-65 boylarında, koyu esmer tenli, sürekli sigara içen, muhtemelen 
Ankara Tem Şube Müdürlüğünde emniyet amir olan kişidir. Yardımcısı 170-75 boylarında 
30 yaşlarda, esmer tenli, siyah kirlik sakallı, boğuk sesli, parmak arası terlikli muhtemelen 
Ankara Tem Şube Müdürlüğünde komiser rütbesinde bulunan kişidir, bunları ben 
huzurunuzda teşhis edebilirim başkanım. Özellikle en kıdemli generalden başlayarak 
subaylara yapılan bu kötü muamele karşısında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün " subaylar 
fedakar sınıfın en önünde bulunmak mecburiyetindedirler, çünkü düşmanlarımız herkesten 
evvel onları öldürürler, onları aşağılarlar ve hor görürler, subayların yaşamak için bir çaresi 
vardır şerefini korumak " sözünü devamlı kendime hatırlatarak kuvvet buldum. Bu düstura 
inanmamış içselleştirmemiş olsaydım bu kadar büyük işkencelere ve saldırılarak, kötü 
muameleler,  hakaretlere, küfürlere asla karşı koyamazdım. Gördüklerini, tespitlerini, 
teşhisleri, ettikleri hipokrat  yemine rağmen raporlayamayan doktorlara ise inanın hiç 
kızmadım, çaresizliklerini, üzüntülerini, yaşadıkları ikilemi, isyanları, olayı 
kabullenmeyişlerini gözlerinde gördüm. Vücudumda beliren morlukları, kaburgama yediğim 
tekme izlerini, sırtımdaki kırbaç gibi kullanılan kelepçe izlerini görmek istediler gösterilmedi, 
" kaburgan kırılmış olabilir, istirahat et kendiliğinden iyileşir" diyebildiler. Böbreklerim iflas 
etti, idrarım kan rengine döndü diye sıkıntımı tarif ettim, "bolu su iç geçer" diyebildiler, 
raporlayamadılar, yazamadılar. Uluslar arası sözleşmelerle subaylara angarya yasağı bir hak 
olarak koruma altına alınmışken çöp temizliği, yerlerdeki kanların temizliği gibi işler başta 
generaller olmak üzere en kıdemli subaylara yaptırılıyordu. Silahlı kuvvetlerin temeli 
oluşturan disiplin, mutlak itaat ve benzeri kavramlar o salonda tarih oldu. En açıklısı en 
dehşet veren, kanımı donduran hiç unutamadığım olay ise biraz önce tarif ettiğim 51 
olduğunu, Azrail olduğunu ifade eden emniyet amirinin " senin soyunu sopunu kurutacağım, 
mesnetsiz kalacaksın, çocuklarını elinden alacağım, kızın var mı, kötü yola düşecek sende 
içeriden seyredeceksin" diye bağırmasıydı, ben salondaki herkesten özür diliyorum bunları 
söylemek zorundayım, özellikle anne babalardan. Allah bu açıyı yaşatmasın, hiçbir anneyi 
babayı evladının böyle tehditleriyle imtihan etmesin. Çocuklar kullanılarak yapılan bu tarz 
tehditleri engellemek için uluslararası hukuk 1948 yılında tedbir almış, gelin görün ki o 
salonda bulunan en az 800 kişi çocuklarla tehdit etmenin muhtemelen soykırım suçu 
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