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Federasyonu spor salonuna nakledildim. Nakil sırasında plastik kelepçelerin çok sıkılması, 
darp ve küfür çok sık kullanılıyor. Zaman zaman yüzüme tükürülüyordu. Polisler sürekli 
olarak araçtan indiğinizde yerden binaya gidene kadar sinirli bir kalabalığın toplandığını ve 
bize olacak saldırılara engel olamayacaklarını söylüyorlardı. Aciz pozisyondaki polisler 
nezaretinde araçtan indiğimizde ne demek istediklerini anladım. Önemde yürüyen birine 
gelen tekme ile gözlüğü yere düştü ve kırıldı. Ağzı ve burnu kanamaya başladı. Yaklaşık 50 
metrelik yolda yumruk, tekme, tükürük ve küfürler ile binaya ulaştık, günler sonra sorguyu 
beklerken binanın arka kapısından giren sivil kıyafetli insanların konuşmalarından ve bina 
içindeki giydikleri polis yeleklerinden bizlere vuran ya da vuranların vurduranların bir 
kısmının polis olduğunu anladım. Yani insanları galayana getiren bizi linç etmek isteyen 
devletimizin polisiydi. Spor salonundan içeri girince üst araması adı altında tüm eşyaların 
ortaya atıldığını, askeri savcı nezaretinde teslim alınan eşyalarımızın bile yaya yerlere 
saçıldığını, ya da başkalarının eşyaları ile birleştirilerek toplu tutanak tutulmak suretiyle 
kaybolduğunu gördüm. Aylar sonra savcılık ifadesine götürüldüğümde bir polisin başka bir 
polise üzerindeki mont güzelmiş hangi spor salonundan aldın diye espri yapması ve 
etrafındakilerin gülüşmesi manidar olup, bu diyalogla her şeyimizi ganimet olarak 
algıladıklarını bir kez daha görmüş olduğum bu süreçte benimde cüzdanımda bulunan 
yaklaşık 1.000 lira ve yurt dışından yeni geldiğim için bozduramadığım 1.200 dolar 
kaybolmuştur. Bir çok insanın alyansının ve kıymetli eşyalarınında kaybolduğunu duydum. 
Spor salonuna ilk girenlere yapıldığı gibi eziyetler yapılmaya başlandı. Dizlerimizin üzerinde 
dik pozisyonda saatlerce bekletildik, dayanamayıp bırakanlar tekmeleniyor. Birbirine 
bağlanmış ve demet yapılmış olan kalın plastik kelepçelerle dövülüyordu. Ana, baba, eş ve 
hatta çocuklarımızın için edilen küfürler eşliğinde insanlar dövülüyordu. Karılarınız ki bunlar 
onların kullandığı bir tabirdi bizim ganimetimiz, çocuklarınızda onlarla birlikte sikeceğiz, 
ortalık malı olacaklardır diyorlardı. 

BAŞKAN OĞUZ DİK : Bağırarak konuşma, ifade öylemi verilir. 
SANIK DENİZ ALDEMİR : Sizi burada biz sikerken karılarınızı bu ifadeleri 

kullandıkları için söylüyorum. Eğer sinkaf olarak kullan derseniz kullanırım. 
BAŞKAN OĞUZ DİK : Sen nasıl kullanacağını biliyorsun. Niye öyle özellikle şey 

yapıyorsun
Sanık Deniz Aldemir : Bunlar söylendiği için sayın başkanım. 
BAŞKAN OĞUZ DİK : Ya söyle sinkaf de onun söyleyiş şekli var. Sen okur yazar 

olan bir köyle bir çocuğu değilsin ya, okur yazar olacan bir de subayım diye geziyorsun 
ondan sonra şey yapıyorsun. Pis pis kelimeler kullanıyorsun 

SANIK DENİZ ALDEMİR : Tamam 
BAŞKAN OĞUZ DİK :O cümle öylemi konuşulur. Halil sen geç arkaya otur geç 

arkaya otur. Geç arkaya, tamam senin görevin değil benim görevim Halil. Geç arkada otur. 
Lütfen lütfen geç arkada otur. Deniz bak savunmanı söyle ama o anlamda

SANIK DENİZ ALDEMİR : Başkan bey ben anladım dediğinizi. O şekilde devam 
edicem.

BAŞKAN OĞUZ DİK : Eğer devam etmezsen savunmanı kesmek zorunda 
kalacağım tamam mı ?

SANIK DENİZ ALDEMİR : Tamam o kelimeleri çıkarmak için aralarda biraz 
duraksaya bilirim. Onun içinde özür dilerim 

BAŞKAN OĞUZ DİK : Ya sinkaf etti de. Edebilirsin ayıp yani bu kadar insanlar 
var ya 

SANIK DENİZ ALDEMİR : Sizi burada sinkaf, karılarınızı kimler yapacak gibi 
IŞID militanlarının sıklıkla kullandığı ganimet ve kadınlar ile söylemlerinin aynısı 
polisimizin içine IŞID militanımı sızdı acaba diyerek dinliyorduk. Ben o polislerin 
devletimizin polisleri olduğuna hiç bir zaman inanmadım. 
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