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BAŞKAN OĞUZ DİK : Şu arkadaşı bir dışarı çıkartın
SANIK DENİZ ALDEMİR : İhtimal dahi vermedim ancak maalesef devletimizin
polisleriymiş, hür türlü değerlerimize tecavüz eden davranışlar süresine aralıksız devam etti.
Çoğu zaman ellerim arkadan kelepçeli olarak bulunuyordum. Yine eller kelepçeliyken birisi
geldi ve herkese tekme atmaya elinde sopa ile hedef göstermeksizin, gözetmeksizin vurmaya
başladı. Sonradan isminin Hakan Duman olduğunu öğrendiğim Emniyet amiri benim de
kafama ve sırtıma sopa ile vurmaya başladı. Hızını alamamış olacak ki karım boşluğuma
tekme atmaya başladı. Sonrasında bizden ayrı tutulan generallerimizin olduğu bölüme gitti, o
bölgeden darp ve dayak sesleri gelmeye başladı. Bu orada planlı ve sistematik olduğunu
düşündüğüm yemek vermemeye devam ediliyordu. Orada bulunan insanlardan da duyduğum
şekliyle idrarimin rengi kırmızı olmaya başlamıştı, 9 günlük gözaltı süresince 8 kilo verdim.
Tuvalet ve su ihtiyacı için dahi saatlerce bekletiliyorduk. Akşam ilk defa gördüğüm birisi
ismimi söyleyerek beni guruptan ayırdı. Yine orada görevli polislerden olan ve adının Veysel
olduğunu öğrendiğim Komiser ile soyunma odalarının olduğu bölüme götürüldüm. Gidene
kadar sürekli dayak yedim. Soyunma odasında ne kadar süre olduğunu bilmediğim bir zaman
dayak yedim. Sonradan bir şahıs telefonla konuşarak içeri girdi. Benimle hiç konuşmadan
telefon görüşmesini bitirdi ve beni tekrar salona götürmelerini söyledi. Gittiğimde her kez
uyuyordu. İş yerinde de tanıdığım Yasin Can Demir'in uyanık olduğunu görünce yanına
oturdum. Beni dövdüklerini özellikle beni aldıklarını söyledim. Ne halde getirildiğime ve
söylediklerime şahitlik yapacağını umuyorum. Anlattıklarımın doğruluğu konusunda soru
sorulmasını talep ederim. Günler sonra ilk defa küçük bir ekmek verilerek yiyecek ihtiyacı
karşılanmaya çalışıldı. Ertesi gün yine küfür dayak ve fiziksel eziyet vardı. Zaman zaman
bazı insanları özel muameleye alıyorlardı. Özellikle General ve üst subayarı gözaltında
bulunan uzman çavuş ve erlere dövdürüyorlar ve türüttürüyorlardı. Bu sırada polisler ya
izliyor ya küfrediyor ya da beraberce vuruyorlardı. Gelen Kara Harp Okulu öğrencilerini de
toplu olarak dövdüklerini gözlerimle görüyordum. Akşam ellerim arkadan kelepçeli vaziyette
spor salonunun zemininde yatarken Veysel Komiser kafama tekme attı ve senin için gelenler
var dedi. Hiç bir anlam veremedim. Yine soyunma odalarının olduğu yere götürülürken
MİT'ten geldiler senin için dedi. O zaman anladım MİT tarafından sorgulanacağımı o da
kapısının önünde 1.85 boylarında koyu renk takım elbiseli birisi ile etrafında 4-5 kişi
duruyordu. Konuşmalardan anladığım kadarıyla 2'si MİT'ten, 2 si TEM'den ve geri kalanı
görevli Emniyet amirliğinden olmak üzere 6 kişi vardı. Soyunma odasının olduğu koridorda
beklemem söylendi, o sırada benimle birlikte Veysel komiser ve koridorun köşesinde bir
polis duruyordu. Soyunma odasının olduğu koridorda, özür dilerim hiç bir sebep yokken
Veysel komiser kulağıma vurmaya başladı. Sol kulağım çok ağrımaya başlamıştı, ne yaptın
lan sen diye vuruyordu. Ellerim arkadan kelepçeli olduğu için kendimi koruyamıyordum. Bir
ara kafamı saklamak için eğilimde beni duvara yaslayıp karnıma dizi ile vurmaya başladı.
Kulağıma aldığım darbeler ile kulağım çınlamaya ve başım dönmeye başladı. Çok kötü
olduğumu görünce panikledi ve köşede duran polise bana bir süreliğine bakmasını söyledi.
Bir kaç dakika sonra su ile geldi ve kafamdan döktü suyu, o gün kulağıma aldığım darbeler
nedeniyle aradan 1 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen halan kulağım çınlamakta ve
çıkardığı sıkıntı nedeniyle tedavi görmekteyim. Bir süre sonra odadan bu davada sanık olan
Murat Bolat çıktı, MİT personeli öncelikle onunla konuştuğunu gördüm ne konuştuğunu
bilmiyorum. Yaklaşık 2 dakika sonra uzun boylu her halinden ve insanların muamelesinden
dolayı amir pozisyonunda olduğunu değerlendirdiğim MİT görevlisi beni odaya aldı ve diğer
herkesi odadan çıkarttı. Şimdi hatırlayamadığım bazı sorular sordu ve sonrasında darbe ile
ilgili her şeyi biliyorduk tek bilmediğimiz zamanıydı oyun oynama kendini kurtar dedi.
Verdiğim cevaplar istediği cevaplar olmasa gerek vurmaya başladı. Yalan söylemediğimi,
FETÖ ile alakam olmadığını söyledim, beni tuvalet ve duşların olduğu bölüme götürdü.
Tezgah üzeri sıvı sabunluğun demir bölümünü göstererek istersen bunu boğazına saplar
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öldürürüm. Biz buraya arka kapıdan kimseye görünmeden nasıl geldiysek senin leşini de
öylece götürürüz dedi. FETÖ ile alakam olmadığını söyledikçe vuruyordu. Sonra iki elinin
baş parmakları kullanılarak ki bunu da sonradan öğreniyorum iz kalmaması içinmiş beni
boğmaya başladı. Muhtemelen bayılmış olacağım ki kafama tekme atılırken kendime geldim.
Sonrasında dışarı çıkarttığı personeli çağırdı ve beni bıraktı. Yarına kadar düşün yine
geleceğim dedi. Odadan çıktıktan sonra koridorun arka kapı tarafından Veysel Komiser ile
beklemeye başladık. Bir bu sırada daha önce arz etmiş olduğu olay gerçekleşti. İki adet sivil
kıyafetli şahıs arka kapıdan girdi ve anasını sinkaf, çocuğuna nasıl vurdum dedi. Sonrasında
kapı kenarında duran 2 adet polis yeleklerini giydiler. Geçerken Veysel Komiser şu
şerefsizlere tükürün diyerek o polisler ve daha sonra geçen polislere tükürttü. Bu orada kol
saatini çıkaran Veysel Komiser kafasını kırmadan bu saatle adam nasıl dövülür dedi. Cevap
vermediğini görünce işte böyle dedi ve metal kordonun demir bölümüyle kafama vurdu
kafam kanamaya başladı. Bir süre sonrada spor salonunun bölümüne götürüldüm ertesi gün
muayene yapan doktora kafamın kanadığını ve kulak ağrısının olduğunu vücudum da darp
izlerinin olduğunu söyledim. Burada herkeste var dedi ve rapor vermedi, zaten polis
nezaretinde derdimi anlatmaya çalıştığım için hiç bir doktortan darp raporu alamadım. Gün
içerisinde tuvalete gitmek maksadıyla bir çevik kuvvet polis nezaretinde üst kattaki
tuvaletler bölümüne çıktım. Dönüşte sivil kıyafetli iki kişi beni çevik kuvvet polisinden
teslim aldı. Yine üst katta camekanlı ofis görünümlü bir yere doğru götürdüler üzerinde şey
varmı arayacağız dediler el ile arama sonrası kıyafetlerimi çıkarmamı söylediler bir tanesi
tokat atarken, diğeri elinde bulunan cop ile bacaklarıma belime sırtıma vuruyordu. Sadece iç
çamaşırı ile kaldığım bir durumda cop ile rahatsız edeecek işler yapacağını ima ederek
konuşmaya başladı öndeki testislerimi sıkmaya başladı sesim yükseldikçe vuruyordu.
Bağırdığım sırada spor salonundan anormal gürültü ve küfürler yükselmeye başlamıştı. O
sesler beni kurtardı üzerimi giyip spor salonuna geri gittim spor salonunda Kara Harp okulu
marşını söyleyen bir harbiyeliye ben bu marşı biliyorum sosyalist marşı şerefsize bak gibi
söylemler ile bir polis saldırıyordu. Sonra polislerin sayısı çoğaldı ve harbiyeliyi dövdüler
açlık, susuzluk dayak ve baskı nedeniyle gücümün kalmadığı o akşam aynı şahıslar yine
geldi, öncesinde yumuşatmaya çalışan 2 polis dişimi kırdı kırılan dişimi aylar sonra
cezaevine girdikten sonra yaptırabildim. O gece her zamankinden fazla aile ile tehdit edildim.
Yine dayak ve baskı sonrası eşini getirin gözünün önünde yapacaklarımız aklını başına getirir
burada o ifadeleri ikaz ettiğiniz için söylemiyorum dediler. Eşim ile ilgili isim adres meslek
yaş gibi bilgileri söylediklerinde hazırlıklı geldiklerini ve ciddi olduklarını anladım. Sürekli
eşime küfür ediyor çocuklarımı dahi ahlaksızlıklarına konu ediyorlardı. Bir yerden sonra
dayanamadım. Ne istiyorlarsa yapacağımı söyledim. Bunun üzerine kağıt ve kalem verdiler.
Yanıma da TEM'den olduğunu değerlendirdiğim birini oturttular ve işlerine geleni yazdırdılar
gelmeyeni geç bunları deyim yazdırmadılar. Yanımdaki şahıs sürekli olarak bir cisimle
belime ve böbrek bölgeme vuruyor ve yönlendirici sorular ile istediklerini yazdıyordu. Bana
ait bazı doğum yeri mezuniyet okul bilgilerini aldıktan sonra fetö ile ilgili ilişkim varmış gibi
senaryo yazdırmaya başladılar o şartlar altında bu senaryo yazma işini istemeyerek alet
oldum. Bazen kaça bazen saçma ve gerçekte olmayan isimde olayları da aralara serpiştirerek
devam ettiler benzer hatta aynı tarz yazıları gazetelerde gördükten sonra anladım. Anladım ki
bu işte ne kadar mahirler canımı ve ailemi korumak maksadıyla yazmış olduğum gerçek dışı
ifadelerden dolayı gerek arkadaşlarımı gerekse üst amirlerimden tekrar özür diliyorum. Yine
üzerine basarak tekrar ediyorum. İfadelerim benim kontrolüm ve iradem dışında yazdırılmış
ve yazılmıştır. İfademin yazdırılması bittikten sonra polis nezaretinde spor salonuna tekrar
götürülürken arkamı dönüp odaya baktım. Bu sırada veysel komiserin cep telefonu ile
ifademin fotoğrafını çektiğini gördüm. Kısa bir süre sonra da gizlilik kararı olan bir durumda
ifadem basına sızdırılmış olacak ki tüm dünyaya yayınlandı sözlü ifademin yazdırılması
aşaması dahi olmak üzere sorgunun hiç bir safhasında avukat nezareti olmamıştır. Polislerin
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