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15/12/2008 tarihli oturum  açıldı, 
Tutuklu sanıklardan Orhan Tunç, Erkut Ersoy,Hüseyin Görüm ve  Sevgi Erenerol  dışındaki 

tutuklu sanıklar  cezaevinden getirildi. 
Bağsız olarak  huzurdaki yerlerine alındı.  
Tutuksuz sanıklardan Güler Kömürcü Öztürk, Murat Özkan, Emin Caner Yiğit,  İsmail Eksik,  

Rafet Arslan, Zeki Yurdakul Çağman ın geldikleri, yine  sanıklar müdafilerinden sanık Veli Küçük 
Müdafii Av. Zeynep Küçük, Av. Tayfun Ilıca, Av. Taciser Ülkü Ilıca,sanık İbrahim Benli müdafii Av. 
Emine Altay, Sanık Ergün Poyraz  müdafii Av. Hasan Gürbüz, sanık Sedat Peker müdafii Av. 
Bülent Kılıç, sanık Vedat Yenerer  müdafii Av. Vural Ergül, sanık Halil Behiç Gürcan  müdafii Av. 
Ercan Birol, sanık Rafet Arslan müdafii Av. Naci Gürkan, sanık Ümit Oğuztan müdafii Av. Alper 
Yarımbıyık, sanık Kemal Kerinçsiz  ve Asım Demir müdafii Av. Necip Yenişan, sanık zeki 
Yurdakul Çağman müdafii Av. Ali Kargıner, sanık Emin Gürses ve Orhan Tunç müdafii Av. 
Mehmet Taşdelen, sanık ilhan Selçuk müdafii Av. Fikret ilkiz, Av. Özgür Erbaş,sanık Doğu 
Perinçek  ve diğer işçi partililer vekili Av. Hasan Basri Özbey, Av. H.Fırat Arslan, Av. Hüseyin 
Gökçe Arslan, sanık Ümit Sayın müdafii Av. Mehmet Aytekin, Cumhuriyet gazetesi vekili Av. 
Bülent utku nun geldikleri görülmekle huzurdaki yerlerine alındı.  

Açık duruşmaya devam olundu. 
Tutuklu sanıklardan VELİ KÜÇÜK  huzura alındı.  
Daha önceki oturumlarda okunan iddianame doğrultusunda CMK  nın 147 ve 191. 

maddesindeki yasal  hakları kendisine izah edildi.  
Avukatlarınız hazır, suçlandığınız konular ile ilgili a cevap vermeme hakkında sahipsiniz, 

lehinizde toplanacak bütün isteme  hakkına sahipsiniz, bu haklarınızı biliyorsunuz, buna göre 
savunmaya hazır mısınız ? dedi. 

Sanık Veli Küçük : hazırım dedi. 
SANIK VELİ KÜÇÜK  SORGU VE SAVUNMASINDA: Sayın başkan, değerli üyeler, basının 

uzun zamandan beri planlı bir şekilde üzerime gelmesi, hazırlanan planın icra safhasına 
konulması sonucunda 21 ocak 2008 günü sabah saat 05 sıralarında evim basıldı ve arama 
yapıldı. Bir gece evvel geçirdiğim rahatsızlığımdan dolayı hastanede acil serviste idim. Gerekli ilk 
müdahalem yapılmış ve sabah tekrar hastaneye tetkikler yapılmak üzere evime dönmüştüm. 
Ancak hastane yerine göz altına alınarak emniyete götürüldüm. İtiraz dahi etmedim. Çünkü 
hayatım boyunca hiç hata yapmadım. Hele vatanıma asla. Ve yasaların dışına hiç çıkmadım. Veli 
Küçük  korktu dedirtmemek için hastalığımı dahi sakladım. Ancak devletin komplo kurabileceğini 
hiç düşünmemiştim. Evimde arama yapanlar mevzuata pek uymamış olmalarına karşın, yaptıkları 
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aramada şahsımı rencide edeci bir davranışta bulunmadılar. Ancak şekil oldukça ürkütücü idi. 
Evim cezaevi firarisi veya PKK  militanı aranıyormuş gibi polis tarafından kuşatılmıştı. Bu 
manzarayı gören aklına ilk olarak polisin darbe yaptığı gelebilirdi. Aramadan sonra dosyalara, 
klasörlere, yazılımlara el konularak emniyete gittik ve gözaltına alındık. Her sabah, sabah 07 
sıralarında evime gelen korumalarım gelmemeleri konusunda İstanbul jandarma bölge 
komutanına durumu telefon ile  bildirdim. Ancak malum basın ve bazı görevliler bunu yardım 
istediğim şeklinde yazdılar ve yorumladılar. Kimseden yardım istemedim. Benim yardıma 
ihtiyacım yok. Basında senelerdir aleyhimde öyle büyük kampanya yürütüldü ki, en iyi niyetli 
insan dahi şüpheye düşebilirdi. Bu konuyu ayrıca temas edeceğim. Belki bu olay kendimi topluma 
tanıtmam açısından bir fırsat oldu. Keşke olmasaydı. Ancak her açıdan kendimden eminim, keşke 
diyorum. Çünkü hazırlanan iddianame bana karşı sanıklara karış hazırlanmış bir iddianame 
olmakla beraber yüce Türk milletine karşı hazırlanmıştır. Maalesef terör örgütü deyimi Türkün 
Kabesi olan Türkün mihrabı olan Ergenekon ile beraber kullanılmıştır. Savunmamda içim kan 
ağlayarak Ergenekon terör örgütü deyimini kullanırsam bu günah benim değildir. yüce Türk 
milletinden özür diliyorum. Bu iddianame ile yalnızca olmayan örgütü suçu olmayan sanıkları 
yargılamıyor, Atatürk ün Cumhuriyeti yargılanmak isteniyor. Bu iddianame ile Türk milliyetçiliği ve 
İslam yargılanmak isteniyor. Yapılmak istenen rejim değiştirmek dini değiştirmektir, bu gerçeği 
bilmemiz lazım. Hazırlatılan bu iddianame bu açıdan kaleme aldıttırılmıştır. Devlete sahip 
çıkmanın Cumhuriyete sahip çıkmanın en büyük suç olarak değerlendireceği zaman bu süreç 
devam ederse çok uzak değil diye düşünüyorum. Çünkü eş savcı böyle istemektedir. Sayın 
başkanım değerli üyeler, şu anda yıllardır üretilen yalan ve yanlışlarla dolu senaryolar da 
başrolde oynatılan Veli Küçük  olarak değil, aziz Türk milletine kırk yıldan fazla sadakatle hizmet 
etmiş Cumhuriyet kanunlarına bağlılığı ve her türlü yasa dışı faaliyetlerle yasal yollardan sonuna 
kadar mücadele etmiş, şiar edinmiş mücadeleyi Veli Küçük  olarak yüce  heyetinizi ve tarihe not 
düşmekte olan herkesi saygımla selamlıyorum. Milletlerin tarihlerinde emsallerine rastlanması çok 
güç olan böylesine komik, ama aynı zamanda trajikomik bir davada karşınızda sanık olarak 
bulunmaktan hem memnunum hem üzgünüm, hem de gururluyum. Memnunum çünkü yıllardır 
her puslu ortamda yeniden yoğurulup üzerime sıçratılan çamurları temizleme ve yüce 
mahkemeniz huzurunda milletime doğruları anlatma fırsatı buluyorum, memnunum çünkü necip 
Türk milleti bu trajikomik dava vesilesi ile devletin temel kurumları ile kamuoyunun yasal 
zemininde suskun kaldığı ve yüce yargının da dur demediği sürece yıkıcı bölücü unsurların 
cüretlerini ne safhaya vardırabileceklerini göstermekte görmektedir. Memnumum çünkü bu 
davayla asil Türk gençliği iftira ve karalama kampanyalarının hangi sinsi senaryolarla ortaya 
konulmakta olduğunu öğrenebilmektedir. Memleketini ve milletini sevmekten başka bir suçu 
olmayan tamamen masum insanların nasıl suçlu ve adeta bir darbeci katil cani kaçakçı şantajcı 
ve terörist gibi kamuoyuna yansıtılmakta olduklarını kavrayabilmektedir. Memnunum çünkü 
devlete milletine ve ilelebet yaşayacağına inandığım Cumhuriyetine bağlı tüm vatandaşlarımız 
Türklüğe ve Cumhuriyete kast olan zihniyetin hangi koşullarda ve nasıl topluma egemen olmaya 
çalışacağını, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı insanlarımızı Türküm vatanımı milletimi 
bayrağımı seviyorum, demekten korkar hale getirmek için nasıl Allah  korkusu olmadan, 
acımasızca ve vicdansızca senaryolar sergileyeceklerini anlayacak ve ders alacaklardır. Sayın 
başkanım, değerli üyeler, bu senaryolar  çerçevesinde uydurulan tamamen asılsız gerekçelerle 
huzurunuza sanık olarak bulunmaktan son derece üzgünüm. Üzgünüm çünkü bu hazin, hazin 
olduğu kadar da gülünç oyunda başta Türk silahlı kuvvetleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyetini 
ayakta tutan kurumlar hedef alınmaktadır. Üzgünüm çünkü yüreğinde vatan bayram ve millet 
sevgisi dışında hiçbir karanlık ve çürük inanç bulunmayan insanlar gülünç yalanlarla bu kadar 
kolay suçlanmamalıydı. Üzgünüm çünkü Cumhuriyetle ve milletle barışık olmayan Cumhuriyetin 
temel kavramlarını hazmedemeyen karanlık zihniyetin kendisine muhalif olan her kesimi 
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susturmak ve sindirmek için devletin imkanlarını pervasızca kullanmalarına bu denli fırsat 
verilmemeli idi. Böylesine bir cüret karşısında devletin yasal dinamikleri harekete geçirilerek yine 
yasal zeminde Cumhuriyete ve temel doğrularına sahip çıkılmalıydı. Huzurunuzda bulunmaktan 
aynı zamanda gururluyum, gururluyum çünkü askerliğe girdiğim anda ettiğim yemine uygun 
olarak devletime milletime Cumhuriyetime hep sadık kaldım. Ve bu uğurda canımı ortaya 
koymaktan hiç çekinmedim. Gururluyum, çünkü her zaman hırsızlıkla yolsuzlukla, namussuzlukla 
mücadele ettim. Devletimin verdiği tüm görevleri yasal zeminde yerine getirmek için her türlü 
fedakarlığı yaptım. Gururluyum çünkü hiçbir zaman devletimin imkanlarını şahsi çıkarlarım için 
kullanmadım. Gururluyum çünkü devletini milletini bayrağını ve Cumhuriyetini sevenlerin değil 
tam aksine bu değerleri hiçbir zaman benimsemeyenlerin hedefi konumunda bulunmaktayım. 
Gururluyum çünkü yıllardan beri benim üzerimden Türk silahlı kuvvetlerini yıpratmaya çalışanların 
tahriklerine kapılmadım. Medyatik olmaktan sürekli uzak durdum. Sustum. Ben sustukça bunu 
fırsat bilenler tarafından esasen faili yıkıcı şer güçler olan olaylar, benim üzerime yıkılmaya 
başlandı. devletine milletine legal alanda hizmet veren Veli Küçük  yerine bölücü yıkıcı çevrelerin 
arzuladığı puslu ortamın yaratılmasına katkı sağlayan ve gerçek veya uydurulmuş her olayın faili 
gibi gösterilen illegal ve sanal bir Veli Küçük  yaratılmaya çalışıldı. Sayın başkanım, değerli 
üyeler, vatanını milletini sevenler her Türk silahlı kuvvetler mensubunu sevdikleri gibi gerçek veli 
küçük ü de sevdiler ve saydılar. Ancak bir yandan yaratılan Veli Küçük  kanalı ile kamuoyunda 
zihin bulanıklığı oluşturulurken diğer yandan bu Veli Küçük  üzerinden güç ve maddi çıkar elde 
etmek peşinde koşanlar veya bilinçli olarak koşturulanlar oldu. Yine bu Veli Küçük  ün adı 
kullanılmaya başlandı. Bunlardan öğrenebilmiş olduklarımı yasal işlem yapılmak üzere devletin 
ilgili mercilerine bildirdim. İleride bu konuyu arz edeceğim. Esasında Türk silahlı kuvvetlerini 
yıpratmayı hedefleyen bilinçli, sinsi, ve sürekli bir şekilde oluşturulan bu Veli Küçük  imajı 
üzerinde kurulan bu uydurma bu hayali senaryolarla huzurunuza sanık olarak yerimi getirilmiş 
bulunmaktayım. Sayın başkanım şu anda karşınızda bulunan Veli Küçük  gerçek Veli Küçük  tür. 
iddianame de belirtilen Veli Küçük  ise sanal bir Veli Küçük  tür. Yine sanal olan fiillerin faili  gibi 
gösterilen sanal Veli Küçük  sanal olarak yaratılmış olan bir örgütle birlikte huzura getirilmiş, 
gerçek Veli Küçük  ve uzun yıllar hizmet etmekten gurur duyduğu Türk silahlı kuvvetleri 
karalanmaya çalışılmaktadır. Türkiye de terörle mücadele adına yasaların verdği yetki 
çerçevesinde savaşmak suç ise Türk silahlı kuvvetlerinin her kahraman mensubu gibi yıllarca bu 
uğurda savaştım. Ve bu suçun faillerinden biriyim. Uluslar arası aktörlerin sözde ermeni soykırımı 
safsatasına ilave olarak piyasaya sürmeye çalıştıkları sözde Pontus soykırımı safsatasını ve 
Karadeniz bölgesindeki pontusçuluk faaliyetlerini deşifre etmek anlamında bir fail aranıyorsa evet 
esas faillerden biriyim. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları ve bu oyuna alet olanları 
yasal olan her zeminde ifşa etmek bir suç ise, yine faillerden birisiyim vatanını milletlini bayrağını 
sevmek sevmeyenleri kınamak ve onlarla yasal zemin üzerinde mücadele etmek bir suç ise yine 
faillerin başında gelmekteyim. Sayın başkanım, şahsımla ilgili önümüze getirilen iddialar hukuki 
tutarsızlıkları ve mantıktan uzak kurgulamaları ile gülünecek asılsızlığı aşikar isnatlarla insanların 
bu kadar kolay suçlanabilir olması bakımından ağlanabilecek niteliktedir. Yıllardır bir kısım 
medyanın da desteği ile hakkımda ileri sürülen insaftan fikirden izandan ve Allah korkusundan 
yoksun ithamlar karşısında, almış olduğum aile terbiyesi askeri terbiye ve devlet terbiyesi gereği 
devletin temel kurumlarının sinsi bir polemik içine çekilmemesi adına sessiz kaldım. Son yıllarda 
ülkemizde cereyan etmekte olan olaylar ve bu olaylar karşısında yetkili mercilerin sergilemekte 
oldukları tutum ve davranışlar birer ibret vesikası olarak tarihe geçmeye değerdir. Ülkemiz 
içerden ve dışardan sergilenen oyunlarla bir kardeş kavgası yaratılarak iç savaşın içersine 
çekilmeye çalışılmaktadır. Böylesine kötü bir gidişata demokratik tepkilerini gösteren herkes ve 
her kurum da bölünmenin önünde birer engel olarak algılanmış ve yıpratılagelmiştir. Cumhuriyetin 
temel değerleri ile vatanın ve milletin bölünmezliği uğruna mücadele eden herkesi yıldırmak esas 
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alınmıştır. Bu maksatla bir kısım medyanın ve uluslar arası karanlık çevrelerin de desteği ile bir 
yamyam kazanı oluşturulmuş, ses çıkaran herkes bunun içine atılmaya başlanmıştır. Bir türlü 
inandırıcılık dediğimiz nefaseti ve ayarı tutturamadıklarından kazanın dibi tutmuş ve hatta 
yanmıştır. Artık pis kokular herkes tarafından algılanabilmektedir. Artık aklı selim sahibi her insan 
rejimin koruyucu unsurlarını hedef alanların büyük bir hesaplaşma içersinde olduklarını açıkça 
görebilmektedir. Bu hesaplaşmanın altında başta şeyh sait isyanı olmak üzere Cumhuriyet 
tarihindeki irticai  kalkışımların bölücü teröre karşı yasal zeminde verilen mücadelelerin ve irticai 
yıkıcı bölücü çevrelerin maskelerinin sürekli olarak düşürülmesinin hıncı hırsı ve intikam duygusu 
yatmaktadır. O nedenle kaynayan kazanın altındaki ateşe her odun atıldığında bu çevreler ile 
bunları pervasızca destekleyen dış odakların yükselen alkışlarını fazla yadırgamamak 
gerekmektedir. Kazandan gerçekte kaynatılmak istenen ben veya benim gibiler değildir. bizim 
üzerimizden laik ve bağımsız Cumhuriyet rejimimizdir. Böylece buharlaştırılmak istenen büyük 
Atatürk ün rejimi ihanet ettiği emanet ettiği ve bu görevini sonuna kadar yapmaya amade olan 
kurumlarımızdır. Buharlaştırmak istenen Türk milletinin tarihi ve milli değerleridir. Buharlaştırılmak 
istenen Türk milletinin Cumhuriyeti savunma refleksidir. Bu değerler buharlaşmaya devam ettiği 
ve önü alınmadığı sürece Cumhuriyet rejimi de devlet de millet de tarihin akışın içersinde 
acımasızca yok olacak ve tarih sahnesinden silinecektir. Sayın başkanım, değerli üyeler  şimdi de 
sanal Veli Küçük  değil gerçek Veli Küçük  ü anlatacağım ve hakkımda ileri sürülen trajikomik 
iddialara iftiralara cevap vereceğim. Sayın başkanım, 1944 yılında Bilecik ili, gölpazar ilçesi 
Türkmen köyünde doğdum, ilk okulu köyümde orta okulu ilçemde bitirdikten sonra 1959 yılında 
kuleli askeri lisesine girdim, 1965 yılında kara harp okulundan jandarma subayı olarak mezun 
oldum. Bilahare piyade okulu ve jandarma okulundaki eğitimimi tamamladıktan sonra jandarma 
birliklerinde göreve başladım. 41 senelik askerlik hayatım, otuz beş senelik meslek hayatımın 
akabinde 2000 yılında Bilecik tugay komutanlığından general rütbesi ile emekli oldum. Bu süre 
zarfında jandarma teşkilatının her kademesinde görev yaptım. 19 atama gördüm. Altı sene hudut 
görevinde sekiz sene şark görevinde kaldım. Bunun dışında yaptığım görevler özellikle sınır 
illerini kapsamaktadır. Toplam on altı sene sınır illerinde ve bölgelerinde görev yaptım. Görevim 
süresince övünülerek, övünülecek bir başarı elde ettim. Hiç ceza almadığım gibi her görevimde 
takdirname ve başarı ödülleri ile taltif edildim. Sayın başkanım hudut görev iki sene ile tahditli iken 
bölgenin kritik olması nedeni ile Samandağ’ı Yayladağ bölgesinde 1968-1972  yılları arasında 
görev yaptım. Elfetih militanlarıyla o tarihte burada tanıştım. Başıma üzücü olaylar gelmiş 
olmasına rağmen, görevi namus ve vatan borucu bildiğim için seve seve eşimden ve evimden 
ayrı olarak hizmet verdim. Henüz binbaşı rütbesinin başında iken, her subaya nasıp olmayacak 
şekilde alay komutanı oldum. Ve çeşitli yerlerde generalliğe terfi edinceye kadar onbir sene alay 
komutanlığı yaptım. Kurmay subay olmamama rağmen devletim yaptığım başarılı hizmetlerimi 
dikkate alarak beni generalliğe terfi ettirdi. 2000 yılında mensubu olmaktan gurur duyduğum 
peygamber ocağı Türk ordusundan emekli oldum. Emekli olduktan sonra ailevi nedenlerimden 
dolayı İstanbul’da ikamet ettim. Çalıştığım sürede kendi köyüm olan Türkmen köyünde bir ev 
yapmıştım. Onun dışında oturacak evim yoktu. emekli ikramiyem ile ancak bir araba alabilirdim. 
Terör örgütlerinin hedefi halinde olduğum için özel koruma statüsüne alındım ve devletin özel 
koruma personeli ile bir görevlendirildi. Korumalı bir lojman tahsis etti ve personel görevlendirildi. 
Belirli süre lojmanda oturduktan sonra Genelkurmayca alınan karar gereğince diğer oturanlarla 
beraber bende ayrıldım. Ancak iddianame girmiş beyanlarda olduğu gibi gayri yasal konumum  
olduğu için çıkmış değilim. belirli süre doğduğu için diğer personel ile beraber çıktım. Kimse bazı 
ifadelerde geçtiği gibi beni ikaz etmedi. Ve kira evine taşındım sayın başkanım veli küçük olarak 
yaşamak gerçekten çok zor. Taşındım diyorum, taşınamadım, kira evi aradım. Arkasında dört 
tane koruma ile gezen her an bir eylem beklenen bir kişiye Türkiye Cumhuriyetinde  ev dahi 
vermekten korkuldu. Haklıydılar. Vermediler emlakçı ile anlaşıp ertesi sabah imzaya gittiğimde 
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Veli Küçük  ve arkasındaki korumalar görüldüğünde ev sahibi vazgeçti haklı idi. Ve kimsenin 
tutmadığı pencereleri yol seviyesinin altında perdeleri hiç açılmamak kaydı ile bir ev 
kiralayabildim ve orada oturdum. Emekli olduktan sonra eski dostum olan vecdi çapan ın oğlunun 
teklifi üzerine Endi mağazalarının yönetimine girdim ve çalışmaya başladım. Bu işle üç sene 
çalıştıktan sonra mağazaların satılması üzerine işimden ayrıldım. 2004 yılında iş adamı ilhan 
yazgan emekli emniyet müdürü Nahit kubuş un köyüme kadar gelerek yaptıkları teklif üzerine eski 
vali müsteşar Erol Çakır ın da dahil olmak üzere özel güvenlik ve eğitim şirketi kurduk. Erol çakır 
2006 yılında şirketten ayrıldı ben devam etmekteyim ve yüzde 20 hisse sahibiyim. Emeklilik 
süremde fırsat buldukça köyümde bulunmaktayım. İstanbul da bulunduğum sürede yalnızca 
zaman zaman özellikle cumartesi günleri Türk dünyası araştırmaları vakfının etkinliklerine 
katılırım. Burada halka açık ilmi konferanslar verilir. Bende doğu sorunumuz, kaymakam kemal 
bey, ermeni sorunu, başlığı altında burada da konuşmalar yaptım. Doğu sorunumuz başlığı ile 
yaptığım konuşma metni avukatımın sunacağı dosyanın ekindedir. Türk kürt kardeş olduğu doğu 
sorunumuzun kürt sorunu olmadığını, senelerdir her ortamda savunan birisiyim. Diğer metinlerde 
ek dosyalarda mevcuttur verdiğim konferansların incelenirse örgütsel bir konu olmadığı mutlaka 
görülecektir. Doğu sorunumuzu incelerke Kinyas Kartal ın  Erivan dan van a diye hazırladığı 
risaleleri beşyüz adet kendi imkanlarımla çoğaltıp doğudaki bütün vatandaşlarımıza köylere 
dağıttım. Meclis başkan vekiline kadar gelen yüzbaşı rütbesinde iken Türkiye ye göç  eden buruki  
Aşiretinin lideri Kinyas Kartal ın el yazısına yazmış olduğu sözü en başına koydum diyor ki. İç 
güçlerimizi bizi birbirimize düşürmek isteyen yabancı güçlere Allah fırsat vermesin, zaferi 
tattırmasın. Şunun bunun sözüne kanan gençlerimizin doğru yolu bulmalalarını nasıl etsin diyor. 
Kim bu  kinyas kartal. Kim  buruki aşiretinin lideri kim , kürt ama gençlerimizin doğru yolu 
bulmalarını nasip etsin derken Türkü kürdü ayırmıyor. Bu kitapları çoğaltarak dağıttım. 1919 da 
Lübnan da hoybun derneklerini kuran ve taşnak partisi ile beraber  tutanak hazırlayan anlaşma 
yapan doktor Mehmet şükrü sekban ın Fransızca yazılmış kürt sorunu isimli kitabını çoğalttım. Ve 
bunu her tarafa yayınladım ve bunların konferanslarını verdim. 1919 da hoybun derneklerini 
kurdu. Ancak 1933 te yazdığı kitapta biz yanlışın içindeyiz, biz batının bizi şişirmesi ile bizi 
pohpohlaması ile buraya geldik. Biz gazi Mustafa nın arkasında olması gerekir. Diye yazdı 
kitapları ve doğuda görev gördüğüm sürece köy köy eşim de dahil olmak üzere köy evlerine 
kadar gittim. PKK  nın ne olduğunu, PKK nın kürt olmadığını, doğu sorunumuzun kürt sorunu 
olmadığını, doğu sorunumuzun ermeni sorunu olduğunu, serv de bunun hudutları çizilmişti bunu 
hayata geçirmek için uğraştıklarını köy köy anlattım. Tabi bunlar bazılarının hoşuna gitmedi ve 
buradayım. Kaymakam kemal bey in idam konusunda neden idam edildiğini kimlerin çıkarı 
olduğunu konuşmalarımda belirtim. Hatta emekli olduktan sonra birinci mecliste yasa çıkarılarak 
milli şehit payesi verilen çocuklarına maaş bağlanan bu büyük insanın heykelinin yapılması 
konusunda öncülük yaptım ve heykelini yaptırdım. Ceyhan ilçesinde kemal bey meydanı olarak 
düzenlenen meydana heykeli götürdük, dikildi. Açılışını ise sayın Denktaş yaptı, idam edildiğinde 
dört yaşında olan beş ay önce İzmir de vefat eden kızı müşerref hanımefendi yi de açılışında 
hazır bulundurmak istedik ve aldık götürdük. Bütün bunlar hepsi biriken görünmeyen suçlarım 
oldu. Çünkü kemal beyin heykelini yapmak birilerine dokundu. Kemal beyi anlatmakla herhalde 
birilerini hakikaten zülfiyarine dokundum herhalde. sayın başkanım değerli üyeler bunun dışında 
sekiz sene içersinde dernek faaliyetleri olarak iki kez doğu Türkistan derneğinin konferans 
davetine, üç kez Türk ortadoks patrikhanesinin noel kutlama ve yemek davetine, iki kez üyesi 
olduğum İstanbul avcılar ve atıcılar kulübüne gittim. Bunun dışında fener rum patrikhanesinin 
önünde yapılan etkinlikte beş dakika kadar bulundum.  İstanbul da yapılan Kıbrıs mitinginde 
Galatasaray postanesi önünde yapılan orduya destek mitinginde ve iki kez Beyazıt meydanında 
yapılan kaymakam kemal beyi anma toplantısında bulundum. Bir kez de İstanbul Hilton otelinde 
yapılan Öztürkler  internet sitesinin açılışında bulundum. Bunların dışında hiçbir toplantı ve 
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yürüyüşlere katılmadığım gibi avcılar ve atıcılar kulübü derneğinin üyeliğimin dışında hiçbir 
dernek kuruluş ve partiye üye değilim. Merkezi İsveç te bulunan Dak dediğimiz dünya 
Azerbaycanlılar kongresi üyesiyim. bu yapılanmanın yurt dışı toplantılarına katılırım. Bu amaçla 
yapılan iki kez Almanya köln şehrinde bir kez de İsveç stokholm şehrinde yapılan toplantılara 
eşimle katıldım. Almanya da temmuz 2007 de yapılan toplantıda DAK başkanı seçildim. Bu 
görevimin bu kongrenin üyesi olarak Türkiye den yalnızca benim olmam vereceğim hizmette 
zorluk çıkarabileceği düşüncesinden dolayı bu görevimi halen Londra üniversitesinde öğretim 
görevlisi olan profesör Gulam Rıza Sabri Tebrizi ye devrettim. Ancak polis sorgulamamda bu 
Gulam rıza Sabri tebrizi ismi dikkat çekmiş şifre olarak kabul edildi. Halen bu kongrenin 
yönetimindeyim. Uluslar arası bir kuruluş olan bu kongre dünya üzerindeki Amerika dan 
yakutistana kadar her ülkede yaşayan Azeri kökenli insanları yardımlaşmalarını ve kültür 
dezenformasyonunu engellemeyi amaçlar. Gerek ziyaret gerek görüşme ve toplantı amaçlı olarak 
bir kesesi emekli olmadan görevli olarak olmak üzere üç kez amerikaya, birkaç kez Azerbaycan a 
Kazakistan a ve Makedonya ya gittim. Yurt dışında illegal hiçbir görüşme yapmadım. Ve 
toplantıya katılmadım. Hayatım boyunca gayri yasal hiçbir faaliyetim olmamıştır. Veli Küçük  
üzerinden Türk silahlı kuvvetlerini yıpratma gayretinde olan Türk vatanını bölünmez bütünlüğünün 
yanında olanları ikinci Cumhuriyeti kabul etmeyen Atatürk ün Cumhuriyetine sahip çıkanları ne 
mutlu Türküm diyene, sözünü şiar edinmiş olanları pasifize etmek yıpratmak ve toplumun 
gözünde küçük düşürmek için büyük bir gayret içinde olan bir kısım basının hakkımda 
yazdıklarını tamamen ard niyetli ve ihanete yöneliktir. İlginç olan bazılarını burada çok kısa olarak 
arz etmek istiyorum, bir sabah bir günlük gazetenin birinci sayfasında resmi üniformalı bir 
fotoğrafım ile beraber sekiz manşetten verilen bir haber, veli küçük, tabut büyük, ne olduğunu 
anlamadım. Haberi okuduğumda Almanya da birisi ölmüş, vurulmuş, cinayete kurban gitmiş oda 
uyuşturucu kaçakçısı imiş, onun cenazesi İstanbul da bir camiden kaldırılmış, ben de o tabutu 
tutmuşum. Hiçbir şey hatırlayamadım. Cenaze sahiplerini aradım buldum. Telefonlarını buldum 
telefonlarına konuştum. Dediler ki böyle bir şey  yok, biz düzce de defnettik onu. Ve aradan birkaç 
gün geçtikten sonra aynı gazetede Veli Küçük  hata büyük diye bir yazı daha çıktı. Ancak 
kamuoyuna bir kere Veli Küçük  tabut büyük diye anlatmışlardı . yazmışlardı. Bir gün yine sayın 
başkanım, erol çakır ile eski İstanbul şirketimde otururken bir bayan geldi. Erol çakır ın tanıdığı 
gazeteci, orada konuşurlar kendi aralarında konuşuyorlardı ben de kulak misafiri idim. Bana 
gazeteci bayan döndü dedi ki, paşam dedi siz geçmişte herhalde istihbaratçılık yapmışsınız dedi 
ben prensip olarak basına beyanat veremem, vermem. Benim bu prensibimdir. Ben de 
hanımefendi devlet yap dedi yaptım dedim. Hepsi bu kadar başka bir konuşmamız geçmedi. 
Ertesi sabah gazetede resmi elbiseli üniformalı fotoğrafım sekiz sütundan bir haber devlet yap 
dedi yaptım, bu basındı. Kocaeli de faili meçhuller var diye devamlı her tarafta yazılır. Ne idüğü 
belli olan basında ve benim bölgemde nerde olursa olsun faili meçhul olmaz. ben görevimi 
yaparım her şeyi çıkarırım ortaya. Avukatım burada size dilekçe verdi. Mahkemenizi huzura, dedi 
ki ; Kocaeli deki iddia edilen faili meçhuller var mı yok mu benim görevli olduğum müvekkilin 
görevli olduğu dönemde diye dilekçe verdi basında çıkan yazı aynen şöyle, mahkeme faili 
meçhulleri el altına aldı, araştırıyor. Ama benim avukatın verdiği dilekçeden söz edilmedi. O kadar 
komik şeyler yapıldı ki ben özel defterime ajandama not almışım. Turşu nasıl yapılır diye onu bile 
bomba yapımı ile karşılaştırdılar gazetede yayınladılar bunu çizim resmi yaptılar. Gazetelerde her 
gün çıkıyor, çizim resiminde sözde Ergenekon örgütü mensuplarıyız. Kara kalem çizim. Benim 
karşıma Atatürk ü koymuşlar. Bu kadar utanmazca bu kadar ileri seviye ye gitmişler. Atatürk ü de 
Ergenekon örgütü diye tanımlama cihetine gidiyorlar. Basın ve üzücüdür, bir yazarımız diyor ki, 
1972 yılında ziver bey köşkünde ben sorgulanıyordum. Bazen gözlerimizi açarlardı diyor, bir gün 
gözümüzün bantını açtıklarında bir baktım diyor sivildi diyor, karşımda Veli Küçük  vardı diyor. 
Sene 1972 ben Şırnak jandarma komutanıyım o zaman Şırnak ın da yolu da yok. elektiriği de yok 
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telefonu da yok. Radyosu da dinlenemiyor, ama ben ziver beyde sorgu yapıyormuşum o vakit. 
Öyle ise şu Ergenekon örgütü dediğimiz uydurma örgütün sanıklarından bir tanesi de ilhan Selçuk 
tu. Benim suç ortağım şimdi. O da oradaydı oda sorgulanıyordu. O vakit. Demek onu da ben mi 
sorguladım. Basın dediğimizi bu. Ve sayın başkanım affınıza sığınıyorum, öyle bizar olmuş 
durumdayım ki, bu art niyetli hepsini tenzih ederim kesinliklen. Hepsi için söylemiyorum bunu. Bir 
kısım diyorum. Öyle bizar oldum ki ben ağrı da iki sene alay komutanlığı yaptım. Anlatacağım. Az 
sonra. Ağrı da 4.7 kuvvetinde iki sene evvel bir deprem oldu. Anadolu ajansa basın bildirisi 
verdim. Her ne kadar ben ağrı da alay komutanlığı yaptım sada bu depremle ilgim yok. basın 
bunu yazmasın Veli Küçük  ten kaynaklandı denmesin diye, bu şekle geldim. Sayın başkanım 
görev yaptığım dönemde övünerek söyleyebilirim ve iddia edebilirim ki bazı art niyetli kişi ve 
kurumların yürüttüğü karalama kampanyasının aksine görev bölgemde gayri yasal bir faaliyet 
yürütülmesi faili meçhul bir olay kalması bir tarafa en kanlı terör örgütü olan PKK dahi faaliyet 
gösterememiştir. Pkk da üst düzey yönetici olan daha sora Abdullah Öcalan ile arası açılan 
Abdullah Öcalan ın ortadan kaldırmak istediği parmaksız zeki kod, isimli şemdin sakık, şemdin 
sakık tan mektuplar isimli kitabının 353. sahifesinde benim o dönemde alay komutanlığını 
yaptığım, görev saham olan ağrı ile tendürek dağı bölgesi için aynen şu tanımlamayı 
yapmaktadır. Tahran a indikten sonra hızla Türkiye İran sınırında ağrı dağının tam karşısında 
tendürek dağı bölgesine aktarıldım. Abdullah Öcalan bölgedeki mevcut koşulların aleyhimizde 
olduğu bir dönemde kah zorlayarak, kah  küfürler yağdırarak, kah korkaklıkla suçlayıp feodal 
damarıma basarak dağların karla, ovaların buzla kaplı olduğu, operasyonların arazinin her 
tarafına yayıldığı bir alana sürdü. Gittiğim alanda dağlardaki bütün örgüt elemanları imha edilmiş, 
kalanları İran a sürülmüş. İran a ulaşmış olanlarda İran yetkilileri tarafından Türkiye ye teslim 
edilmiş bir durum vardı. Abdullah Öcalan son derece olumsuz, bir alana göndermesi komuta 
yeteneklerimden değil bir an önce imhamı istemesi idi. Çünkü gidilen alan her anlamda bir kıskaç 
altında idi orada bırakın savaşı geliştirmeyi, yaşamak bile mucize idi, şeklinde yazıyor. Ve ben 
orda bu görevi yaparken şu anda huzurunda sanık olarak bulunan Mehmet Fikri Karadağ da 
Erzincan dan zaman zaman takviye olarak bana destek olarak operasyonlara gelmekte idi. Ama o 
da şu anda cezasını çekiyor, görev yaptığım her yerde böyle bir müktesebat bıraktım. Sayın 
başkanım, iddianame de Cumhuriyet gazetesine atılan bombaların ve Danıştay a yapılan 
saldırının azmettiricisi olmamın dışında birçok faaliyet ve suçlarında faili olduğum iddialarında 
bulunulmuştur. Bunları şöyle sıralıyorum. Örgüt kararları doğrultusunda birçok dernek ve platform 
oluşturduğum. Birçok eylem ve faaliyetlerde bulunduğum. Alternatif bir ordu oluşturmaya 
çalıştığım, yurt dışında örgütsel toplantılara katıldığım. İstihbarat görevinde çalıştığım, görevli 
iken ve emekli olduktan sonra çıkar amaçlı suç örgütleri ile irtibatım olduğu ve susurluk olayının 
tam merkezinde olduğum şeklinde iddialar var. Bunları cevaplıyorum. Örgütün aldığı kararlar 
doğrultunda birçok dernek ve platform oluşturduğum iddiası iddiadan öteye gitmemektedir. Bu 
dermek ve platformlar nelerdir. Hiç olmazsa birkaçının yazılması gerekirdi. Yine birçok eylem ve 
faaliyetlerde bulunduğum, örnekleri ile ortaya konulması gerekirken yalnızca iddia ile yetinilmiş. 
Hiçbir örgütsel eylem ve faaliyetim yoktur. Bunu iddia makamını ispata davet ediyorum. Savcının 
Osman ının beyanından bu kanaate varılmış ise bu yanlıştır. Alternatif bir ordu oluşturmaya 
çalıştığım, iddia makamı bu kanaate nasıl vardığını anlamakta zorluk çekmekteyim. Böyle bir 
niyetim ve faaliyetim olacak olsa idi. Emekli olmadan teşebbüs ederdim. Yüzde 20 sine sahip 
olduğum özel güvenlik şirketi kast ediliyor ise, bu şirket  gibi yüzlerce şirket mevcut. Bu şirketler 
emniyet genel müdürlüğünün hazırladığı eğitim programları kapsamında silah atışından yakın 
müdahale şekillerine kadar eğitim konuları işlemektedirler. Basına intikal  eden bir haberden gasp 
yapan bir şahsın özel güvenlik eğitim  kişi olduğunun belirlenmesi haberi üzerine şirkette görevli 
arkadaşlarım bu şahsın adını şirketteki not defterine kaydetmişler, yaptıkları incelemede bizim 
şirketinden eğitim alanlarından eğitim alıp almadığı alanlardan birisi olup olmadığı incelenmiş ve 
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bana bildirilmişti. Ancak bu da bu isimde benim bu şahsı tanıdığım şeklinde iddianamede yer aldı. 
Şirket olarak müracaatçıların üzerinde oldukça hassas davranmamız bir neticesi idi, takip 
etmemiz. Ancak tabi hangi amaçtan olduğunu bilemiyorum bu şahsı hiç tanımadığım halde benim 
tanıdığım şeklinde yorumlandı. İddia makamı alternatif ordu oluşturma fikrine buradan hareketle 
ulaşmış ise, yani benim bu şirketlerim üzerinden böyle bir ordu oluşturma fikrine ulaşmış ise 
konuyu takdirlerinize arz ediyorum. Yine aynı konu ile ilgili olarak iddianamede İstanbul Yeşildirek 
te tekstilcilere onbin adet kalpak yapmaları siparişi verdiğim, ancak param olmadığı için  oradan 
vazgeçtiğim ve bu kalpakların yapılması için Azerbaycan a sipariş verdiğim, sanki orda bedava, 
bu kalpaklar geldiğinde Ankara da oluşturacağım alternatif orduyu toplayacağım kalpakları 
dağıtacağım bu onbin kişinin başına emekli orgeneral Ahmet Hurşit Tolon u ve diğer emekli 
generalleri koyarak meclise yürüteceğim, meclise yaklaştıklarında kalkapları giydireceğim bunu 
gören meclisteki askerlerin hangi askerlerse hemen kenara çekilecekleri ve meclisi işgal ederek 
hükümeti devireceğim şeklinde iddia mevcuttur. bunun da gizli tanık, ki bu gizli tanık artık açıklık 
kazandı herkes biliyor, Osman değil, bir diğeri, beyanlarından tespit edildi  belirtilmektedir. Gizli 
tanık böyle dedi denmektedir. Bu gizli tanığın ifadesine başvurulduğunda diğer hem gizli hem  
açık tanık olan Osman ın ifadesine başvurulmamış olmalı. Zira Osman Yıldırım ifadesinde benim 
bir yağ fabrikasına el koyduğumu, buradan  50 milyon dolar aldığımı, bu paranın beş milyon 
dolarını kendisine verdiğimi kırk beş milyon dolarını ise isimleri dahi belirtilen bazı kişilerle 
paylaştığımı belirtiyordu  ifadesinde böyle idi. Zabıtta vardı. Gizli tanık on yedi bu ifadeden sonra 
senaryoyu oynasa idi eğer bu ifadeyi öğrendikten sonra bana Azerbaycan a kalpak siparişini 
oynamazdı. Beş milyon dan yaptırırdım. İddianame bu bölümünde leylekler ile bebekler arasında 
ilişki aklıma geldi. Ancak iddialar iddianameye saçmalık olsun için mi konulmuş anlayamadım her 
ne olursa olsun bu ve bunun gibi ifadelerle on bir aydır tutukluyum. Yurt dışında örgütsel 
toplantılara katıldığım iddiası mevcut. Yurt dışında yapılanma ile ilgili olarak Sevgi Erenerol, 
Kemal Kerinçsiz, Kemal Yalçın alemdaroğlu, Doğu Perinçek, Sedat Peker, Sami Hoştan ve Ferit 
ilsever ile yurt dışında örgütsel süreklilik arz edecek şekilde toplantılara katıldığım iddiası 
tamamen gerçek dışıdır. Belirtilen şahıslarla ne yurt dışında, ne de yurt içinde bir araya geldik. 
Pasaportlarımızın incelenmesinden de bu anlaşılacaktır. Yurtdışında daha önce belirttiğim gibi üç 
kez Amerika da , iki kez Almanya da, bir kez İsveç te birkaç kez Kazakistan, Kırgızistan da birkaç 
kez de Azerbaycan ve Makedonya da bulundum. Ancak iddia edildiği şekilde belirtilen şahıslarla 
değil. Amerika ya ATAAN  ın yani amerikan Türk asamblesinin  davetlisi olarak konferans vermek 
üzere gittim. Almanya ve İsveç e DAK,  yani dünya Azerbaycanlılar kongresinin toplantıları  için 
gittim. Bu toplantılarda Türkiye den yalnızca eşim ile ben vardım. Sayın başkanım yine iddia 
makamı istihbarat görevinde çalıştığımı iddianame suçlar mahiyette koymuştur. Nedenini 
gerçekten anlamadım. Kısa süreli de olsa jandarma genel komutanlığı, istihbarat guruplar 
komutanı olarak görev yaptım. Görev yaptığım kuruluş jandarma genel komutanlığı kuruluşunda 
kadrolu bir birimdir. Konu geçmişti jandarma genel komutanına sorulmuş en yetkili ağız olarak  
kamuoyuna konu ile ilgili olarak açıklama yapılmıştır. Ancak maalesef iddianameye yine JİTEM 
deyimi konulmuştur. Jandarma genel komutanlığı kuruluşunda JİTEM diye bir oluşum hiçbir 
zaman olmamıştır.iddianamede jitem deyimi kullanılarak sanki gizli, gizemli bir örgüt varmış gibi 
bir mana verilmeye çalışılmakta Türk ordusunu yıpratmak amacında  olan art niyetli kişilere imkan 
yaratılmıştır. Komutanlığını yaptığım istihbarat gruplar komutanlığı hiçbir zaman gayri yasal bir 
faaliyet içersinde olmamıştır. JİTEM tanımlaması ile yapılan gayri ciddi ve yapılan haberler 
yalnızca şahsıma karşı değil her zaman mensubu olmaktan gurur duyduğum, TSK ya  yapılan bir 
saldırıdır. Yine görevli iken ve emekli olduktan sonra da çıkar amaçlı suç örgütleri ile irtibatlı 
olduğum şeklindeki iddiayı kabul etmiyorum. Sami Hoştan ve Sedat Peker i kast ediyor ise ne 
derece ve yoğunlukta ilişkim olduğunu açıklayacağım gibi dosya daki açıkça belirtilmiştir 
ilişkilerim. Yoğunlukla irtibatım olduğu iddiası neye dayanmakta olduğunu anlayamadım. 
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Yoğunlukla tabirinden ne kastedilmek istendiğini açıklanması gerekir. İddia makamı cezaevinde 
olan veya olmayan suç örgütü liderleri olarak tanımladığı kişilerin tek  tek ifadesine başvurmuş, 
beni suçlayabileceği herhangi bir delil ve beyana ulaşamadığı halde maalesef iddianameye böyle 
bir iddia koyabilmiştir. Sami hoştan ve Sedat Peker den başka tanıdığım olmadığı gibi onların da 
çıkar amaçlı suç örgütü liderleri olduğunu kabul etmiyorum. diğer suçlamam susurluk olayının tam 
merkezinde olduğum şeklindedir. İddianamedeki bu iddianın amacını anlamış değilim ancak söz 
konusu kazanın bu dava ile ilişkisinin ne olduğunu tam bilmememe rağmen olayı bir  kez daha 
baştan açıklama ihtiyacı duyuyorum. Susurluk kazası meydana geldiğinde Sami Hoştan telefon 
ile beni arayarak bildirdi, onun nasıl haberi olduğunu bilmiyorum. Kazada özelikle Sedat bucak ın 
ve Hüseyin kocadağ ın olması bana telefon etmesine neden olmuştu. Her ikisi de yakın 
arkadaşlarımdı. Bucak aşireti tek başına urfa yöresinde PKK  ya karşı en büyük mücadeleyi veren 
bu yolda birçok şehit veren devletten hiçbir beklentisi olmadan devletin yanında devlet güçleri ile 
PKK  ya karşı çarpışan bir aşiret Sedat bucak ise bu aşiretin başında idi. Hüseyin kocadağ ise, 
PKK  ile mücadelede emniyet müdürü olarak güneydoğu dağlarında ayağının basmadığı taş 
kalmamıştı. Bu yakın dostlarımdan dolayı beni aradı bunun üzerine, telefon ile ben devreye 
girdim. Ve Balıkesir emniyet müdürünün aradım. Daha önce Kocaeli de beraber görev yapmıştık. 
Durumu ondan öğrendim Hüseyin kocadağ, ın öldüğünü, Sedat bucak ın ağır yaralı olduğunu 
söyledi. Sedat bucak ı hastaneye yetiştirmeleri ricasında bulundum. Ayrıca bir bayan ile Mehmet 
özbay ın öldüğünü söyledi. Bayanı tarif etti tanımıyordum. Mehmet özbay ın Abdullah çatlı 
olabileceğini hatırlattım. Tarihten bir ay kadar önce Türkiye büyük millet meclisi başkanlığına bir 
dilekçe verildiğini bu dilekçede Abdullah Çatlı nın Mehmet özbay kimliği ile gezdiği bildirilmiş bu 
da günlerce basında yayınlanmıştı zaten. Ancak bu telefonumu bir kısım basın benim Abdullah 
çatlı nın cenazesini kaçırmak amacı ile olay yerine adam gönderdiğim şeklinde haber yaptı. 
Zannedersem iddianamede geçen susurluk olayının tam merkezinde bulunduğum iddiası bundan 
kaynaklanıyor. İddia makamının basının bu yayınlarının etkisinde kalmış olabileceğini tahmin 
ediyorum. Bunu iddianameye koymakla ben otuzbeş sene genel kolluk kuvveti olarak görev 
yaptım. Böyle bir olayda cenaze verilmeyeceğini herkesten en iyi bilen kişiyim. Sayın başkanım, 
değerli üyeler  hakkımda bu konu ile ilgili olarak sürekli yayın yapılması üzerine görevli olduğum 
Giresun jandarma bölge komutanı olarak jandarma genel komutanlığına bu iddialarla ilgili olarak 
tahkikat yapılması için iki kez resmi yazı gönderdim. Gerçi yazı göndermeme gerek yoktu. ciheti 
askeriye böyle konularda hassastı. Gereğini mutlaka yapar. Ancak gerek yazıların üzerine gerek 
hassasiyetten bu başvuruların üzerine jandarma genel komutanlığından üç generalden oluşan bir 
heyet ile araştırma yapıldı. Soruşturma sonucunda yapılan yayınların gerçek dışı olduğu. Suç 
unsuruna rastlanmadığı, orduyu yıpratma faaliyetlerine yönelik olduğu konusunda rapor verildi. 
Yapılan soruşturma sonucu basın bülteni hazırlanarak yayınlandı. Basın bültenini arz ediyorum. 
Jandarma genel komutanlığı genel sekreterliği basın bülteni, tarih 22 temmuz 1997, bülten no 
1997/6 basın açıklaması, emniyet genel müdürlüğü eski istihbarat daire başkanı yardımcısı 
Hanefi Avcı tarafından suçlanan tuğgeneral Veli Küçük  hakkında ilgili makamlarca hiçbir işlem 
yapılmadığının bazı basın yayın organlarında ısrarla iddia edilmeye devam edilmesi üzerine 
aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Bir, Hanefi avcının tuğgeneral Veli Küçük  
ve bir kısım jandarma personelinin yasa dışı olaylar içinde  bulunduğu şeklindeki iddialarının 
öğrenilmesi üzerine, Jandarma genel komutanlığınca kurulan heyetler marifeti ile derhal idari 
tahkikata başlatılmış, ancak sonuçta iddia ve ithamlar hakkında herhangi bir delil tespit 
edilememiştir. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet savcılığınca Hanefi Avcının 
susurluk araştırma komisyonuna verdiği bilgilere savcılıkça alınan ifadesi de eklenerek gereğinin 
takdir ve ifası için Genelkurmay başkanlığına gönderilmiştir. Üç, bu talebe dayanılarak 
Genelkurmay başkanlığınca verilen emir doğrultusunda Hanefi avcının iddiaları hakkında 
jandarma genel komutanlığı tarafından yeniden tahkikat yaptırılmıştır. İddiaların duydum, 
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zannediyorum, bunu herkes bilir gibi hukuken geçerliliği bulunmayan beyanlara istinat ettiği ve 
mesnetsiz olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır bu kanaat Genelkurmay başkanlığına 
sunulmuştur. Dört, ulaşılan sonuç ve kanaat çerçevesinde iddiaları varit olmayan Hanefi avcı için 
gerekli kanuni işlem yapılması içişleri bakanlığından talep edilmiş, bakanlıkça görevlendirilen 
mülkiye müfettişlerince tahkikat başlatılmıştır. Sonuç takip edilmektedir. Beş, idari kanallardan 
yapılan bu araştırmaların dışında adli merciler soruşturmalara devam etmektedir. Hanefi Avcının 
bordum ilçesinde Jandarma ya atfettiği menfaat sağlama olayının varit olmadığı, İzmir devlet 
güvenlik mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının takipsizlik kararı ile  anlaşılmış, konu basına da 
intikal etmiştir. altı, jandarma kanuni ifadesi ile silahlı kuvvetlerin bir parçası olan askeri silahlı bir 
güvenlik kolluk kuvvetidir. Silahlı kuvvetlerin herhangi bir mensubunun kanunsuz faaliyetler içinde 
bulunması bu camia için kabulü asla mümkün olmayan bir davranış biçimidir. Yukarda açıklandığı 
üzere tuğgeneral veli küçük ve jandarma mensupları hakkında hiçbir işlem yapılmadığı iddiaları 
asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur. Sayın başkanım uygun görürseniz mahkemenize sunmak 
istiyorum. Bu olayı sorguda anlattım ben, emniyette sordular, sen dediler susurluğun tam 
merkezindesin gibilerden. İddianameye tam merkezinde deyimi ile neden konulmuş olabilinir 
bilemiyorum. Bu basın bildirisi jandarma genel komutanlığınca tüm basın kuruluşlarında 
yayınlandı. hiçbir basın kuruluşu bunu yayınlamadı. İddia makamının susurluğun tam merkezinde 
olduğum iddiası yersiz olduğu gibi bana dokunulmadığı şeklinde iddia de oldukça tuhaf ve 
önyargılı verilmiş bir karardır. Yine aynı konu ile ilgili olarak Türkiye büyük millet meclisinde 
oluşturulan araştırma komisyonuna gitmediğim yolundaki iddialar da gerçek dışıdır. Ben 
komisyona çağırılmadım bir süre önce komisyon üyesi fikri sağlar da basında  basın önünde bunu 
belirtti çağırmadıklarını belirtti. Sayın başkanım Anadolu da bir söz vardır, çağırılmayan yere 
simitçi ile leblebici gider nasıl gideyim. sayın başkanım hakkımda suç isnadına neden olan delil 
olarak gösterilen Tuncay güney isimli şahsın 2001 senesinde İstanbul emniyet müdürlüğü 
organize suçlar şube müdürlüğünde alınan  ifadesindeki beyanlarıdır tamamı mülakat şeklinde 
yorumlanan bu beyanların bant çözümünün iddianamede aleyhimde olabilecekler mevcuttur. 
Ancak bu mülakatın hangi amaçla yapıldığını ortaya çıkaracak beyanlar ve benim lehime 
olabilecek beyanlar iddianameye konulmamıştır. Savcılık ve emniyetçe mülakat denilen ne 
olduğu tam anlaşılamayan bu beyanlar mehaz olarak gösterilmiştir. Tuncay Güney in samimi 
beyanlarından tespit edilmiştir. Şeklinde talihsiz bir deyim kullanılmıştır. Bunlara açıklamam da 
yer vereceğim öncelikle Tuncay güney kimdir, gerçi kim oldiuğu anlaşıldı. fakat bir kez de ban 
anlatmak istiyorum. Bu şahıs yaşça benden büyük tanıdığım emekli bir albay ile bana geldi. O 
vesile ile tanıdım kendisini gazeteci olarak tanıdım. Akşam gazetesinde çalıştığını belirtti tarihini 
tam hatırlamamamla beraber Turgut büyükdağ, ümit oğuztan ile beraber bir dergi çıkaracaklarını 
söyledi. Bu şahısları ben tanımıyordum. Halen Turgut büyükdağ ı tanımıyorum, ümit oğuztan ı 
burada tanıdım. Gazeteci sıfatı ile görevli olduğum Kocaeli ne Giresun a zaman zaman geldi. Bu 
gelişlerinden bana istihbari bilgiler getiriyordu ancak bu bilgiler doyurucu olmadıkları gibi doğruluk 
derecesi de tartışmalı olan bilgilerdi. Bir açıdan benim ile irtibatı devam ettirmeye matuf bilgilerdi 
bunlar. emniyette 2001 yılında yapılan sorgudaki bant çözümü incelendiğinde yapılan sorgunun 
tamamen yönlendirme ile yapıldığı, şahsın ifade tarzından ne derece güvenilir olduğu ve o 
sorgunun adeta bu güne hazırlık olarak yapıldığı açıkça görülmektedir. Şöyle ki iddianame 
olmayanları okuyorum. 93. sahifede sorgucu soruyor. Peki Veli Küçük  ün silahlı kanadı hakkında 
ne biliyorsun. Cevaben şöyle diyor Tuncay Güney  böyle bir ekibine rastlamadım. Silahlı birlik 
diye veya silahlı propaganda birliği veyahut silahlı örgüt diye böyle birim böyle bir örgüt hiç 
duymadım. Şeklinde beyanı var. Ancak bu beyan iddianameye konulmamıştır. Sorgucu yine 
soruyor peki, Ergenekon da silahlı mücadele var mı, 2001 senesi bu diyorlar ki Ergenekon ismini 
biz koymadık, nereden çıktı bilmiyoruz. 2001 de soruluyor bu ama. Tuncay Güney  cevap veriyor, 
vardır, ben bunu bilmiyorum. İddianamede bu da yok. sorgucu tekrar soruyor, siz hazırladınız ya 
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raporları aynen iddianamedekini okuyorum, siz hazırladınız ya raporları, Tuncay Güney  şöyle 
diyor, o raporlarda yok öyle bir şey. Raporlardaki teoriyi zaten çözmek önemlidir. Teori çok farklı 
bir şey zaten bu örgütünüz var ise yer altı örgütü ise ve adı Ergenekon ise ben sizin sorunuza 
katılıyorum. Silahlı bir şey varsa ama sizin söylemeniz gibi değildir. demektedir. Sorgucu bunda 
burada siz hazırladınız ya raporları deyimi ile neyi kast ettiğinin üzerinde durulmalıdır. Hangi 
raporlardan söz etmektedir. Hazırlanan raporlar nedir. Siz derken kimleri kast etmektedir. Tabi ki 
kast ettiği raporlar bu gün karşımıza çıkan dokümanlardır. Ama polis bunu o vakit biliyor. Bu 
açıklamaya karşılık Tuncay Güney  raporlarda yok öyle bir şey cevabı ile neyi kast etmektedir. 
Tabi ki sorgucunun silahlı mücadele var mı sorusuna cevaptı bu. Bu da Tuncay Güney ekibi 
tarafından yazılan senaryoya sonradan birileri tarafından ilaveler yapıldığını göstermektedir. Yani 
senaryo Tuncay Güney  e ve arkadaşlarına yazdırılmış ancak suçlamaların daha ağırlık 
kazanması için ilaveler yapıldı manası çıkmaktadır. Sorgucunun yani yorum yapma, bilmediğin 
konularda şeklindeki ikazı  var. Aynen okuyorum, Tuncay Güney  şöyle cevap veriyor, bildiğim bir 
şey yok, şeklinde cevap vermiştir. İncelediğimizde şahsım, hep hedef alınarak veli küçüğün silahlı 
kanadı hakkında ne biliyorsun şeklinde yönlendirme yapılmıştır. Şahıs ısrarla yönlendirme ile arzu 
ettikleri yere suç isnat edebilecekleri bir konuma getirme gayretinde olmuştur. Şahıs arzu ettikleri 
şekilde beyanda bulunmaması söylediği şeylerin tahmine dayalı olması üzerine sorgucu yani, 
yorum yapma bilmediği konuda, şeklinde ikazına bildiğim bir şey yok şeklinde cevap vermiştir. 
Bunlar bant çözümünde mevcuttur. Bant çözümü dosyasının 103. sayfasında sorgucu o tarihteki 
2001 de Ergenekon u kast ederek emekli olan mı yoksa, sorusuna. Tuncay Güney  Ergenekon 
için mi görüştün diyorsun yok yani Veli  paşanın kurmuş olduğu teşkilattan ama onun kurmuş 
olduğu bir teşkilat yoktur zaten. Cevabına sorgucu jitem var, şeklinde ısrarla yönlendirme 
yapmaktadır. Jandarma genel komutanlığı bünyesinde kadrolu olarak kurulan bir süre benim de 
komutanlığını yaptığım Jandarma genel komutanlığı istihbarat guruplar komutanlığı kuruluşunun 
sorgucu tarafından ısrarla gayri yasal bir kuruluşmuş şeklinde empoze edilerek yönlendirmeye 
çalışılmış ısrarla jitem deyimi kullanılmıştır. Sayın başkanım, değerli üyeler, tenakuzlar komplolar 
bu kadarla bitmiyor, bant çözümünü 121. sayfasında Kırıkkale deki silah fabrikasında meydana 
gelen patlama ile ilgili olarak sorgucu ısrarla patlama konusunda soru yöneltmesi üzerine ısrarla 
Tuncay Güney  valla fabrikadaki patlamayı çevik bir in üzerine yıktık. Cevabı üzerine sorgucu 
sizin cephenizde olay nasıl gerçekleştirildi. Onu soruyorum o patlama olayını şeklinde soru tevcih 
ediyor. Tuncay Güney  cephesi nedir, Tuncay Güney  in silah fabrikasındaki patlama konusunda 
bilgisinin olup olmadığı tartışma konusu olabilecek bir durum iken sorgucunun ısrarla soru 
yöneltmesi bir açıdan daha önce yazılan senaryoyu hatırla manasına gelmektedir. Bu ısrar 
üzerine şahsın verdiği cevap ta tahminimizi güçlendirmektedir. Şahıs ama orada sabotaj kimin 
yaptığını bilmiyorum. Veli paşa bunları bana böyle söyledi. Ama bu konuyu ben araştırmadım 
şeklinde cevaplandırmaktadır. Yine Tuncay güney sorgusunda konuları kendi kafamda çözerim, o 
da benim iç dünyamda kalır şeklinde verdiği cevapların ne derece doğru olduğunu tahminlerinden 
ibaret olduğunu ikrarında bulunmaktadır. Sorgusunun bir yerinde makine kimya dan 4.5 milyon 
dolar alacağı var Veli paşanın şeklinde beyanı vardır. benim makine kimya kurumundan alacağım 
nasıl olur. Takdirinize bırakıyorum hem de milyon dolarlar. Aynı sorguda çok dikkat çekici bir 
bölüm vardır ki aynen aktarıyorum, çok önemli sorgucu soruyor, Hüseyin Pepekal kimin adamı, 
Tuncay Güney  Hüseyin yüzbaşı Hüseyin yüzbaşıyı onun adı ben tabi kendisini hiç görmedim 
Doğu Perinçek  e göre de askerlere bu gruba göre de özel kuvvetler komutanlığının adamı. 
Sorgucu tekrar yani yine Veli Küçük  ün adamı, Tuncay Güney  hayır Veli Küçük  özel kuvvetler 
komutanlığında değil, engin alan o dönemde yeni atanmıştı özel kuvvetler komutanlığına. 
Sorgucu, o zaman bunlara gene Türk silahlı kuvvetleri, nokta nokta cevabı açılımda yok. sorunun 
devamı, Tuncay Güney, tabi fakat şimdi Türk silahlı kuvvetlerinde özel kuvvetler komutanlığı 
farklıdır. Bu cunda farklıdır. Bir rivayete göre bu cuntanın içinde bir general rütbesinde birisi özel 
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kuvvetler komutanlığının başkan yardımcısı olduğunu bilmiyorum. Ama isim olarak değil. Yani 
barış dönemlerinde bunların birbirleri ile araları bazen nane molla olur. Sorgucu soruyor sayın 
başkanım değerli üyeler, peki kim sana bunu anlattı, Tuncay Güney , şeyi mi senaryoyu mu, 
sorgucu bu olayı yani, Tuncay Güney  bu olay o zaman bu olayı o zaman doğu perinçek anlattı. 
Benden şimdi Doğu Perinçek  e atladı. Bu mülakatta yani ileride sahneye konulmak üzere 2001 
yılında yapılan sorgulamasından anlıyoruz ki, hazırlıklar o tarihte başlamış. Sorgucu yani yine 
Veli Küçük  ün  adamı şeklinde yönlendirme yapmakta. Yine sorgucu o zaman bunlar gene Türk 
silahlı kuvvetler şeklinde bir soru yöneltiyor. Ancak bu sorunun tamamı yönlendirme amacında 
olduğunu anlıyoruz bant kaydının açılımında sorgucu Türk silahlı kuvvetlerinden sonra sorduğu 
sorunun devamına açılıma yazmamış. Nokta nokta şeklinde kayda geçmiştir. Tuncay Güney  
verdiği cevapta tabi fakat şimdi Türk silahlı kuvvetleri farklıdır. Deyimini kullanmasından nokta 
nokta ile yazılmayan sorunun Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine yönlendirme amaçlı soru olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu ifade alınma esnasında Tuncay Güney  e sorgucunun peki kim sana bunu 
anlattı şeklindeki sorusuna boşta bulunarak gerçeği söylemiştir. Şeyi mi senaryo yu mu. Şeklinde 
ikrarı vardır. ve belki şu anda böyle olsa idi. Bu hiç çözüme konulmazdı şeklinde düşünülebilir. 
Ancak sorgu yapan ile kaset çözümünü yapan şahıslar ayrı kişiler olduğu dikkate alınırsa bu ikrar 
doğru. Sayın başkanım, değerli üyeler, Tuncay Güney  adımı kullanarak çeşitli yerlerde sahtecilik 
yaptığını öğrenmiştim. Şu anda bu soruşturmadan adımı daha birçok yerlerde kullandığı da 
iddianameden öğrendim. Yozgat cezaevinde o dönemde hükümlü olan benim tanımadığım Semih 
Tufan Gülaltay ı ziyarete gittiğini, benim gönderdiğimi söylediğini kendisinin istihbaratçı binbaşı 
olduğunu söylediğini, Semih Tufan Gülaltay ın iddianamesindeki ifadesinden öğreniyorum. Benim 
adımı kullanarak daha başka konularda karşıma çıkarsa benim için sürpriz olmayacak. Akrabalığı 
olmayan soy adı tutmayan Tuncay Güney  i Semih Tufan Gülaltay a gönderen ve görüşmesini 
sağlayan kimlerdir. Araştırılması gerekir. Bu durumlarda tespit ettiğim için benden uzaklaştırma 
durumuna gitmiştim. Emekli olacağımı biliyordu. Emekli olduğumda oturacak şahsıma ait evimin 
olmadığını, arabamın olmadığını biliyordu. Belki bana tuzak olarak belki irtibatını devam ettirmek 
için belki de bu operasyona hazırlık olarak Honda marka bir jip getirdi ve bana alındığını 
söyleyerek anahtarlarını verdi. Çok kızdım, ve hakaret  vari bir şekilde kovdum, yanımda rahmetli 
Usuad başkanı kemal bey vardı. Bunu kendi ifadesinde de şu anda televizyonlardaki 
beyanlarında da belirtmektedir. O olaydan sonra yanıma bir daha gelmedi. Şimdi daha net 
değerlendirebiliyorum. Jipi alsaydım ki mümkün değil tabi böyle bir şey. Bu operasyon çok daha 
önce başlayabilirmiş. Hazırlanan iddianame bu şahsın beyanları üzerine kurulmuştur.sayın 
başkanım. Kendisi de iki ay kadar önce televizyondaki bir röportajında dokuz gün işkence altında 
ifadesinin alındığını, bu ifadesini kabul etmediğini ve kendisine ait olmadığını ne soruldu ise evet 
dediğini, roma yı sen mi yaktın deselerdi evet derdim şeklinde beyanları mevcuttur. Bu 
saçmalıklar ve senaryo iddia makamı tarafından samimi beyan olarak değerlendirilmiştir. Ve 
iddianame hazırlanmıştır. Sayın başkanım ben atasözlerine inanırım. Hep doğru çıkmıştır. 
Atasözleri. Denize düşen yılana sarılır, derler. İddia makamı da birisine verilen sözleri yerine 
getirmek mecburiyetinde kalmıştır herhalde. Zira davanın eş savcısı geleceğini bu davaya 
bağlamış durumda. Soruşturmaya esas olan Ergenekon dokümanları olarak değerlendirilen 
yazılımların Tuncay Güney  in bilgisayarında yapılan incelemede tamamının mevcut olduğu 
görülmüştür. Oysa Tuncay Güney  iddianamede sanık veya tanık olarak yer almamaktadır. 
Belgelerinin altında strateji grubu imzası mevcuttur. Ve benim bilahare emniyette gördüğüm 
Tuncay Güney  kendi el yazısı ile yazmıştır. Saygılarımla diye adını da yazmıştır. İmzası da 
vardır.  bu bendeki yazılımların imza grubunda el yazısı ile yazılmış arz ederim, saygılarımla gibi 
ibareler  mevcuttur. İddia makamı bu yazılımların benim tarafımdan hazırlandığını veya 
hazırlattırıldığını ifade etmektedir. Arz ederim saygılarımla şeklinde el yazısını ben kendi kendime 
mi yazmış olayım. Bu el yazılarının polis laboratuarları ve polis bilirkişisi dışında kesinlikle irtibat 
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ve güvenim yoktur artık bir başka yerde yazı tahlilinin yaptırılmasını mahkemenizden talep 
ediyorum. Yine iddianamede Tuncay Güney  in beyanlarına itibar edilerek benim bilgisayarımın iyi 
olmadığı, Tuncay Güney  in bilgisayarı iyi olduğu için Tuncay Güney  e benim yazdırdığım gibi bir 
yorumda mevcuttur. Buna söyleyecek söz gerçekten bulamıyorum. Konunun bir diğer yönüne 
bakarsak bu dokümanlar çoğunlukla bende, doğu perinçek te, tamamı Tuncay güney de ümit 
oğuztan da ve Mehmet Zekeriya Öztürk de bulunmuştur. Calibi dikkattir bu birliktelik incelenirse 
ben o dönemde yalnızca Tuncay Güney  i tanıyor idim. Tuncay Güney,  o dönemde yani 1996-
2000 yıllarında çeşitli gazetelerde ve aydınlık dergisinde de zaman zaman çalıştığını Doğu 
Perinçek  in birkaç kere merdivenlerde karşılaşmıştım şeklindeki ifadesinden anlaşılmaktadır. 
Yine o dönemde kısa bir süre de olsa Mehmet Zekeriya Öztürk  ün ulusal kanalda faaliyet 
gösterdiği ifadelerden anlaşılmaktadır. Bu durumda ortak kişi Tuncay Güney  dir. İddia makamı 
bu belgeleri yazılmış bir senaryonun tertibi olarak Tuncay Güney  tarafından belirtilen yerlere 
dağıtıldığı ihtimali üzerinde hiç durmamıştır nedense. Sayın başkanım değerli üyeler  belirtilen 
şahıs kanada dan Türkiye deki bir gazeteci ile yaptığı telefon konuşmasında soruşturma halen 
yürütülüyor iken , ve gizlilik kararı yayın yasağı var iken Veli Küçük  ün ifadeleri elimde, yeni geldi, 
henüz okumadım deyimini bizzat kullandığı dikkate alınırsa ki Saygı Öztürk e benim emniyetteki 
ifadelerim kanada dan gönderilmiştir. Evet gönderilmiştir. İddianame yoktu ortada. Soruşturma 
adeta bu şahıs ile beraber yürütülmüştür. Belirtilen tarihte avukatlarımız dahi ifadelere 
ulaşamamışlardı. Bu olay doğrudur. Benim polisteki ifademi Tuncay Saygı Öztürk e göndermiştir. 
Bu şahsın soruşturma başlamadan önce İstanbul a geldiği, bu soruşturma ile ilgili olarak birileri ile 
koordine edildiği konusunda bazı haberler çıkmıştır. Buna inanmak istemiyor idim. Ancak olaylar 
doğruluyor. Bu şahsın verdiği ifadelerde şahsıma karşı kullandığı itham edici suçlamaları 
kesinlikle kabul etmiyorum. reddediyorum. Beyanlarında  bana ne öğretilirse onları  öğrettilerse 
onları anlattım ben bir şey bilmiyorum. Önüme koydukları belgeleri imzaladım demektedir açıkça  
2001 ve2002 yıllarında yapılan sorgulamada suçu sabit görülse idi. Elde edilen şimdi sözde örgüt 
dokümanı şeklinde yorumlanan bu belgelerden suç unsuru görülse idi herhalde tutuklanırdı. Oysa 
yapılan soruşturmada suç unsuru bulunmadığı için iade edilmiş ve kendisini Amerika ya 
gönderilmiştir. Ancak şimdi bizler mahkemenin suç unsuru bulunmadığı belge diye adlandırılan 
bu yazılımlardan yargılanıyoruz. Hem de bir seneyi yakın ve tutuklu olarak sayın başkanım. Sayın 
başkanım Tuncay Güney  bu yazılımlar için ben yazdım diyorsa, bizde bundan dolayı yargılanıyor 
isek, Tuncay güney in ismi iddianame  neden yok. kim girmesini engelledi. Bunu iddia makamına 
sormamız gerekiyor. Zira bu saçmalıklar  bende bulunduğunda emniyetçiler ve savcı Zekeriya 
Öz, tabiri caizcesine çakı bulmuş çocuk gibi sevindiler. Sayın başkanım iddianamede Ergenekon 
sanıkları ile örgütsel toplantılar yaptı. Çok sık görüşmelerim olduğu şeklinde iddialar mevcuttur. 
Halen iddianame girmiş 86 sanığın on dördünü tanımaktayım. Bu şahısların da tanım derecem ve 
irtibatlarımı tek tek açıklayacağım. Sami Hoştan, 1983 veya 84 yılı olabilir. Edirne il jandarma alay 
komutanı iken iş adamı arkadaşım Mustafa bilgin kanalı ile tanıştım. O tarihte yurt dışında 
gazinoculuk ve lokantacılık yaptığını öğrendim. Yurt dışında iğken bölücü terör örgütlerinin hedefi 
olduğunu, bu nedenle bazı olaylara girdiğini haricen öğrendim Edirne de görevli olmam nedeni ile 
Avrupa daki örgütlerle ilgili olarak istihbarat açısından istifade edebileceğimi düşünüyordum. 
Ancak fazla irtibatım olmadı. O tarihten sonra zaman zaman özel günlerde ve bayramlarda tebrik 
amaçlı telefon ile görüşmüşüzdür. Bu görüşmelerimizde yapılan teknik takiple sabittir bütün 
görüşmelerimiz. iddianame de bu görüşmelerimiz mevcuttur.bu olay nedeni ile ailesini ve 
çocuklarını da yeni tanıdım yakinen tanıdım. Şu anda ailecek tanışıyoruz ve pişman değilim. Ali 
Yasak, yedi sekiz sene kadar önce Eminönü nde bir lokantada karşılaştık.hemşehrisi olan lokanta 
sahibi tanıştırdı. 2004 veya 2005 yıllarında olabilir. Yılında davetli olduğum İstinye deki İstanbul 
avcılar ve atıcılar kulübünün yemeğinde gördüm bir kez de bir sefer de yedi tepe üniversitesinde 
karşılaştık ancak konuşmadım. Bunun dışında birlikteliğimiz olmadığı gibi telefonlarımız ile 
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görüşmedik. Mehmet Zekeriya Öztürk, tam hatırlamamakla beraber bir konferansta tanıştığımızı 
zannediyorum. Arkadaşı şimdiki eşi Güler Kömürcü evimizde ziyarete geldiğinde beraber geldi. 
Birkaç kez de güler kömürcü ile telefon görüşmelerimizde o da yanında olduğu için güler in 
telefonundan merhabalaştık.bir keresinde telefon numarasını yazmıştım defterime ancak 
görüştüğümüzü hatırlamıyorum. Güler Kömürcü Amerika birleşik devletlerinde bir toplantıda 
tanıştık. Bir gazetenin Amerika temsilcisi olarak bulunuyordu o sırada. Amerika birleşik 
devletlerinden Türkiye ye döndükten sonra zaman zaman telefon ile görüştük. İki üç kere de 
ailecek yemekte beraber olduk. Tüm telefon konuşmalarımız teknik takiple sabittir ve dosya da 
mevcuttur iddianamedeki bazı kişiler ile irtibatı konusunda uyarı yaptığım doğrudur. Ancak Güler 
hanım kendi bildiğini yaptı. Sevgi erenerol, 2005 yılında Beyazıt meydanında yapılan Boğazlıyan 
Kaymakamı Kemal bey i anma toplantısında tanıştım. Her sene Türk ortadoks patrikhanesinde 
yaptıkları 25 aralık noel yemeklerine eşim ile iki kez icabet ettik. Bir seferinde ben yurt dışında 
olduğum için eşim katıldı. Zaman zaman telefon ile görüşürüz bu görüşmelerimiz hal hatır sorma 
bayram ve noel kutlaması şeklindedir. Bir kez de yeni patrik kardeşi ümit paşa erenerol u ziyarete 
gittim. Tüm telefon görüşmelerimizin içeriği iddianamede mevcuttur. Kemal kerinçsiz, 2006 yılında 
Beyazıt meydanında yapılan kemal beyi anma toplantısında tanıştık. Zaman zaman telefon ile 
görüşürüz. Bütün görüşmelerimiz toplamı altı yediyi geçmez. Bu görüşmelerimizin içeriği 
iddianamede tamamı mevcuttur. Özel veya ailece toplantı veya yemeklerde beraber olmadık. Üç 
kez Açıkhava toplantılarında beraber olduk ancak ilk gösteri olan fener rum patrikhanesi önündeki 
etkinlikte kendisini ben tanımıyordum. O toplantıda zaten beş dakika  kadar kaldım ve ayrıldım. 
Telefon görüşmelerimizin tamamı ve içeriği dosya da mevcuttur. Konuşmalarımızın dört tanesi 
DHKPC terör örgütü hrant dinki Veli Küçük  öldürülmesinde Veli Küçük  ve Kemal Kerinçsiz  in 
ilgisi vardır parmağı vardır, şeklinde dilekçeler verdi. Onun için şişli Cumhuriyet savcılığına ifade 
vermemiz gerekiyor idi kendisi gitmiş, beni de telefon ile arayarak benim de gitmemi orada ifade 
vermemi söylemişti o konuşmamızdı. Tekrar Tekirdağ da DHKPC  li tutuklu 29 tutuklu veya 
hükümlü yine aynı emvalde dilekçe vermişlerdi. Yine ifade vermek için bizi arıyorlardı savcılık 
onun için görüştük. Yine adana da DHKPC ve bazı kurumlar yan kuruluşları DHKPC nin yine aynı 
konuda aynı dilekçeyi gene vermişlerdi. Onun için durmadan savcılığa gidip geldik o 
konuşmalarımızdı. Yine savcılıktaki sorgumuzda bana savcı Zekeriya Öz, benim Kemal Kerinçsiz 
Sevgi Erenerol , ile beraber üçümüzün Beyoğlu’nda bir noterde toplantı yaptığımızı söyledi. Ben 
üçümüz hiçbir araya geldiğimizi hatırlamıyorum. Patrikhanenin bir kere dışında yemekte dışında. 
Hayır dedim gelmemiştik dedim bana dedi ki sayın savcımız, ama dedi fotoğrafın var, orada bana 
düşman gibi bakan ensesi de at kuyruk saçlı küpeli birisi vardı. O polismiş  ona işaret ettiler  bir 
dosya getirdi o küpeli dosya da benim arkama hepsini tek tek inceledik. Dosya da benim arkama 
birkaç fotoğrafçı koymuşlar. Nereye gitmiş isem, nereye inmiş isem, fotoğraflamışlar bir dosya 
doldurmuşlar. Tek tek inceledik böyle bir fotoğrafa rastlanmadı. Pardon dediler. Hani böyle bir 
toplantımız böyle bir beraberliğimiz de olmadı. Vaktaki olabilirdi, çünkü tanıdığım sevdiğim 
insanlar birisine hep beraber çay içmeye, ziyarete yemeğe gidebilirdik. Sedat Peker, Babası 
rahmetli Ahmet Peker arkadaşım idi. Çocukluğundan tanırım, Kocaeli de görevli iken 93-96 yılları 
arasında birkaç kez ziyaretime geldi. Bilahare özel günlerde ve bayramlarda zaman zaman arar. 
Son beş senedir de telefon ile dahi görüşmedik. Vedat yenerer, gazeteci yazar arkadaşımdır. 
Birkaç kez Türk dünyası araştırmaları vakfında karışlaştık. Hilton otelinde tertiplediği etkinliği 
katıldım. İki kez şirketime ziyarete geldi. Yazdığı köşe yazılarından dolayı zaman zaman telefon 
ile görüşürüm. Takdir ettiğim bir köşe yazarıdır. Telefon görüşmelerimiz toplam beş altıyı geçmez. 
Görüşme içerikleri de zaten dosya da hepsi mevcuttur. Bir suç unsuru  varsa, önüme koysunlar. 
Doğu Perinçek , 2001yılında istanbulda tertiplenen Kıbrıs mitinginde karışlaştık. Toplumda iki 
sözleşmeler olarak bilinen sözleşmelerin yasalaşmasına karşı yaptığı çalışmaları basından 
öğrenmem üzerine, bu nedenle telefon ile birkaç kez aradım ve görüştüm. Yaptığı çalışmaları 
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cumhurbaşkanlığı dahil birçok kurumlara gönderdiği bilgisini almıştım. Basından da bu nedenle 
ben de istedim. Diğer kurumlara gönderdiği gibi, bana da gönderdi. Bunun dışında bir kez de 
babasının ölümünü basından öğrenmem üzerine baş sağlığı dilemek amacı ile telefon ile 
görüştüm. Bunların dışında birlikteliğimiz ve görüşmelerimiz olmadı. Gönderdiği çalışmalarını 
askeri makamlara gönderdi. Şekli ile bana göndermiş ve sonra arz ederim deyimi mevcuttur 
şeklinde iddianamede iddia var. böyle bir deyimin olduğunu gerçekten fark etmediğim gibi 
doğruluğunu da bilmiyorum. Bunun var ise dahi hiyerarşik bir bağ olduğu manasına geldiği 
varsayımı tamamen yanlıştır. Emin Caner yiğit emekli olduktan kurmuş olduğumuz güvenlik 
şirketinde bazen ofis boy olarak ara sıra bulunuyordu. Şeker hastası olmam nedeni ile 2004 yılı 
kasım aralık ayları gibi özel arabamı bir süre kullandı. Bilahare kendim kullanıyorum. Alfa 
şirketine zaman zaman uğradığını görüyordum. Zaman zaman bu alfa şirketinde ben de 
danışmanlık amacı ile haftada bir iki kez bulunuyorum. Bunun dışında bir ilişkimiz yoktu. Sedat 
Peker in yakını olduğu, Sedat Peker tarafından bana gönderildiği şeklindeki iddialar tamamen 
asılsızdır. Muzaffer Tekin  Galatasaray postanesi önünde orduya destek mitinginde 2006 
nisanında tanıştım. Basında sık sık çıkan fotoğrafımız o toplantıda çekilmişti. Birkaç kez de 
yapılan etkinliklerde karşılaştık, toplam konuşmamız. Beş dakikayı geçmez. Bunların dışında 
birlikteliğimiz olmadığı gibi telefonlarımızı da bilmiyoruz ve telefon ile hiç görüşmedik. Muammer 
Karabulut, noel baba vakfı başkanı olduğunu öğrendim. Zaman zaman yazdığı yazıları bana da 
gönderiyor idi. 2005 yılında Antalya da jandarma kampında iken telefon ile beni aradı. Kendisinin 
de Antalya da ikamet ettiğini öğrendim. Manavgattaki kampa ziyaretime geldi bunun dışında bir 
birlikteliğimiz olmadı. İki üç kez telefon ile görüştüğümüzü tahmin ediyorum. Toplam bu. Emin 
Gürses, Emin Gürses ile yerini ve zamanını tam olarak hatırlamıyorum tanışmamızın belki kendisi 
daha iyi hatırlayabilir. Çok yakınlığımız da olmadı. Tanıdığım öğrenciler için birkaç kez yurt ve 
burs işi için telefon ile görüştüm. Para istenmesi ve devreye girmem tamamen gerçek dışıdır. 
Mehmet Fikri Karadağ, 1993 yılında ağrı il jandarma komutanı olduğum dönemde tendürek ve 
ağrı dağlarında yaptığım operasyonlarda görevli olduğu Elazığ kolordu komutalığından takviye 
olarak gelmişti. O tarihte tanıştık bilahare 2007 yılında Türk dünyası araştırmaları vakfında 
görüştük. Basından takip ettiğim kadarı ile kurmuş olduğu dernekteki faaliyetlerinden memnun 
olmadığımı ihsas ettim. Kendisi de yanlış olduğunu farkında olduğunu, yanlışlık olduğunu bu 
nedenle dernekten ayrıldığını bana belirtti. Bunun dışında telefon ile dahi görüşmedik. Telefon 
numaralarımızı bilmeyiz ancak iddianame de birçok yerde görüştüğümüz, örgütte beraber faaliyet 
yürüttüğümüz şeklinde iddia neye dayanarak yazılmıştır, bilemiyorum. Mehmet Fikri Karadağ ile 
ilişkimiz bundan ibarettir. İddiaları var ise eğer başka deliller var ise önüme konulmasını teklif 
ediyorum. Sayın başkanım, değerli üyeler, evimde yapılan aramada çeşitli broşür ve dosyanın 
yanı sıra kırk a yakın klasöre el konulmuştur. Evimde çalışma odam şahsi belgelerim. İlgimi 
çeken benim üzerinde şahsi belgelerim ve ilgimi çeken özellikle bin in üzerinde kitabın yanı sıra 
senelerdir çeşitli yerlerden yayımlardan derlediğim belge ve ilmi yazıları kapsayan dosyalarım ile 
evim doludur. Bunların büyük bir çoğunluğu da iddianame ekinden görüleceği gibi Azeri lehçesi 
ile yazılmış dokümanlardır. Yine bu dokümanlar arasında senelerce yaptığım hizmetin bir gereği 
olarak derlediğim istihbarat notlarımdır. Özellikle meslek hayatım boyunca tuttuğum ajandalarıma 
el konulmuş, bunlar da mevcut olan müktesebatımın tarihi niteliğindeki bilgilerin tamamı fotokopi 
ile çoğaltılarak yayınlanmıştır.Maalesef. bunların askeri gizli belge olabileceği varsayımı ile 
Genelkurmay başkanlığına gönderilmiş, yapılan incelemede mesleki çalışmalarım olduğu görevim 
gereği  bu çalışmaları yaptığım bu bilgilerin askeri belge olmamakla beraber istihbari çalışmalar 
olduğu ve üçüncü şahısları ilgilendirdiği, dolayısıyla yayınlanmasının mevcut yasalarımıza göre 
suç teşkil edeceği savcılığa yazılan cevabi yazıda belirtilmiş olmasına karşın, savcılık bunları 
yayınlamakta beis görmemiş. Yayınlamıştır. Eklerden bu belgelerin çıkarılmasını talep ediyorum. 
Bundan doğacak sorumluluk iddia makamına aittir. Bu konuda Genelkurmay başkanlığının yazısı 



T.C .İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE  TARİHİ 15/12/2008 
ESAS NO :2008/209 CELSE NO:26 Sayfa:16 

 16 

avukatımın vereceği dosya da mevcuttur. Sayın başkanım, değerli üyeler, el konulan dökümanlar 
içersinde 2000 yıllarında Tuncay Güney  in bana getirdiği bir bakar mısın biz hazırladık. Dediği 
şimdi sözde Ergenekon dokümanı olarak değerlendirilen yazılımlarda alınan belge ve dokümanlar 
dosyaların içersinde mevcuttur. Kütüphanemin hiç kullanılmayan rafında klasörler içersinde bu 
belgelerde bulundu alındı. Varlığını dahi unutmuş idim. Arama yapan ekip tarafından kapaklarının 
dahi açılmadığı, sayfalarını dahi kırılmadığı görülmüş olmasına rağmen bu durum herhalde 
lehime bir durum olabilir endişesi ile iddianameye konulmamıştır. Çalışma stilim olarak her 
okuduğum kitap belge ve yazıya çeşitli notlar düşer ve çizerim. Bunlarda böyle bir durumun 
olmadığı da açıkça bellidir. Şimdi anlıyorum ki bu gün için o günden hazırlık yapılmış, zira bu olay 
ile ilgili olarak recep Erdoğan ın verdiği beyanatta biz iktidara gelmeden önce bunun hazırlığını 
yapıyorduk sözünden senaryonun çok öncelerden yazıldığını hazırlıklarının o zaman başladığını 
bu siyasi örgütlenmenin henüz Recep Erdoğan parti başkanı dahi değilken kurgulandığı ve 5 
kasımda beyaz sarayda başkan Bush tan talimat aldıktan sonra düğmeye basıldığını anlıyoruz 
sayın başkanım. Belki de bana getirilen o jipi almış olsa idim. Operasyon o zaman 
başlatacaklardı. Bu davada ne konumda olduğumu bilmediğimiz Tuncay güney in söylediği gibi 
Doğu Perinçek  ile bilecikte hazırlandığı iddiası kesinlikle gerçek dışıdır. Tuncay güney bir 
ifadesinde  kendisinin hazırladığını, bir diğer ifadesinde iki çuval dolusu halinde ismini 
veremeyeceği bir binbaşıdan aldığını belirtmiştir. Ancak hazırlanan plana ters düşebilir endişesi 
ile olacak ki iddia makamı bu beyanları yok saymıştır. İfademde bu yazılımlar için gayri ciddi 
deyimini kullanmış idim, sehven ciddi deyimi yazılmıştır. Sayın başkanım, gerek poliste emniyette 
gerek savcılıkta gerek mahkemede yazılan ifademde alınan tutanakta bazı noksan bazı sehven 
yazılmış bölümler var onlar için ayrıca mahkemenize düzeltmek için ayrıca bir dilekçe takdim 
edeceğim, yine verdiğim ifade de Mehmet perincek tarafından bir kısmının getirilmiş olabileceğini 
belirtmiştim. Mehmet perinçek bana bilgi kabilinden getirdiği akademik çalışmaları olan ermeni 
sorunu ile ilgili Rusya da yapmış olduğu çalışmalar hakkında yazılımlar idi. Dosya da bunun da 
düzeltilmesi için dilekçemde belirtim ki, Mehmet perinçek o çalışmardan Lenin kütüphanesinde 
yaptığı çalışmalardan derlediği, kacazluni Ermenistan ın birinci başbakanı kacazluni nin bükreşte 
vermiş olduğu taşnak partisi ile ilgili olarak verdiği konferansı kitap haline getirdi değerli bir kitap 
meydana getirdi. Çalışma stilim olarak evimde kütüphanemde mevcut kitaplarımı bulmam 
kolaylığı açısından fihristini çıkarmış idim. Fihrist avukatımın vereceği dosyanın ekinde mevcuttur 
incelenirse görülecektir ki büyük çoğunluğu tarih ve yakın tarihimiz hakkındadır. Arama yapan bir 
başka ekip Bilecik te köyümdeki evimde de arama yapmış, köydeki kütüphanem de ilgililer 
tarafından incelenmiş, Tusiad a ait iki adet dergiye, ve Doğu Perinçek  in çinde okullarda Atatürk 
hakkında verilen bilgileri içerir Atatürk fotoğrafı olan Çince belgenin fotokopilerine el konulmuştur. 
Sayın başkanım, değerli üyeler, 17 mayıs 2006 günü Danıştay 2. ceza dairesine menfur bir saldırı 
olmuş idi. Fail Alparslan Arslan  görevliler tarafından olay yerinde yakalanmış idi. Ancak olaydan 
sonra bir yetkili kamuoyuna süprizlere hazır olun. Şeklinde beyanda bulunmuştu. Akabinde bir 
toplantıda Muzaffer Tekin  ile çekilen fotoğrafımız servise konuldu. Tüm gazetelere birileri 
tarafından dağıtıldı ve fotoğraf malum basında yayınlanmaya başlamıştı. Malum fotoğraf bu 
yetkilinin elinde miydi. İstanbul da çekilen fotoğraf Ankara ya ne maksatla gitmişti. Bu fotoğraf 
sürpriz için mi hazırlanmıştı. Böyle bir olayın olacağı önceden biliniyor muydu. Muzaffer Tekin  in 
Alparslan Arslan ı tanıdığı, saldırıdan önce araştırılmış mı idi. Alparslan Arslan  ı  tanıyan yalnızca 
Muzaffer Tekin  miydi. Özellikle Muzaffer Tekin  in benim elimi öperken çekilmiş olan fotoğrafı 
neden sürpriz için bekletiliyordu. Fotoğrafın yayınlanması üzerine Veli Küçük  ün adı malum 
basında derhal neden anons edilmeye  başlanmıştı. Fotoğraf yayınlanır yayınlanmaz Danıştay 
saldırısından dolayı Muzaffer Tekin  polis tarafından hemen neden aranmaya başlanmıştı. 
Alparslan Arslan ın Tekin in , Muzaffer Tekin  in ismini vermiş mi idi. Vermemiş ise kim vermişti. 
Bilahare 11 ağır cezada Muzaffer Tekin  için kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Yani 
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Muzaffer Tekin  in olay ile ilgisi  olmadığı kesinleşti, bunu soruşturma yapanların da bilmesi 
gerekir idi. Oysa neden, neden sorularını o kadar çok çoğaltabiliriz ki. Hazır olunması için uyarılan 
sürpriz bu muydu. Benim Muzaffer Tekin   ile beraberliğim var ise Muzaffer Tekin de Alparslan 
Arslan  ı tanıyor ise ki tanışma derecesi önemli değil o kadar, Danıştay saldırısını bizim 
yaptırdığımız mantığından hareket edildi. Oysa bu mantığa göre benim başbakan ile veya adalet 
bakanı ile ortaklığım kurgulanabilinir. Olaylar üzerine Muzaffer Tekin intihara teşebbüs etmişti. Bu 
olay ile ilgili olarak Ankara dan gazeteci arkadaşım telefon ile köyümde idim beni aradı. Saygı 
Öztürk , Saygı Öztürk ile yaptığım konuşmada bana neden intihar etti, bu intihar neyin nesidir. 
Diye sordu. Ben Muzaffer Tekin  burada detaylı tanıdım. Ama o olaydan sonra da kim olduğunu 
iyi öğrendim iyi tanıdım. Ben böyle bir olayın olamayacağını intihar etmeyeceğini intihar 
olmayacağını düşündüm ama bunu kesin bilmediğim için açıkça da söyleyemedim gazeteciye. 
Ben Muzaffer Tekin  i ilk anda birisinin öldürmeye teşebbüs ettiğini, öldürmek için uğraştıklarını 
düşündüm aklımdan. Çünkü Muzaffer Tekin  ölmüş olsa idi. Sürpriz ortaya çıkmıştı. Olay 
Muzaffer Tekin  ve Veli Küçük ün üzerinde idi. Bu sürpriz hazırlanmış fotoğrafıyla beyanlarla ama 
sonra öğrendiğime göre ve öğrendim Muzaffer Tekin  gerçekten gururuna düşkün, onuruna 
düşkün, böyle bir suçu kaldıramayacak zihniyette birisi olduğu için gerçekten intihara teşebbüs 
etmiş, bence yanlıştı. Alparslan Arslan  ın kendisi beni tanımadığını söylemesi. Benim ile irtibatı 
olmadığı kesinlik kazanması üzerine sürprizin ikinci kısmı sahneye konuldu. İsveç te stokholm 
kentinde yapılan DAK toplantısında çekilen toplu bir fotoğraftaki şahsın Alparslan Arslan olduğu 
iddia edildi. Buradan hareketle benim Alparslan Arslan  ı tanıdığım, öyle ise Danıştay saldırısını 
ve Cumhuriyet gazetesine atılan bombaları benim azmettirdiğim şeklinde bir mantık yürütüldü. 
Bazı kesimler peşinen yargısız infazımı yaptılar. Muzaffer Tekin  ile beni olayların azmettiricisi 
olarak bazen beni, bazen Muzaffer Tekin  i göstererek ısrarlarını sürdürdüler. Taki basının yanı 
sıra gizli tanıkların da devreye sokulduğu Alparslan Arslan  ın kendisinin ben İsveç e hiç 
gitmedim. Pasaportumdan bu incelenebilir. Veli Küçük  ü kesinlikle tanımıyorum. Adını basından 
duydum demesi annesinin ve babasının fotoğraftaki şahıs oğlum değil demeleri de yargısız 
infazcı grubu hiç etkilemedi. Hayır siz bilmiyorsunuz o sizin oğlunuz, Alparslan sen de bilmiyorsun 
o sensin. Gibi hergün gene basında yayınlandı bu fotoğraf. Madem böyle bir olay var ise, Türk 
Silahlı Kuvvetlerini yıpratmanın en uygun yolu bulunmuştu. Günlerce fotoğraf basında yayınlandı. 
Taki bu şahsın Alparslan Arslan  olmadığı Azeri genci Mehmet ahmedov olduğu İsveç de 
yaşadığı aynı toplantıda başka şahıslar ile çekilen fotoğrafları da olduğu ortaya çıkıncaya kadar 
aynı iddia devam ettirildi. Gerçek ortaya çıktıktan sonra bu kez beni yalancılıkla aynı kesim itham 
etmeye başladı. Sayın başkanım bu fotoğraf gazetelerde yayınlanmadan önce bir günlük 
gazetede telefon ile arandım. Konu bana iletildi. Bana dedi ki yarın bizim gazete dahil senin birinci 
sayfadan fotoğrafın çıkacak. İsveç te Alparslan Arslan  ile çektirdiğin fotoğraf var dendi. Ben 
cevaben böyle bir fotoğraf var ise, bunun mutlaka fotomontaj olacağını, zira DAK  da dünya 
Azerbaycanlılar kongresinde Türkiye den yalnız benim bulunduğumu, üye olmayanların toplantıya 
alınamayacağı gibi toplantı listesinde de Alparslan Arslan  ın ismini olmadığını belirtmiştim. Bu 
kez malum basın Veli Küçük  fotoğrafın fotomontaj olduğunu söylemişti. Fotoğraf fotomontaj 
olmadığı anlaşıldı şeklinde. Kargaları da güldüren bir gerekçe ile yayın yapmaya başladı beni 
yalancılıkla suçladılar bu seferde. Senaryoyu tam oturtturamamışlardı ve bir telaş içinde idiler. 
Ellerinde Veli Küçük  ü ve Türk Silahlı Kuvvetleri  ni yıpratacak iyi bir fırsat geçmişti. Bir büyüğün 
söylediği sürpriz gerçekleşmemişti. Sayın başkanım, değerli üyeler, bu gerçekler inkar 
edilemeyecek açıklıkla ortaya çıkmıştı ancak iddianame bitme aşamasında idi ve geriye dönüş 
imkanı kalmamıştı. iddianame ye fotoğrafı koyamadılar, ancak beni koymak zorunda kaldılar. 
Atasözünü bir daha tekrar etmeyeceğim. İddia makamı da bu spekülasyonlu yayınların etkisinde 
kalmış olmalı ki Ankara 11 ağır ceza mahkemesinin verdiği kararı geçerli görmedi. Yanlış bir 
karar olduğu görüşü ile iddianame ye bu saldırılar Ergenekon un işi, Veli Küçük  ün işi , Muzaffer 
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Tekin  in işi, şeklindeki iddiasını devam ettirdi oysa Ankara 11. ağır ceza dava devam ederken bu 
iddiası ile ilgili olarak iddia makamı mahkemeye beş yüz sayfalık bir dosya göndermiş. mahkeme 
ilişki kuramadığı için kararını vermişti. Sayın başkanım, değerli üyeler, iddia makamı belki bu 
konuda mecbur kalmış olabilir, çünkü bu kadar uğraşısına rağmen bir suç bulunamamıştı. Oysa 
olmayan örgütün suçu da olmaz. Sanal örgütün suçu da sanal olur. Gerçeğini görmedi. Benim ne 
Alparslan ile ne de diğer sanıklar ile bir ilişkim olmadı, yoktur. Hiçbirisini tanımıyorum bu 
durumum iddianamede mevcuttur. İsnat  edilen suçlamaları şiddetle reddediyorum. Alparslan 
Arslan  ın babası idris arslan 22/10/2008 günü bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada aynı 
şeyleri tekrarladı. Kamuoyunda ismimin bilinir olması, Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak 
isteyenler için malzeme olarak kullanıldığı gibi illegal rant elde etmek isteyenler için de kullanılır 
duruma gelmişti. bunların başında Tuncay Güney  olduğu gibi zaman zaman bana intikal eden 
çeşitli yollardan öğrendiğim ve ilgili merciiler nezdinde girişimde bulunduğum bir çok olay vardır. 
bunların bir kısmını açıklayacağım. Adım kullanılarak Beykoz da bir yer kapatıldı. Bana Kadıköy 
den postalanan isimsiz, imzasız bir mektup beni iyi tanıyan birisi olması gerekir, diyor ki mektupta 
paşam ben seni çok iyi tanıyorum, adımı yazmayacağım kusura bakma, belki yakınlarımdan olan 
birisi idi. Ancak sen bunu bilmen lazım. Senin adına Ömerli de Beykoz da Ömerli de hazinenin 
arazileri çevrildi. 500 dönüm arazi telle çevrildi. Parsellendi. Veli Küçük  ün arazisi diye satılıyor 
diye mektup geldi. Bunu yanımdaki arkadaşları gönderdim. Gittiler müşteri gibi dolaştılar 
gerçekten doğru, gerçekten doğru, emlakçısı da oranın muhtarı da vatandaşı da bir olmuşlar, beş 
yüz dönüm arazi üzerinde kapatılmış tellen çevrilmiş parsellenmiş, bu memlekete bakın ki sayın 
başkanım kimse de sormuyor, nasıl çevirdiniz diye. Parsel parsel Veli paşanın arazisi diye denize 
nazır satılıyor. Ve hemen il jandarma alay komutanını aradım. O bölgeden sorumlu olan albayı 
gönderdi. Derhal gittiler yerinde inceleme yaptılar. Ve hemen yasal işlem başlandı. Yine bana çok 
ağır  bir suç gibi gelen ve devam ettiğini zannettiğim bir olay daha intikal etti. Benim şirketimin 
bursa da bir şubesi var, güvenlik şirketimin bursa da şubesi var. Bursa daki şubesine bir emlakçı 
gider, isimleri hepsi biz de, der ki ben Veli paşayı görmeye geldim der. Onlar da derler ki veli paşa 
buraya ayda bir kere uğrar pek bulunmaz burada derler. Ama mutlaka görmem lazımdı falan gibi 
ısrar edince ordaki görevlinin birisi ben hallederim bana söyle nedir der. Ben veli  paşa ile 
telefonda görüşürüm der. Kişi der ki o arsa der. Satıldı. O arsadan veli paşa aldı bir miktarını, o 
bana bir yirmi beş otuz milyar bir para çıkarabilir mi der. O hemen anlar meseleyi hemen odaya 
alırlar adamı konuştururlar , Marmaris te Kuşadası bölgesinde bir arazi satılır, bu araziyi veli 
küçük veli paşa satar, alıcıyı satıcıyı bulur, veli paşa devreye girer ve on iki milyon dolara arazi 
satılır. Ancak alan cayarsa veren cayarsa iki milyon dolar veli paşa ceza kesecektir. Böyle 
anlaşılır, anlaşma yapılır, bunun üzerine alıcı adam cayar ve garibim yurt dışına kaçmış. Cayar 
onun üzerine veli paşa bursa ya gelir. Mahfel çay bahçesinde otururlar. Mahfel çay bahçesinde 
veli paşa hesaplarını keser der ki hadi şimdilik neyse beş yüz bin dolar çıkarın parayı der. Beş 
yüz bin dolar alınır. Bunu bant a kaydedin dedim konuşturdular tekrar, telefonla ben o sırada 
köyde idim kendi köyümde idim. Bana telefon ile intikal ettirdiler. Hemen bant a kaydedin dedim 
bant a kaydettiler. Adamın ifadesini şey yaptılar ve hemen ben Gölpazarı ilçesine gittim. 
Cumhuriyet savcısına ve Cumhuriyet savcısına durumu anlattım. Böyle böyle bir sahtekarlık var 
benim adım kullanılarak ve adama soruyoruz sayın başkanım, soruyorlar sen veli paşayı tanır 
mısın, tanırım diyor, nasıl birisi diyorlar gözlüklü bıyıklı beni tarif ediyor, peki gördün mü diyor, 
gördüm diyor, peki gidip kendin isteseydin parayı, sokarlar mı yanına diyor, beş tane koruması 
vardı diyor. Etrafta kuş uçurtmadılar diyor. Bunlar başıma geldi sayın başkanım. Ve ben hemen 
savcılığa ifadeyi verdim. Suç duyurusunda bulundum. Bursa emniyet müdürlüğü ile görüştüm. 
Bursa savcılığına ivedi çekildi. İşlemler başlatıldı. Adamlar alındı. Fakat maalesef üzerine 
gidilmedi. Bir veli paşa daha çıkarsa bir şeyler yapmış hiç şaşmayacağım. Nedense bu kimdir bu 
kimdir veli paşa araştırmadılar. Veli paşa olmak çok zor sayın başkanım. Yine Gebze belgesinde 
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bir haber geldi bana, Gebze bölgesinde uyanık birkaç kişi levhayı koymuşlar veli paşa döküm 
sahası diye. Adamı koymuşlar birkaç kişiyi, bütün kamyonlar oraya döküm yapıyor, her gelen 
kamyondan para kesiyorlar. Gönderdim doğru mudur diye, gerçekten doğru incelenmiş, veli paşa 
döküm sahası, hemen yazı yazdım savcılığa gönderdim. Jandarmayı gönderdim. Emniyete 
gönderdim gittiler adamları yakaladılar. İşlemler yaptılar. Şimdi bir konu daha var sayın başkanım 
ama, mesela tutuklu iken kulağıma geldiği kadarı ile Sarıyer lerde birisi tatil köyü kurmak için 
dağın başında bir yer ararken emlakçileri götürür, emlakçi yeri beğenir, denize nazır bir yer. 
Burayı der alıcı olan burayı der alalım buradan güzel tatil köyü olur. Emlakçi der aman ha orası 
veli paşanın yeri, beni oralarda yerim daha vardı, çıktı. Bunlar sayın başkanım benim 
duyabildiğim ve müdahale ettiğim olaylar, öyle tahmin ediyorum ki bunun gibi duymadığım başka 
olaylar da vardır. bu gibi illegal oluşumlar iddia makamınca örgütsel olarak değerlendirilmiş. 
Ancak bu konuda yaptığım lehime olabilecek faaliyetlerim ise görmemezlikten gelinmiştir ve 
konulmamıştır iddianameye. Sayın başkanım değerli üyeler, iddia makamı delil bulabilmek için 
tabiri caiz ise aleyhimde tanıklık yapacak kişi arama konusunda yalnızca gazeteye ilan 
vermemiştir. Bütün aile efradımın ve benim mal varlığım incelenmiş,  mali tablom önünde köydeki  
evimin dışında hiçbir servetim olmadığını görmüş olmasına emekli maaşımın dışında gelirim 
olmadığını gördüğü halde, emekli maaşımın yarısını da iki sene önce aldığım evin banka borcuna 
ödediğimi gördüğü halde lehime olabilecek durumları ısrarla görmemezlikten gelmiştir. Ancak 
aleyhime olacak yönlendirmeler gizli tanıklar olarak isimlendirilen şahısların verdikleri beyan yalan 
beyanları kendisi de iddia makamı inanmadığı halde ısrarla ve dafaten iddianame de 
kullanmaktan tereddüt etmemiştir. İddia makamının yaptığı iş görevden öteye öc alma gibi bir 
görünüm sergilemiştir. Ben tutuklu mağdur durumda iken zaman zaman bana mali desteği olan 
kızım çalıştığı işten ayrılma durumunda kalmış iken, hiçbir yetkisi olmadığı halde makam ve 
mevkiinin kullanmak suretiyle ziraat bankasına yazı yazarak otuz beş senelik hizmetimin karşılığı 
olan emekli maaşıma tedbir koydurmuştur. Bu soruşturma bütün etik kurallar, yasal kurallar 
çiğnenerek hazırlanmıştır. Kamuoyu önünde iddianame açıklık kazandıkça tenkitlere muhatap 
olmaktan hatta iddianame yayınlandıktan sonra görsel ve yazılı basında yargı adına üzücü 
tenkitler  yapılmıştır. Silahlı kuvvetlerin toplum nezdindeki itibar ve güvenliğine darbe vurma 
amacının yanı sıra güvenilir en büyük kurum olan Türk adaletine de darbe indirilmiştir. Meslek 
hayattım boyunca yargı  ile devamlı uyum içinde yaşadım. Ve uyum içinde çalıştım. Halen 
yargıda birçok yakın dostum var. Bu sözleri söylerken sayın başkanım, gerçekten üzülüyorum, 
ancak kesinlikle  genelleme yapmıyorum. Bu haddim de değil, bana da düşmez. Türk adaletine 
güvenim ve saygım tamdır. Sarsılmış değil, sayın başkanım, değerli üyeler, hakkımda tanık veya 
gizli tanık olarak ifadelerine başvurulan kişiler ya cezaevlerinde halen tutuklu veya hükümlü olup 
tanık koruma programından istifade etmek için uğraş veren kişiler ya da PKK, DHKPC,DEVSOL, 
Hizbullah gibi örgüt elemanlarıdır. Tanıkların bu konumlarından dolayı bu müessese de tartışılır 
duruma gelmiştir.  Bu tanık ve gizli tanıkların beyanları doğru olmadığı gibi bir kısım basının 
gerçek dışı yayınlarından etkilendikleri açıkça görülmektedir. Bunun yanı sıra gizli tanıkların 
dışında normal tanıklar da iddia makamı tarafından yönlendirmeye ve baskıya tabii tutulmuşlardır. 
İddia makamı tutuklu olan bazı şahısların hem normal tanık, hem gizli tanık olarak ifadelerine 
başvurduğu gibi, aleyhimde ifade vermeleri için birçok tutukluya baskı yapmıştır. Halen tutuklu 
olan Vatan bölükbaşoğlu, erol ölmez, Sedat Peker, Hadi Özcan, Alaattin çakıcı örneklerdir. 
Yalancı tutuklu olanlar değil, yalnızca tutuklu olanlar değil, konu ile hiçbir ilgisi olmayan şahıslara 
da ısrarla bu teklif götürülmüştür. Avukat olan kızımın telefonları dinletilerek şirket alacağı ile ilgili 
ki benim güvenlik şirketimin alacağı, ilgili olarak görüştüğü, benim Kocaeli il jandarma komutanı 
iken haberciliğimi yapan halen otel müstecirliği yapan Hüsamettin yılmaz a ulaşılmış ve gizli tanık 
olması için girişimde bulunulmuştur.  O şahsa ulaşma kızımın telefonunu dinlettirmek suretiyle 
olmuştur. Aleyhimde delil toplamak için verdiği bu uğraşlar çerçevesinde emekli albay Erdal 
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Sarızeybek bizzat görevli savcı tarafından telefon ile aranmış, İstanbul a çağırılmış, Türk Silahlı 
Kuvvetleri  hakkında üst rütbedeki generaller aleyhinde ve özellikle benim aleyhimde ifade 
vermesi için yönlendirme ve baskı uygulamış, istediğini elde edemeyeceğini anlaması üzerine 
iadesini zapta dahi geçirmeden göndermiştir. Konu muhatabı tarafından Hakimler Savcılar yüksek 
kuruluna intikal ettirilmiştir. Bu tutum ve davranış, emniyetteki soruşturma da da aynen 
uygulanmıştır. Böylece sayın başkanım, söylemek zor ama tam bir hukuk skandalına imza 
atılmıştır. Savcı soruşturma sırasında Sami Hoştan ın ifadesini aldıktan sonra hazır bulunanların 
ve avukatın yanında görevliye, ki o mahkemedeki görevli bu beni kast ederek, yüksek sesle şu 
veliyi getirin şeklinde bağırdığını, Sami Hoştan ın yanında herkes duymuştur. Yargı şehidinin 
failine  Osmanım diyebilen savcı,  otuz beş sene şerefi ile Türk ordusuna hizmet veren o 
osmanım dediği katilleri kovalayan o savcıyı canı pahasına koruyan soruşturma dosyasındaki 
delillerden alınan ifadelerden ki bunlar gizli tanık ifadeleridir coğu, ve ele geçirilen dökümanlardan 
Ergenekon terör örgütünün yöneticilerinden Veli Küçük  ün DHKPC adlı terör örgütü ile ilişki 
içerisinde olduğunu söz konusu örgütün, o savcıyı canı pahasına koruyan suçluluğu 
kanıtlanmamış bir şüpheli olan Türk  ordusunun generaline şu veli yi getirin, şeklinde ulu orta 
bağırmakla egosunu tatmin etmiştir. Sayın başkanım bu soruşturma kapsamında iddia makamı 
tanıklık için adeta kampanya başlatmıştır. Aleyhime gizli tanıklık yapması karşılığında bazı 
şahıslara Avrupa gezisi dahi vaad etmiştir. bu tanıklarımızı gerekirse dinletebiliriz. Gerek 
görülürse, iddia makamının bu tutumunun bazı maceraperestler  ve kaybedecek şeyi kalmayanlar 
arasında büyük rağbet gördüğü açık ve seçik ortadadır. İddia makamı iddianamenin 
310.sayfasında sonuç başlığı ile yaptığı değerlendirmede soruşturma dosyasındaki delillerden 
alınan ifadelerden ki bunlar gizli tanık ifadeleridir. Ve ele geçirilen dokümanlardan Ergenekon 
terör örgütü yöneticilerinden Veli Küçük  ün DHKPC adli terör örgütü ile ilişki içersinde olduğu, 
söz konusu örgütü Ergenekon terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda kullandığı, ve 
kontrol altında tuttuğu anlaşılmaktadır. Şeklinde talihsiz bir iddiada bulunmuştur. Bu iddianameyi 
Cumhuriyetin savcısı yazmamıştır, demekte ne kadar haklı olduğum ortadadır. Soruşturma 
dosyasında bunu teyit edici hangi delil vardır. DHKPC militanı gizli tanık ki, bunun artık gizliliği 
kalmadı. Hüseyin Tatlıdil, ifadesi esa salınmıştır bu konu için. Ele geçen dökümanlar nelerdir 
peki. İlişki içinde olduğu nasıl tespit edilmiştir. Bunları sormak en tabi hakkımdır sayın başkanım. 
Ergenekon un amaç ve hedefleri doğrultusunda, nasıl ve hangi fiili icraata geçirerek kullandığım 
ve kontrol altında tuttuğum iddia makamı tarafından tek tek delillendirilmesini talep ediyorum. Bu 
örgütü Karadeniz bölgesine sokmadığım için üzüntülü olabilirler diye düşünüyorum,üzüntülüyüm. 
Gizli tanık dilovası ifadesinde kendisi de belirttiği gibi DHKPC örgüt militanıdır. Örgüt tarafından 
özel olarak dilovası bölgesinde motorlu taşıyıcılar kooperatifine  görevlendirilmiştir. Görevi eylem 
amaçlı olarak benim istihbaratımı yapmak. Örgüte bildirmektir. Bu görevini yerine getirdiğini  yine 
kendi ifadesinden anlıyoruz. Örgüt örgütün buna rağmen eylem koymamasını hayretle 
karşılamakla beraber, eylem konulmadı ise, demek ki DHKPC Veli Küçük  ün kontrolünde 
şeklinde değerlendirmiştir. Maalesef iddia makamı bunu kabullenerek iddianameye koymuştur. 
Hem de  tahmin edilmektedir şeklinde değil Anlaşılmaktadır şeklinde kesin hükme varmıştır. 
Ancak şu gerçek ise, kasıtlı olarak gözden kaçırılmıştır. Sayın başkanım değerli üyeler ben 
Karadeniz bölge komutanı iken, yani Giresun bölge komutanı iken Giresun da çalışırken 
komutanı olduğum dönemde bölgede Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren dış  kaynaklı 
pontusçuluk faaliyetlerine ilave olarak bölgeyi pkk da faaliyet sahasına almış idi. Pkk bölgeye 
yerleşmek amacı ile DHKPC  yi taşeron olarak kullanma kararı aldı. DHKPC geçmişten kalmış 
sempatizanlarını bu işi için kullanmak, Karadeniz de faaliyete girişti kullanmak amacı ile 
Karadeniz de faaliyete girişti. Arkadaşlarım ile aldığımız tedbirler ve büyük çalışmalarımız sonucu 
bölgeye DHKPC giremedi. Girenler de tamamı etkisiz hale getirildi. Bu faaliyetlerimiz sonucunda 
örgüt karadeniz den çekilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla pkk bölgeye giremedi. Bunu bütün 
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Karadeniz, herkes bilir. Örgütün üst kademe ile yaptığı mesajlarından yaptığı görüşmelerden üst 
makamlarımızın tespitinden öğrendiğimiz mesaj trafiğinden, DHKPC  Karadeniz sorumlusunun 
üst makamlarına kendilerine çektiği mesaj aynen üst makamlarımız almıştır, aynen şöyledir. Bu 
nokta nokta general burada olduğu müddetçe Karadeniz e girmek mümkün değil. Nereden ne 
zaman hangi taşın altından çıkacağını kestirmek mümkün değildir. onun için karadenizden 
çekiliyoruz şeklinde mesajı mevcuttur.  Ve bölgeden çekildi. Bunun üzerine bu örgüt benim için 
birinci kez aldığı kararın dışında  ikinci kez eylem kararı almıştır. DHKPC  sevinenlerimiz var tabi. 
Bu karar halen geçerlidir. bu dinlenen gizli tanık dilovasında bana konulacak eylemin istihbaratı 
için görevlendirilmiş, verdiği istihbarat eyleme dönüşmemesi üzerine değerlendirme yapmış ve 
gizli tanık olmuştur. Bu tanığın beyanları doğrultusunda suçlanmaktayım. İddia makamını buna 
dayanarak benim DHKPC yi kontrol altına aldığım iddiasını, iddianameye koymuştum. Takdir 
yüce mahkemenizindir. Vaktaki alınan bu ifadeler yasaya aykırı olarak alınmıştır. Açıklamaları 
avukatlarım olarak dosya olarak sunulacaktır. Sayın başkanım değerli üyeler iddianamenin 928. 
sayfasında iddia makamı gizli tanık ve Tuncay Güney  in ifadelerine dayanarak görevli olduğum 
dönemde bir çok terör örgütü mensubu ile ilişki içinde olduğum, bazılarının cezaevi firarlarında 
etkili olduğum, istihbarat guruplar komutanı  olduğum dönemde özellikle terör örgütü 
mensuplarını cezaevlerinden firar ettirip emekli askeri şahısları öldürttüğüm, terör örgütü 
mensuplarının öldürecekleri emekli askeri personel hakkında alacakları bilgileri jandarma genel 
komutanlığı bünyesinde çalışan askeri görevlilerden aldıkları, bazı eylemlerde kullanılan patlayıcı 
maddeleri yine bu askeri görevli şahıslardan aldıkları şeklide iddialar mevcuttur. İlişki içinde 
olduğum terör örgütü mensupları kimlerdir. Açıklanmamıştır. Açıklanmasını istiyorum. Cezaevi 
firarlarında etkili olduğum terör örgütü elemanları kimlerdir. Firarlarında etkili olmuşum, kimdir 
bunlar. açıklanmasını talep ediyorum. Emekli olmuş askeri şahısların öldürülmesi konusunda 
açıklama yapılmamıştır. Kimi öldürtmüşüm, eğer Hulusi Sayını, İsmail Seleni, Temel Cingöz ü, 
bahtiyar Aydın ı kast ediyorlarsa çok yanılıyorlar onlar, bu vatanı parçalatmam, bu vatanın 
bütünlüğü korunacak bu bayrak inmeyecek. Dedikleri için o hainler tarafından kimisi oturduğu 
masada kimisi kızının  gözü önünde DHKPC militanları tarafından öldürüldü. Kimse de biz 
hepizim hulusu yiz. Hepimiz İsmail iz diye yürümedi. Öldürülecek askeri personelin istihbaratının 
ve kullanılacak patlayıcılarının temini jandarma genel komutanlığı bünyesinde çalışanlardan 
temin edildiği iddiası mevcuttur. İddiadan öteye özel olarak hazırlanmış bir komplo ve iftiradır bu. 
Devletin milli ordusu jandarma yı lağvettirme amacı mı taşımaktadır acaba diye düşünüyorum. Bu 
ithamların altında hangi düşünce yatmaktadır. Bu şekildeki ithamları iddianame denilen düzmece 
evraka Cumhuriyetin savcısı yazamaz şeklinde düşünmekte haklıyım ancak F tipi yazabilir. 
Çünkü giremediği kuruluştur asker. Bu iddialar iddianameye konulmuş ve tüm kamuoyunun 
bilgisine sunulmuş ise, hazırlayanlar buna inanmış olmalılar. O durumda bu ağır ithamların 
araştırması gerekir idi. Yalnızca iddianameye konularak toplumda askeri töhmet altında bırakma 
durumuna gidildi ise, ayrıca suç işlemişlerdir. İnanmadılar ise iddianame ye konulmasının amacı 
nedir. Rahatsızlıkları ordunun içinde F tipi oluşumun barınamaması olabilir mi acaba.? Bu şekilde 
iddialara ulaşan savcının konuyu jandarma genel komutanlığına bildirmesi gerekirdi.  Mahkemece 
jandarma genel komutanlığına konunun intikal ettirilmesini talep ediyorum. Bu ithamlarla 
jandarma genel komutanlığı terör örgütü gibi tarif edilmeye çalışılmakta ikinci Şemdinli yaratılmak 
gayretine gidilmektedir. İddiaları şiddetle reddediyorum, ispata davet ediyorum, aksi takdirde 
ilgililer hakkında yasal işlem yapılmasını talep ediyorum. Bütün bu saçmalıkları ve tutarsızlıkları 
görünce bu iddianamenin okuldan yeni mezun olmuş, F tipi bir polis memurunun yazdığı fikrine 
kapılıyoruz. Takdir edersiniz ki haksız da değiliz  sayın başkanım, Cumhuriyetin savcısı bu 
saçmalıkları yapmaz. Ancak bu ağır ithamlarda hoş görülemez. Keşke savcılarımız imzalamadan 
iddianame yi okusalardı. Ha okuyarak imzaladılar ise ayrı bir hukuk felaketi. Sayın başkanım, 
değerli üyeler, gizli tanık 9 olarak şifrelenen tanığın beyanları da aynı şekilde geçersiz 
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sayılmalıdır. Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım beni suçlar mahiyette vermiş olduğu açık 
ifadesini, bu kez gizli tanık olarak vermiştir. Her iki ifadesini de reddediyorum. Gerekli açıklamamı 
avukatlarım tarafından açıklamalar yapılacaktır. Gizli tanık 17 nin verdiği ifadeden yararlanarak 
iddia makamı sözde Ergenekon terör örgütünün millet iradesi ile iktidara gelmiş yönetimleri 
devirmek için bazen başbakanlara suikast planları hazırlayarak bazen dezenformasyon yaparak 
yıpratmaya çalıştığı tüm bu yollara başvurup sonuç alamayınca da, ülkemizi kaosa sürükleyecek 
eylemler gerçekleştirip gerekli ortamı hazırlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri  içinde askeri hiyerarşiye 
aykırı hareket etmeyi istedikleri bir grubun askeri darbe yapması için göreve çağırdıkları tespit 
edilmiştir. Şeklinde iddiası mevcuttur. Kim dir bu tespit edilenler kimdir bu çağırılanlar. İddia 
makamının bu iddiası yalnızca gizli tanık 17 nin ifadesine dayanmaktadır. Oysa alınan ifade usule 
aykırıdır. Ve dosya dan çıkartılması gerekir. Gizli tanık 17 ifadesinde kahraman şahin ile  Niyazi 
Kıyak ın Ümraniye ilçesinde güvenlik şirketi aracılığı ile korumasını yaptığı bir binaya gittiklerini, 
burada benim adamlarımın olduğu iddia edilen 15 kişinin barındığını, bu 15 kişinin dışında 
devamlı gelen gidenlerin olduğu, benim de oraya giderek onlarla görüştüğüm. Bu bilgileri 
kahraman şahin ve Niyazi kıyak tan aldığını belirtmiştir. Kahraman şahin sanık olarak huzurdadır. 
Sorulabilir. Beyanlar tamamen gerçek  dışıdır. İddia makamının kahraman şahin in ve Niyazi 
kıyak ın ifadelerine başvurması gerekir idi. Gerçi Niyazi Kıyak ın gizli tanık olarak ifadesi 17 
olarak alınmıştır ama genede başvurması gerekirdi. Dernek içinde Cumhuriyet muhafızları adı 
altında birim oluşturduğum tamamen gerçek dışıdır. Burada eğitim vereceğim kişileri ve halkı 
kullanarak kalpaklarla meclise yürüyeceğim. Ancak macera romanlarında olabilecek bir 
senaryodur. İddiaya göre yetiştireceğim on bin kişi ile Ankara da Kızılay bölgesinde 
toplanacağım, bu topladığım şahısların başına emekli orgeneral Hurşit Tolon u ve diğer emekli 
generali koyacağım,  tam meclise yaklaştığımda gibi senaryoyu daha böyle bir, daha önce 
anlattım. Böyle bir gayri ciddi beyanın iddianameye konulması ise, bu tanıkların şeklini 
görüyorsun bunlara inanmayın demek amacı ile konulabilir. Bu senaryoya, bu hikayeye ancak 
bebeklerin leylekler tarafından getirildiğini inanalar inanabilir sayın başkanım, su salonda 
onlardan kimse yok. Sayın başkanım değerli üyeler, hakkımda iddianameye girmiş tanık ifadeleri 
Tuncay Güney  in Osman Yıldırım ın ve gizli tanıkların suçlar mahiyetteki beyanlarıdır. Bu konuda 
gerekli açıklamaları yaptım. Hiçbirisini kabul etmiyorum. iddianamede gizli tanığın ifadesine 
dayanılarak Kuvai Milliye derneğine gittiğim yer almaktadır. Kuvai Milliye derneğine hiç gitmedim. 
Bu dernek gibi hiçbir derneğin faaliyetlerinde bulunmadım. Hiçbir sivil toplum örgütünün 
kuruluşunda yer almadım. Hiçbir derneğin toplantısına katılmadığım yapılacak dosya 
incelemelerinden açıkça görülecektir. Vatansever Kuvvetler Güç Birliği , Kuvai Milliye derneği gibi 
derneklere üye  olmam bir yana yerlerini dahi bilmiyorum. Gizli tanığın Kuvai Milliye derneğine 
gittiğim şeklindeki beyanı tamamen gerçek dışıdır. Oysa bu sayılan dernekler gayri yasal 
dernekler değildir. üye de olabiliriz. Ziyarete de gidebilirdim. Vaktaki gitmiş olsaydım, şu anda suç 
mu işlemiş olacaktım. Dedi. 

Bu arada sanığın savunması alınırken tutuklu sanıklardan Sevgi Erenerol  ile tutuksuz  sanık 
Gazi Güder in geldiği görülmekle huzurdaki yerine alındı.  

Bu arada Cumhuriyet gazetesi vekilleri Av. Akın Atalay ve Av. Mustafa Kemal Güngör ile 
şebnem korur fincancı vekilleri Av. Ali koç, Av. Ayşe Batumlu, Av. Münip Ermiş ile bir kısım 
sanıklar müdafileri. Av. Yusuf utku Tekayak, Av. Ceyhan mumcu,Av. Nusret Şenal , Av. Nevzat 
erdemir, Av. Burak Güneş, Av. Mehmet Demirlek, Av. Özbay Demirel, Av. Gönül kerinçsiz, Av. 
Av. Filiz esen, Av. Bozkurt nuhoğlu, Av. Murat ilhan, Av. ismet koç, Av.önder aktosun, Av Taner 
Kozanoğlu,Av Fatma Handan Gülsevilir, Av.Fahdettin erdem, Av,Yaşar ağsu, Av.Vural Ergül ve 
Av.Fatih volkan ın dan geldikleri görülmekle huzurdaki yerlerine alındı.  

Öğlen arası olarak duruşmaya 13:30 a kadar ara verildi.   
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
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SANIK VELİ KÜÇÜK  SAVUNMASINA DEVAMLA:  
Sayın başkanım, değerli üyeler, iddia makamı olmayan örgüte suç ve suçlu bulabilmek için 

başvurduğu yollar bir hukuk skandalı gibidir. Bu amaçla soruşturmada tanık veya sanık olarak 
ifadelerine başvurduğu kişiler ile özel bir kulis yürütmüş, adeta yalvarmıştır. Birçoğuna benim 
aleyhimde yalancı tanıklık yapmaları  için taviz verme, ödül verme, derhal tahliyesini yapma sözü 
gibi sözler verdiği konusunda ciddi bilgiler mevcuttur. Bu konuda Erol Ölmez, Ümit Oğuztan, 
Orhan tunç, Semih Tufan Gülaltay, Vatan Bölükbaşoğlu, Selim Akkurt, Muhammed yüce nin 
dinlenmesini talep ediyorum, şu anda sayın başkanım, yargılanan 86 sanığın belki ellisine bu 
teklif savcı tarafından yapılmıştır. Sayın başkanım, kişiler birbirlerine komplo kurabilirler. Bu 
normaldir, ancak devlet vatandaşına komplo kuramaz. Bu komplo ve kin Veli Küçük  e karşı 
değildir. Veli Küçük  nezdinde Türk silahlı kuvvetlerine karşıdır. Bu ülkenin ordusuna karşı bu 
kinin nedenini anlamakta zorluk çekiyorum. Bu şahıslardan Veli Küçük ü tanımıyorum diyenlere 
ise, tanırsın tanırsın şeklinde yönlendirmeye gidilmiştir. Sayın başkanım, bu soruşturmanın günah 
keçisi yapılmak istendim. Bütün olmayan suçlar üzerime monte edilmek için olmadık gayretler 
sarf edildi. Hayatımı gayri yasal faaliyetlerle mücadeleye, PKK, DHKPC, DEVSOL, Hizbullah gibi 
örgütlerle mücadeleye adadım. Söz konusu örgütlerin hedefi haline geldim. Emekli olduktan 
sonra da konumum ortada olduğu için devletim 24 saat koruma verdi. Dolayısıyla iddia makamı 
hakkımda gizli tanık bulmakta umarım zorluk çekmemiştir. Gizli tanığın birisi ki dilovası, artık gizli 
de değildir. DHKPC den görevlendirildiğini açıkça ifadesinde belirtmektedir. Hakkımda eylem 
konulması amacı ile yaptığı istihbarat örgüte bildirdiği halde örgütün eylem koymamasına mana 
vermediğini veremediğini de ifadesinde belirtmekte. Bu ifadeyi alan savcı, acaba ne düşündü çok 
merak ediyorum. Tabi ifadeyi eğer savcı aldı ise. Bu eylem kararını ilgili mercilere bildirmiş olabilir 
mi. Sayın başkanım değerli üyeler, Veli Küçük yok olabilir, bu önemli değil ancak 
unutulmamalıdır. Türk Silahlı kuvvetleri ve yüce Türk ulusu ilelebet kalacaktır. Bunda en ufak bir 
şüphem yoktur. Sayın başkanım, Zihni Çakır isimli şahıs benim ile ilgili vermiş olduğu beyanları 
tamamen gerçek dışıdır. Yazdığı Ergenekon isimli  kitabının senaryosu gibidir bu ifadelerde. 
Taner Ünal ı tanımıyorum ve hiçbir şekilde görüşmedim. Ofisine veya dergisine hiç gitmediğim 
gibi yaptıkları iddia edilen toplantılara da katılmadım. Ankara da Aymar oteline gittiğim, toplantıya 
katıldığım kesinlikle gerçek dışıdır. Belirtilen tarihte görevli olduğum ve görev yerinde 
bulunduğum avukatımın sunacağı dosya da belgelidir. Tanık ya beni tanımıyor. Ya da sahte bir 
Veli Küçük  var. Geçmişte olduğu gibi bu kişinin kitabı ile ilgili tarafımızdan suç duyurusunda 
bulunuldu. Yanılmıyorsam hapis cezası da aldı. Tahmin ediyorum o Hakim hakkında da 
soruşturma başlatılmış olabilir. İddia makamını yapmış olduğu soruşturmada ifadesi alınan 
kişilerin ifadelerinde, gizli tanıklar hariç suçlandığım hiçbir beyanım ve suç yoktur. Suçlanmam ise 
ya gizli tanıkların ya da Osman yıldırım gibi tutuklu sanıkların ifadelerinde mevcuttur. Tüm 
suçlanmam bu ifadelere dayanmaktadır. Oysa bu ifadelerin geçerliliği dahi tartışmalıdır. Osman 
Yıldırım ın beş kez ifadesi alınmış, beşi de birbirini tutmamakta. Tenakuzlarla doludur. 
Mahkemenize avukatımın sunacağı dosya da detaylı olarak işlenmiştir bunlar bu nedenle 
iddianame den gizli tanıkların ve Osman Yıldırım ın ifadelerinin çıkarılmasını talep ediyorum. 
Sayın başkanım, değerli üyeler üzerimde oynanan oyunlar ve komplolar tutuklandıktan sonra da 
durmadan devam etti. Almanya dan aldığım bir hükümlü tarafından gönderilen mektup tamamen 
komplo kokuyordu. Avukatım bu konuda açıklama yapacaktır, avukatlarım. Karaman cezaevinde 
bir tutuklunun benden avukat göndermem istediği mektup aynı envalde idi. Kandıra f tipi 
cezaevinde hükümlü Olan durmuş Anuç un isimli tanımadığım şahıs bana gönderdiği kurum içi 
mektubunda benden avukat istiyor idi. Ve oldukça samimi bir hava içinde mektup yazmıştı. Bu 
şahsın nerede bir faili meçhul var ise peşinen kabullenen bir kişi olduğunu öğrendim. Mektubu 
dilekçe ile idareye iade ettim. Yaptığımızı incelemede bu şahsın savcı zekeriya Öz ile 
görüştüğünün ertesi günü bana mektup yazması oldukça düşündürücüdür. Bursa da bir pavyonda 
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karıştığı bir kavgada öldürülen ismen tanıdığım oğuz Yorulmaz isimli özel harekat polisinin annesi 
Nuran yorulmaz üç  ay kadar önce bir televizyon programına çıkarıldı ve faili meçhuller için benim 
ismimi kullandı. Beni tanımayan bu bayan kimler kullandı. Neden benim adım kullanıldı. Gerçi 
avukatım bu beyan hakkında yasal işlem başlattı, fakat perde gerisinde kimler var bunlar hep 
soru işaretli komplo kokan konulardı. Üzerimde o kadar çok spekülasyon yapıldı ki bunları 
saymakla bitmez. Daha birkaç ay önce cezaevinde tutuklu iken basında çıkan bir haber aynen 
şöyle idi. Veli Küçük  ün adamları savcı Zekeriya Öz ü telefonla  ile tehdit ettiler. Haber böyle idi. 
Haber kaynağı olarak Zekeriya  Öz gösteriliyordu. Tehditte kullanılan sözde iki telefon numarası 
da haberin içeriğinde var idi. Haberi okuyan telefon numarası da olduğuna göre demek ki doğru 
fikrine kapılacağı düşünülerek numaralar verilmiş olabilir mi diye düşünüyorum. Ancak yapılan 
incelemede telefon numaralarının birisinin İstanbul daki alman konsolosluğuna diğerinin de şişli 
adliyesine ait olduğu anlaşıldı. Ancak bunun kamuoyuna anlatmak artık mümkün değildir. bu 
tertibi kim yapabilir, telefon kime gelmiştir. Böyle bir telefon edilme olayı var mıdır. Telefonlar özel 
şahsa ait olsa idi, araştırılması mümkün olabilirdi yoksa bu numaralar bu ihtimal düşünülerek mi 
verilmiş idi. Artık bu kadarcık sayın başkanım cinlik yapsınlar daha fazla değerlendirme yapmak 
istemiyorum. Değerlendirme yüce mahkemenize aittir. İddianamede medyayı kontrol altına 
aldığım iddiası mevcuttur. Bu nasıl kontrol altına almak ki hakkımda yapılan yalan ve maksatlı 
yayınlar bir kısım medya da devamlı yapılmaktadır. Bu kontrol altına alma işini de Vedat Yenerer  
ve Güler Kömürcü kanalı ile yaptığım belirtilmektedir. Bu her iki yazar da benim yakinen tanıdığım 
dostlarımdır. Yazılarını okurum ve sohbetim vardır. ancak köşe yazarıdırlar. Bunlar iki kişi nasıl 
bütün basını kontrol altına alabilirler. Takdirinize bırakıyorum. İddianame yargıdan askerden 
emniyetten mülkiye den yakın görüştüğüm kişiler olduğu ve oralarda da örgütsel faaliyetlerim 
olduğu iddiası mevcuttur. Benim geniş bir çevrem var, geniş çevresi olan bir insanım. Ve her 
yerde benim dostum tanıdıklarım sevdiğim insanlar var. Her kurumda merhaba dediğim insanda 
örgüt faaliyeti mi yürütmüş oluyorum. iddianame de ilginç  bir rastlantı, Giresun üniversitesi 
rektörü tarafından arandım, Prof. Osman Metin Öztürk . arama neticem gayesi şuydu. Karadeniz 
de Giresun da olmak üzere Giresun üniversitesinde Osman Ağa sempozyumu hazırlanacaktı. 
Karadeniz bölgesinde yaptığım çalışmada, Osman ağa ve arkadaşları hakkında geniş bir çalışma 
yaptım. Hatta Osman ağa hakkında bir kitap yazacak belge ve bilgiler topladım. Bu konuda 
Osman ağa ve karadenizde milli mücadelede büyük yararlılıkları olan ipsiz recep ki torunu şimdi 
sanık olarak burada ve Yahya kaptan hakkında o bölgedeki milli mücadelede o bölgede işgal 
altında olan bölgede Ruslarla yapınla çarpışmalardaki Karadeniz insanının yaptığı büyük gayret 
ve çalışmaları  bir kitap haline getirdim. Ancak emekli olduktan sonra da bu yiğit insanların ki 
Osman ağa, Atatürk ün ecelen öldüğünü bana söyleyen olursa, onu yok ederim diyecek kadar 
Atatürk ün yanında olan onun muhafız alay komutanlığının yapan ta balkan harbine gelip babası 
para yatırdığı halde askere gitmemesi için muaf tuttuğu halde babasına isyan ederek topladığı 
arkadaşları ile ta balkan harbine gelip ayağını kaybeden bir insan. Heykelini yaptırdım Giresun a 
gönderdim Karadeniz e hediye ettim. Bunun bütün Karadeniz bilir ve Karadeniz in her ilinde davet 
üzerine bu insanlar hakkında konferanslar verdim. Buna dayanarak Osman metin Öztürk prof. 
Rektör yapılacak olan bu sempozyumda benim konferans vermem konusunda teklifte bulundu. 
Mayıs ayında idi. Evet peki geleceğim dedim. Söz verdim ancak tabi tutuklandım gidemedim. Bu 
olay tabi bu Osman metin Öztürk hoca binbaşılıktan ayrılma, emekli olma asker kökenlidir. 
Konuşmasında bana komutanım diye hitap etmiştir. ben emekli generalim benden yaşça büyük 
olan emekli bir albaya komutanım diyorum. Bizim askeri terbiyenin içersindeki bir konumdur. 
Hiyerarşi değildir askeri terbiyedir bu. Osman metin Öztürk ün bana komutanım her zaman 
yanınızdayız emriniz olursa beklerim gibi sözleri üniversitelerde öğretim kurumlarında örgütsel 
faaliyet yaptığım şeklinde değerlendirilmiş ve iddianameye konulmuştur.  Takdir yüce 
mahkemenindir. Sözde örgütün Türk kürt çatışması çıkarmak istediği, bunun çalışmasını 
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yaptığım, iddianamede konulmuş ve mevcuttur. Ben hiçbir zaman kürt sorunumuz diye bir sorun 
olmadığını, doğu sorunumuzun kürt sorunu olmadığını, ermeni sorunu olduğunu ısrarla 
belirtmekteyim. Ve verdiğim tür konferanslarda bunu hassaten vurgulamışımdır. Bu nedenle  
Kinyas Kartal, Mehmet şükrü sekban ın kitaplarında hazırlattığım köy köy dağıttığımı daha önce 
arz ettim. Doğuda kürt sorunum yok, ne sorunum var sevr de sözde hudutları çizilmiş, agit te 
taşnak partisinin sözcüsü sarrafyan ın söylediği o hudutlar bizim için geçerli sözünde bir 
Ermenistan kurulma çalışmasıdır. Benim kürdüm Türküm ikisi aynı soydandır. Kinyas kartal 
kitabında alman ZDF televizyonu sordu. Bildiğin yabancı dil var mı diye. Dedi ki Rusça biliyorum, 
rus harp okulundan mezundu. Evet az Fransızca biliyorum ve Türkçe nin aşiretlerde konuşulan 
şekli olarak olan Kürtçe yi biliyorum dedi. Evet ben konuşmalarımda bir kürt sorunum olmadığını 
her zaman vurguluyorum. Niye Diyarbakır çermikli olan bir kürt ana babadan doğan ziya Gökalp 
şöyle diyor, sorma bana oymağımı boyumu Türküm, bu ad her ünvandan üstündür. Deme bana 
Kırgız , kazan, noyanlı, Türk milleti bir bölünmez bütündür diyor. Ben bu dava için çalıştım. Bu 
dava için konuştum bu dava için koştum. Ama benim kürt sorunu yok. kürt Türkün ırkıdır kazak ne 
ise bene ne isem Azeri ne ise hepsi aynıdır dediğim için hedefteyim. Niye ille bir kürt sorunu 
yaratacağım ülkemi parçalayacağım. Sayın başkanım, şu anda 17 000 kilometre kare toprağım 
işgal altında. Azerbaycan da, işgal altında bir milyon kişim kaçkın, yani sürgün hayatı yaşıyor. 
Senelerdir böyle 71 000 kilometre kare olan Azerbaycan ımın toprağının 17 000 km karesi işgal 
altında buradan Ermeniler çıkacak dediğim için buradayım.  Tutuklandığımda sayın başkanım. 
Tanıklar var burada da var, Ermenistan televizyonunda televizyonunda şenlikler tertiplendi. Bu 
bana dokundu. Beni Türk yargısı yargılayacak asarsa da sesimi çıkarmam vatanım derim . ama 
Ermenistan şenlik yapamaz. Bu fırsat verilemez. Verilmemeli idi. Sayın başkanım. Bu 
konferanslarım ile ilgili verdiğim konular metin halinde avukatlarım tarafından dosya ile 
sunulacaktır. Sayın başkanım, iddianamede sözde Ergenekon örgütünün faaliyet alanı olarak 52 
başlık altında sözde faaliyetleri belirtilmiştir. İddianamede, bu iddiayı yazanın Cumhuriyetin 
savcısının olamayacağını polis okulundan yeni mezun olabilen birisi olabileceğini tahmin ediyor 
isem. Haklıyım çünkü bu maddeler 52 si de başlıklar altında jandarma ve polis okulunda okutulan 
ders notlarıdır. İddianameye aynen geçmiştir. Faaliyet sahaları diye, iddianame tüm sanıklar 
tarafından tenkit edilmektedir doğru ancak, haksız oldukların düşünüyorum bence oldukça 
profesyonelce hazırlanmıştır bu iddianame, amaç, suç ve suçlu bulmaktan öteye kaos yaratmak 
toplumda tedirginlik yaratmak, korku imparatorluğu kurmak amacına yöneliktir. Kamuoyunda 
belirli kişilerin şaibeli suçlu imajı yaratılmak suretiyle şuur altına yerleştirilmesi sağlanmıştır. Bu 
açıdan başarılı olduğunun kanaatindeyim. bu taktik CIA  nın taktiğidir. Benim ismim sayın 
başkanım Veli Küçük,  iddianame 1874 kere geçmektedir. Saydım tek tek. 1874 kere. 
İddianameyi okuyan kişi suçlu imajı ile 1874 kez Veli Küçük  diyecek ve bu imaj şuur altında yerini 
alacaktır. Suçlu olmam, olmamam önemli değildir. 1874 kere Veli Küçük  yazarsanız. 
Hesapladım. 21 dosya sayfası yapıyor. İsmim kasıtlı olarak yalnızca iddianamede, bu kadar çok 
kullanılmış değil sayın başkanım. 2001 yılında Tuncay güney in emniyette alınan bant kaydında 
ifademi mülakat mı ifade mi olduğu pek belli olmayan kaydın çözüm dosyasında, 533 kere  Veli 
Küçük  geçmektedir. Bu senaryo Türk silahlı kuvvetleri ve benim üzerimden yazılmış bir senaryo 
gibidir. Bundan daha büyük karalama  ve suçlu icat etme yöntemi olamaz. Bu sistemi CIA  çok iyi 
bilmektedir. Sayın başkanım, değerli üyeler, örgütün deşifre edilebilen yapılanması başlığı ile 
askeri yapılanma şeklinde iddianameye giren iddiada, örgütün Türk silahlı kuvvetleri içersine 
sızmaya çalıştığı, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu, özellikle harp 
okulunda bulunan subay ve öğrencilerle ilgilenildiği gibi iddialara yer verilmektedir.bu faaliyetleri 
başta ben olmak üzere şu aşağıda sayacağım personel ile yürüttüğümüz iddia ediliyor. Veli 
Küçük  emekli tuğgeneral,  iki Mehmet Fikri Karadağ  emekli kurmay albay, üç Muzaffer Tekin  
emekli kıdemli piyade yüzbaşı, dört Mehmet Zekeriya Öztürk  emekli piyade yüzbaşı, beş, Fikret 
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emek, emekli piyade binbaşı, altı Oktay Yıldırım  emekli kıdemli levazım başçavuş malülen. 
Muammer yüce yedi. Hava uzman çavuş istifa, sekiz Mahmut Öztürk emekli levazım başçavuş, 
dokuz Orhan tunç emekli jandarma kıdemli başçavuş, on Gazi Güder müstafi deniz yüzbaşısı, 
onbir Rafet arslan emekli topçu yüzbaşı malülen. Hemen hemen tamamı ya istifa ya da ordudan 
malülen ayrılan personeldir. Orhan tunç un dışında jandarma sınıfından kimse de yok. orhan tunç 
u ise ben tanımıyorum. Bu şahıslar ile ordunun içersinde örgütlenme yapmak gibi bir iddia  
tamamen gerçek dışıdır. Özellikle harp okulunda örgütlenmeye gitme gibi bir iddia abestir. Türk 
ordusunda ben otuz beş sene hizmet verdim. Belki otuz beş kere jandarmanın dışında silahlı 
kuvvetler kuruluşuna da gitmemişimdir. Böyle bir faaliyete gerecek isem. Öncelikle görev verdiğim 
istihbaratta çalıştırdığım jandarma subaylarını tercih edeceğim izaha gerek var mıdır. Kaldı ki bu 
on kişiden baştan itibaren üç kişiyi tanıyorum. Onlarla ise irtibat durumumu açıkladım. Bunu 
tamamen gerçek dışı mesnetsiz bir iddia olarak değerlendiriyorum. İddia makamı bu 
yapılanmanın ordunun içine sızmaya çalıştığı şeklinde bir iddiası mevcuttur. Bu çalışmanın nasıl 
olduğu elde bu konuda somut bir belge var mıdır. Açıklanması gerekmektedir. Örgütün  deşifre 
edilebilen askeri yapılanması şeklinde değerlendirildiğine göre deşifre edilemeyen kısmı da var 
manası çıkmaktadır. İddia makamı tarafından gelen kurmay başkanlığına bu konuda yazılan 
yazının cevabı ise hiç tereddüt bırakmayacak şekilde açık ve nettir. Sayın başkanım değerli 
üyeler , iddianame de 2000 yılından bu yana sözde diğer örgüt liderleri ile yaptığım iddia edilen 
telefon görüşmelerim sayıları tamamen abartılı olarak verilmiştir. Örnek olarak vereceğim. 
Muzaffer Tekin nin telefonunu dahi bilmiyorum. Hiç görüşmedim. Beş kez görüştüğüm kayıtlı. 
Muammer karabulut ile  üç kez görüştüm, yedi kez kayıtlı. Emin şirin ile on on iki kez 
görüşmüşümdür. 118 kere kayıtlı. Kemal Kerinçsiz  ile yedi veya sekiz kez görüştüm. Zira üç 
sene evveline kadar tanışmıyorduk. Üç kez ben aradım üç kez kendisi aradı. 170 kez görüştüğüm 
kayıtlı. Emin gürses ile dört kez görüştüm onbir kez görüştüğüm kayıtlı. Sevgi erenerol ile üç sene 
içinde on oniki kez görüştüm. O kadar olabilir yetmiş bir kez görüştüğüm kayıtlı. Mehmet Zekeriya 
Öztürk ile görüşmem üç veya dördü geçmez. Onu da arkadaşı güler kömürcünün telefonu 
üzerinde idi. Otuz dokuz kez görüştüğüm kayıtlı. Vedat yenerer ile toplam görüşmem yedi sekiz i 
geçmez. 193 kere görüştüğüm kayıtlı. Hele Güler kömürcü ile dört sene içinde görüşme toplam 
25-20 civarındadır. Kendisi dört sene önce zaten Amerika da idi. 438 kez görüştüğüm kayıtlı. Bu 
rakamların nasıl çıkarıldığını anlamak mümkün değil. Bu dökümde yer alan rakamlara itiraz 
ediyorum huzurunuzda yeniden döküm alınmasını talep ediyorum. Bu şahıslar ile yaptığım 
görüşmeler ise, iddianamede onlarca kez tekrar edilmiş, zihin karıştırma yoluna gidilmiştir. Kaldı 
ki konuşmalarımızın içeriği dosya da mevcut. Hepsi. Hiçbirisi suç unsuru içermemektedir. 
Özellikle konuşmaların tamamı bayram, noel kutlamaları, davetler ve hal hatır sorma şeklindedir. 
Bunları örgütsel görüşme şeklinde değerlendirilmesi iddianameye konulmasını tamamen yersiz 
olarak olduğu kanaatindeyim. İddia makamı bunun dışında telefonda konuşulmayan konu ve 
sözleri de ilave etmiştir. sami hoştan ile yaptığım telefon konuşmasında hallederiz sözü olmadığı 
halde varmış şeklinde iddianame ye sokulmuştur ve bu sözden dolayı bu konuşmada suç unsuru 
olduğu iddiasında bulunulmuştur. Oysa yapılan konuşmanı tape si dosya da mevcuttur. 
Okunabilir. Sedat Peker ile yaptım konuşmanın hiyerarşik bir konuşma olduğu iddiasında  
bulunulmuştur. Konuşma tape si savunma dosyasındadır. Sayfa 38.de ve soruşturma dosyasında 
mevcuttur. Kira evi arama konusu vardı, kendisi duymuş kira evi arıyordum bir emlakçı  tanıdığı 
bir emlakçı bakabilir mi dedim. Bir ev buldular pahalı geldi, tutamadım bütün konuşmamız bu idi. 
Ama bunu hiyerarşik bir konuşma olarak iddianameye geçmiştir. Bu doğrudan doğruya suç icat 
etme faaliyetidir. İddianamede ilhan Selçuk, Kemal Alemdaroğlu, Mehmet Fikri Karadağ ve Doğu 
Perinçek  ile telefon görüşmelerim olmadığı halde iddianamede bu şahıslarla ilgili olarak lobi 
yapılanması içersinde ilişki halinde olduğum ve yönlendirme yaptığım iddiası mevcuttur. Sayın 
başkanım iddianamenin 2455 sahife olmasından yalnızca sanıklar değil tüm kamuoyu 
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şikayetçidir. Benim bir kişi ile yapmış olduğum telefon görüşmem iddianame ye çeşitli yerlerde on 
onbeş kere konulmuştur. Benim mail adresim yoktur. Olmamasına da ne kadar isabetli hareket 
etmiş olduğumu şimdi anlıyorum. Belki savcı çok gizli çalışıyorlar gibi bir gerekçe bulabilir. Ancak 
eğer olsa idi. Şu anda bu iddianame ye 2455 sayfa daha eklenebilirdi. Zira güvenlik şirketimin 
internet adresine Mehmet dayı imzası ile bir mesaj gelmiş, mail de Osman baydemir e eylem 
konulmasından söz ediliyor idi. Derhal ilgili makamlara ilettim. Savcılıkta bu konuyu bildiği halde 
neden bu şahıs hakkında araştırma yapılmadı. Sorguda bu şahıs ve mesaj soruldu ama 
üstünkörü geçildi. Her şey sorulduğu halde bunun üzerine hassasiyetle düşülmesi gerekirdi. 
Takdiri yüce mahkemeye bırakıyorum eğer adıma internet adresim olsa idi. Eminim ki 2455 sayfa 
daha gönderilen veya gönderttirilen mesaj konulacaktı. Sayın başkanım değerli üyeler gerek 
emniyette gerekse savcılıkta yapılan sorgulamamda tek  bir hedef vardı. Türk ordusu sorgular 
ısrarla olduğu ile generaller ile ilgili soruyordu. Sohbet şeklinde yapılan sorguda zaten yetkili savcı 
da sorguya katılıyordu bazen. Israrla örgütlenmenin ordu  içersinde olduğunu, bunu benim 
bildiğimi, bu örgütü açıklamamı istediler. Oysa bunu bana sorma yerine beraber kitabını 
yazdıkları Şamil Tayyar a sormaları daha isabetli olurdu diye düşünüyorum. Şamil Tayyar yazdığı 
ve ya yazdırıldığı kitabında orduda bu örgütlenmenin ne olduğunu, bir numaranın kim olduğunu, 
senaryolaştırmıştı zaten. Nedense sorulmadı. Veya sorulduğunda da o noktaya pek gidilmedi hep 
kenarından dolaşıldı. Çünkü hazırlanan bu komplonun fiyasko ile biteceğini anlamış olmaları 
gerekir. Bu nedenle ısrarla beni zorluyorlardı sayın başkanım. Bir sivil in yerine bir asker hele bir 
emekli general senaryolarında oyuncu olarak oynasa idi. Oynadıkları oyun tam olarak oturacaktı. 
Kendilerini bu göreve öylesine adamışlardı ki nerede ise ben de inanacaktım. Böyle bir yapılanma 
var ise benim duymam gerekirdi şeklinde tereddütlendim. Zira sorgu yapanlar senaryoyu çok iyi 
ezberlemişlerdi. Gerçekten böyle bir şey var da ben mi duymadım şeklinde düşünmeme neden 
oldu. Gerçekten böyle bir şey var ise üst kademe arasında olması mümkün olamazdı. Çünkü 
anlattıklarını üst kademe kesin olarak kabul etmezdi sayın başkanım. Hükümeti düşürmekten 
ihtilalden, meclisi fesh etmekten, halkı silahlandırmak isyan çıkarmaktan ve bunun gibi akıl mantık 
alacak konular değildi. Gerçekten böyle bir şey var ise bu sanıklar ile mi yapılacak diye 
düşündüm. Ancak soruşturma yapanlar ısrarla silahlı kuvvetler üzerinde duruyorlardı. Bir an ben 
de endişelendim. Gerçekten böyle bir çalışma var ise, bunun ordunun en alt kademesinde olabilir 
belki şeklinde düşünmeme neden oldu. Sorgu için gözaltına alınan kişileri gördükçe, duydukça, 
bu şahısların ordunun üst kademesi ile örgütlenmeye gitmeleri şöyle dursun ziyaretçi olarak dahi 
üst kademe ile irtibata geçmeleri mümkün değildi.  Sayın başkanım, 86 sanık şu anda karşınızda 
takdir edersiniz ki bu gördüğünüz 86 sanık örgüt kurmak, parti kurmak, örgütlenmek bir tarafa 
bunlar birbirlerini tanımıyorlar. Bu kırk altı tutuklu burada tanıştılar. Bunlara iki tane okey masası 
kur deseniz kuramazlar, bilmiyorlar ve bunların yarısı da birbirine küs dargınlar. Bu gün bu 
kırkbeş kişiyi tahliye ederseniz, yarısı da yola çıkacak kamyon bekleyecek, İstanbul a gidecek 
paraları da yok. bunlar mı örgüt kurdu sayın başkanım. Bunlar mı Türkiye yi devirecekti. Biz mi 
devirecektik. Biz mi yok edecektik bu hükümeti. Takdirlerinize bırakıyorum. Maalesef orduya otuz 
beş sene büyük özveri ile hizmet eden beni dahi bir açıdan emekli albay Erdal sarızeybek i 
kullanmak istedikleri gibi kullanma gayretinde olduklarını sezinledim, maalesef. Her ne olursa 
savcıya gerçekten böyle bir çalışma yapılmışsa bunun üst kademe ile ilgisi olmasının mümkün 
olmadığını, eğer olsa idi benim duyabileceğimi, ancak alt kademede böyle bir çalışma var ise, 
bunu ortaya çıkarmak eski bir asker olarak benim de görevim. Olduğunu bu iddialarla bütün 
ordunun itham altında kalabileceğini, bu konuda benim de kendilerine yardımcı olabileceğimi 
hasseten belirttim. Konuştum. Ancak bunun üzerinde durulmadı. Çünkü yazılan senaryoda 
orgeneraller oynatılıyordu. Benden istedikleri gibi iftira ve karalama kampanyasına alet 
olamayacağımı anladıkları için bu konu kapandı ve Ergenekon belgesi dedikleri bu safsatalara 
dönüldü. Sorgu böyle idi. Asıl üzüldüğüm sayın başkanım, beni bu şekilde kullanmak isteyişleri 
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oldu. Veli Küçük ü tanıyamamışlardı. Beni Osman Yıldırım ile karıştırmışlardı. Oynadıkları oyunun 
piyonu olabileceğimi düşünmüşlerdi tahmin ediyorum. Yoksa tutuklama tehdidi ile korkutmak mı 
istemişlerdi diye düşündüm. Altmış beş senedir bildiği doğrudan şaşmamış, vatanım  kelimesini 
söylerken bile titreyen Veli Küçük  ü nasıl kullanabilirlerdi. Asıl beni üzen bu oldu başkanım. 
Tutuklanmam olmadı. Sözde Ergenekon örgütün üyeleri olarak iddianame girmiş kişilerden ondört 
kişiyi tanıyorum. Onları da tanıma derecem ve irtibatlarımı açıkladım. Örgütsel hiçbir faaliyetim 
yoktur. Buna deniz feneri de dahil hiçbir örgüt ve elamanını tanımıyorum. Ancak , ancak F tipi 
örgütlenmeyi ve üyelerini bu vesile ile tanıdım. İddialar tamamen varsayıma dayalıdır. 2001 
yılında alınan mahkeme kararı ile bir seneye yakın fiziki ve teknik takibe alınmışım. Hiçbir gayri 
yasal faaliyetim olmadığı mahkeme kararı ile tevsik edilmiştir. Oysa yasa gereği dinleme yapıldı 
ve suç unsuru bulunmadı ise bana bildirilmesi gerekir idi. Bildirilmedi. Bu olaydan dolayı bilgi 
sahibi oldum. Bildirilmemesi normaldır, sayın başkanım çünkü yasalar onlar için çalışmıyor. 
Telefon konuşmalarım tape halinde dosya da mevcuttur. Suç ve suç unsuru olması bir yana 
konuşmalarımdan suçsuzluğum ispatlanmıştır. Belirttiğim gibi görüşmelerin tamamı ya sohbet 
amaçlı, ya davet ve kutlamaya yöneliktir. Telefon görüşmelerim incelendiğinde iddia edildiği gibi 
üst düzey sözde örgüt yöneticileri olarak suçlanan ilhan Selçuk, kemal alemdaroğlu, Mehmet  
Fikri Karadağ , Doğu Perinçek , Muzaffer Tekin  ile görüşmediğim görülecektir. Bunun iddia 
makamı mutlaka görmüş olmalı bunu incelediğine göre. Ancak iddianame de buna da  bir kılıf 
bulunmuş sözde örgütün elamanlarının çok gizli çalıştıkları savı ileri sürülmüştür. Bu nasıl 
gizliliktir sayın başkanım, birisinin evinde veya işyerinde Ergenekon dökümanı olarak 
değerlendirilen bir takım yazılımlar bulunuyor. Bir süre sonra bir başka birisinin evinde veya 
işyerinde aynı şekilde bu yazılımlar ele geçiriliyor. Bu nasıl gizliliktir. Gerçekten böyle bir örgüt 
olsaydı ve bende bu örgütün içinde olsaydım. Bunca zaman böyle bir dökümanı evimde hiç tutar 
mıydım. Evimde olan mevcudiyetini dahi tam bilmediğim Ergenekon dokümanı olarak 
değerlendirilen Tuncay Güney in getirdiği o yazılımları herhalde tahmin edersiniz kaldırır atardım. 
Evimden alınan doküman belge dosya gibi matbuatların hiçbirisi suç unsuru içermemektedir. El 
konulan ajandalarımdaki notlarım maalesef çarşaf çarşaf fotokopi çekilerek yayınlanmıştır. 
Tamamı görevimle ilgili yaptığım çalışmalarımdır. Aldığım bir bilgi, yabancı istihbarat servisleri 
milyonlarca dolar harcasaydı biz bu bilgileri alamazdık demiştir. Bunu da üzülerek belirtiyorum. 
Belki başka üzülenler de olur. Bu bilgiler tamamen görevimle ilgili yaptığım çalışmalarımdır bu 
durum Genelkurmay başkanlığının yazılarından da anlaşılmaktadır. Dosya da mevcuttur. Evimde 
yapılan aramada el konulan belgelere ben de olmayanlarda ilave edilmiştir. Lobi isimli doküman 
böyledir. Ve sunduğum savunma dosyamızın 42. sayfasında açıklanmıştır. Ayrıca da 
mahkemenize bu konuda dilekçe arz edeceğim. Sayın başkanım değerli üyeler, yaptığım 
görevlerim nedeni ile istihbarata ihtiyacım her zaman olmuştur. Gerek asayiş görevlerinde ilçe 
jandarma komutanı olarak görev gördüğüm zamanlar, gerekse sınır bölük tabur ve alay komutanı 
olarak görev gördüğümde, gerekse bölge komutanlığı yaptığım dönemde ve özellikle istihbarat 
gruplar komutanlığı görevimde görevlerimi istihbarat  temeli ile yürütmem birinci şartımdı. Takdir 
edilir ki, istihbarat temin etmek yalnızca bir tip insandan istifade ile olmaz. Her meslekten her türlü 
insanla diyaloga girilmesi gerekir. Gördüğüm görevler yalnızca yurt içi istihbarat ile yeterli 
olmamaktaydı. Yurt dışı sınır ötesi istihbarat a ihtiyaç duyulmaktaydı. İddia makamı yaptığım bu 
istihbari çalışmalara dahi örgütsel çalışma gibi görmüş dosyaya koymuş ve yayınlamıştır. El 
konulan dokümanların bir çoğu Azeri lehçesi ile yazılmış belgelerdir. İddia makamının Ergenekon  
belgeleri olarak değerlendirdiği belgelerin kimlerde bulunduğu dahi tam olarak açıklanmamış 
tenakkuzlu iddialarda bulunulmuştur. Yaptığım görevler nedeni ile görevde olduğum dönemde 
kendim elde ettiğim gibi çeşitli yerlerden çeşitli yollardan ve posta ile belge bilgi ve doküman 
gelmekte idi. Bu durum emekli olduktan sonra da devam etti. Özellikle adil serdar saçan ile ilgili 
gelen bilgiler bu şekildedir. İddianame dosya da ve evimde ele geçirilen dosyaların içersinde adil 
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serdar saçan ın hakkında bazı bilgiler olduğu konuldu. Evet o bilgiler vardı bende. Neden vardı 
şimdi anlıyorum.niye o mektuplar geldi. Geldiği gönderilen mektupta posta ile isimsiz mektupta 
adil serdar saçan ın doğruluk derecesini bilmiyorum benimde görevim değil, ilgimi çekmez. Ve 
hiçbir yere de göndermezdim dosyaya koymuşum. klasöre koymuşum. Adil Serdar Saçan ın 
nerde kaçakçılık yaptığını, nerde ne yaptığını, nerde rüşvet aldığını, nerde kimle görüştüğü gibi 
bazı bilgiler vardı. Bunları beni ilgilendiren bir konu olmadığı için dosyaya koydum. Ancak şimdi 
bunlar ortaya çıkınca hatırladım. Ve bu tahkikat neticesinde anlıyorum ki,, bu bilgileri emniyetin 
içersinde mutlaka bu işi en iyi bilen ve Adil Serdar Saçan a düşman olan ona  karşı olan birileri 
tarafından yazılmış diye düşünüyorum şimdi. Çünkü o dönemde ben şimdi öğreniyorum 
mahkeme kararı ile ben bir sene dinlenmişim. Dinleten beni dinleyen beni dinlemeye alan Adil 
Serdar Saçan. Benim bu bilgim olduğu tahmin edildiğinden Adil Serdar Saçan beni dinlettiğini 
bildiğimi zannettiklerinden tahmin ediyorum, Adil Serdar Saçan ın üzerine benim gitmem 
açısından böyle bilgiler gönderilmişti ama isabetli ben iki kurum arasında böyle bir şeyin olmasını 
hiçbir zaman arzu etmedim. Etmem de ve kaldırıp dosyaya koymuşum. Şimdi çıkıyor ve niye o 
mektubun geldiğini şimdi anlamış oluyorum. Sayın başkanım ajandalarımda gerek cem ersever in 
öldürülmesi ile ilgili bana gelen bilgileri kaydettiğim  not olsun, gerekse Danıştay saldırısı 
konusunda Muzaffer Tekin konumu ile ilgili kaydettiğim notlar olsun iddia makamı tarafından 
örgütsel not olarak değerlendirilmiştir. Ajandamın 18 Temmuz 2006 tarihli sayfasındaki not 
Muzaffer Tekin  in  yanında ordu evinde kimlerin olduğu konusundadır. Evet doğrudur  bu, çünkü 
saldırı ile suçlanıyordu. Muzaffer Tekin  aynı suçlama ile ben de itham ediliyordum. Böyle bir 
eylem içinde olsam. Bu konuda defterime hiç not düşer miyim. İçinde olmam şöyle dursun 
haberim olması durumunda bu işi en gelleyecek olan ilk kişi ben olurum. Benim yaşam felsefeme 
ters. Ben danıştaya saldırı yapılacak oradaki yargıçlar öldürülecek ben bunu örgütleyeceğim. İlk 
defa buna karşı olacak ben olurum. Benim yaşam felsefeme ters bir olay. Yine Cem Ersever in 
öldürülmesi ile ilgili derlediğim notları ajandama  kayıt etmiştim. Doğru. Bu bilgileri belki faydası 
olur düşüncesi ile  ilgililere intikal ettirdim o dönemde. Benden el konulan hiçbir dokümanın 
örgütsel bir yönü yoktur. Sayın başkanım, örgütsel toplantılara katıldığım iddiası yine 
iddianamede mevcuttur. Tamamen gerçek dışıdır. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında katıldığım 
toplantılar amaç ve içeriği belli olan toplantılardır. İmkanım olduğu zaman her cumartesi günü 
katılmaya çalıştığım toplantı ise Türk Dünyası Araştırmaları vakfının tertiplediği ilmi 
konferanslardır. Belirttiğim gibi birkaç kez de ben burada konuşmalar yaptım. İkinci 
Cumhuriyetçiler ve AB ciler tarafından hedefe konulmamam neden olan konuşmam ise İstanbul 
Hilton otelinde Öztürkler internet sitesinin açılışında yapmış olduğum konuşmamdır. Hedefe 
konulduğum konuşmam.  Konuşmamda bu haliylen Avrupa birliğine girmeye karşı olduğumu, 
kapısında yalvaran hakir görünen onuru rencide edilen bir birliğe ihtiyacım olmadığını, bana bir 
birlik lazım ise bunun 300 milyonluk Türk birliği olması gerektiğini, bunun da yolunun Diyarbakır 
dan geçmeyeceğini, bunun yolunun tanrı  dağlarından Ankara dan geçeceğini söyledim. O 
günden sonra süratle hedefe konulduğumu şimdi anlıyorum. Bu sözümden kesinlikle pişman 
değilim. Yapıan bazı yasal toplantılara katıldım. Bunları daha önce belirttim belirttiğim gibi hiçbir 
siyasi partiye avcılar ve atıcılar kulübü derneğini dışında hiçbir derneğe üye değilim, vaktaki yasal 
kurulmuş derneklere üye olabilirdim. Bunda bir sakınca da görmem. Sayın başkanım değerli 
üyeler, iddia makamını illegal ticari faaliyetler yaptığım konusuna nasıl vardığını anlamış değilim. 
Benimle ilgili olan her konuyu araştırdığı gibi bu konuyu da en ince detayına kadar araştırmış, 
hiçbir olumsuz gayri yasal durumum tespit edilememiştir. Eğer nakiseli bir durumum olsa idi. 
Malum basında çarşaf çarşaf  yerini alırdı ve iddianamenin en başına büyük harflerle yazılırdı. 
Kızımın çalıştığı iş yerindeki maaşını ve yasal tasarrufunu dahi gayri yasalmış gibi ilgili kuruma 
hiç vazifesi olmadığı halde savcı yazısı ile bildirmiş ve kurumdan gerekli cevabı da almıştır. Ticari 
faaliyetler içine girdiğim doğrudur sayın başkanım, güvenlik şirketimin yüzde 20 si hissesine 
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sahibim. Ancak bu güne kadar ortaklara kar payı dağıtılmadı. Çünkü karı yok. iddia makamı 
şirkette de çalıştığım şirkete kendi şirketime de ekip göndererek müfettiş incelememesi 
yaptırmıştır. Gayri yasal bir durumum var ise, suç duyurusunda bulunması gerekirdi. Yok. 
iddianamede özel güvenlik şirketim ile yurt dışında faaliyet yürüttüğüm belirtilmektedir yine. Bu 
konu bir yere kadar sayın başkanım doğru. Evet  bir nakliye firması bizden güvenlik istedi. Olay 
şu idi konu şu idi. Mersin e çıkacak gelecek yükler, gemi ile gelecek yükler. Irak ın çeşitli illerine 
kara yolu ile nakledilecekti. Biz de mersin den itibaren güvenliğini alacaktık ve hatta bu konu ile 
ilgili emniyet genel müdürlüğüne de yazı yazdık. Emniyet genel müdürlüğü de uygun gördüler 
yazıda. Şirketimde vardır. ırak ın çeşitli illerine söylediler her tarafına bu arabaların boşaltılacağı 
yere kadar güvenliğini biz yapmamız gerekiyor idi. Böyle teklifi vardı ancak ben kendi görevlilerimi 
ırak a geçiremem. Yasal olarak böyle bir şey mümkün değil. Irak taki bir güvenlik  şirketi ile bu 
konuda anlaşma durumuna geldim. Ve orada iddianame de geçen sözde benim elemanım olduğu 
iddia edilen Kerkük asıllı Türk vatantaşı İstanbul da kalır Hüsamettin Türkmen ırak ta idi. Onlarla 
orada bir şirkette anlaşma durumuna gittik ve fiyatları çıkardık. Şu ilden şuraya kadar şu kadar 
dolar, şu kadar dolar diye çıkardık. İyi bir kardı. İyi bir para idi. Ancak öğrendim ki, maalesef 
benim taşıyacağım yükler, mersin den çıkaracağım Amerika nın yükleri, ben amerikan askerlerine 
ırak a yükleri taşıyacak imişim. Benim felsefeme tersti ve derhal iptal ettim. Almadım o ihaleyi 
başkaları götürebilir beni enterese etmez. İddia makamı herhalde yurt dışı şirketlerle ortaklığımı 
bunu düşünerek koymuş olabilir. Sayın başkanım şirketimiz çalışma prensibine her zaman sadık 
kaldı benim şirketim güvenlik şirketim o yüzden kar edemedim o yüzden zarardayım. 
neden,personelimin maaşını dahi bu incelebilir. İncelemişlerdir de savcılar, şahsi kefaletle borç 
alarak ödedim. 70 milyar TL ve haciz gelmek üzereydi evime. Bende tutuklandım kızım yerime 
bakıyordu şirketin. Şahsi borcum için evime haciz gelecekti. Kızım alacaklı olduğumuz yerlerle 
telefonla görüşürken o otel müstecirinin telefonu takıldı savcıya, onu dinlediler kızımı. Ve onu 
yalanıcı şahit olarak gizli tanık olarak çağırdılar. Hüsamettin yılmaz ı, kar edemedim. Neden 
edemedim, alacaklarımı alamıyorum. Sayın başkanım Veli Küçük  olarak yaşamak çok zor. Bir 
başka birisi gider oturur dişini söker alır adamdan parayı. Ben telefon etsem veli paşa olarak, 
borcunun neden vermiyorsun diye ertesi gün basına çıkarlar veli paşa tehdit ediyor diye. Borcumu 
dahi alamıyorum. Ben her işi alamam. Ben Veli Küçük  üm. İçkili yerin güvenliğini alamasan, gayri 
yasal yerin güvenliğini alamasan, şaibeli ihalelere girmesen, güvenlik yapamazsın kar edemezsin, 
zaten devlet ihaleleri de Veli Küçük   e verilmez onların yeri ayrıdır. Sayın başkanım, iddia 
makamı yaptığı araştırma neticesinde kendisi de görmüştür ki çalışmak, para  kazanmak 
zorundayım. Aldığım emekli maaşımın yarısı ev kredisine geri ödemesine gitmektedir. Bu 
durumumu daha önceleri birilerine söyleseydim kesinlikle inanmazlardı. Çünkü bu günlere hazırlık 
olarak malum kesimler ismim üzerinde o kadar  spekülasyon yaptılar ki Veli Küçük  ü bu güne 
getirdiler. Veli Küçük  ün suçunu yanlışını, açığını bulmak amacıyla oluşan gerçek örgütler her 
yönden beni kuşattılar. her şeyimi araştırdılar. Köydeki evimin kümesindeki tavuğun altındaki 
saman dahi karıştırıldı. Bundan da gerçekten memnun oldum. ancak hakkımda yapılan karalama 
ve yargısız infaz azalmış değil. Azaldı, ancak henüz bitmiş değil. Gerçek ortaya çıktığı için 
iddianame ye dahi konulamamış, ancak basında maksatlı olarak çokça kullanılan İsveç te 
benimde bulunduğum toplu bir fotoğraftaki şahsın Alparslan Arslan  olmadığı Azeri genci Mehmet 
Ahmedov olduğu kesinlik kazanmış olduğu ve kendisi de bunu bildiği halde asker düşmanlığı ile  
ün yapmış, tetikçi bir bayan yazar, 22 ekim 2008 günü televizyondaki bir programda Veli Küçük  
ün Alparslan Arslan  ile fotoğrafı var. Diyebilmiştir. Kendisi de biliyordu ama. Ama diyebilmiştir 
Bunu. Ordu düşmanlığı devam ettikçe bu yargısız infaz mutlaka  devam edecektir sayın 
başkanım. Hedef Veli Küçük  değildir. hedef Türk ordusudur. Değerli üyeler, sayın başkanım. 
Ticari amaçlı olarak yabancı şirketler ile ortaklık yaptığım iddianame de mevcuttur. Gerçektir. 
Ortaklık para ile olur. Ben ortak değilim. Bir yabancı firmaya danışmanlık yaparak lisanım nedeni 
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ile köyüme 250 milyon dolar sermaye ile çimento fabrikası kurma girişiminde bulundum ve 
başardım. Şu anda inşaat devam ettiğini duyuyorum. Maalesef temel atmada bulunamadım. Ben 
milli servet veya vatan toprağını bir yabancılara satma girişimi yapmadım. Dış sermaye ile sanayi 
tesisi kurma iş sahası açma girişiminde bulundum. Bu faaliyetimin bu dava ile ne ilgisi olabilir 
anlamış değilim. Sayın başkanım, Bilecik ten bazı kişiler savcı tarafından çağırıldı. Veli Küçük  
hakkında bize bilgi ver. Bu fabrikayı nasıl kuruyor. Neyle kuruyor diye ifadesi alındı. Ama zapta 
istedikleri gibi olmadığı için geçmeden geri döndü. Benim köyüm ben 55 senesinde köyümün ilk 
mektebinden mezun oldum. O vakit 118 talebe idik. Bundan yedi sekiz sene evvel 14 talebeye 
düştüğü için köyümün okulu kapandı. Köyümün yarısı yıkık. Bir benim evim ayakta duruyor. 
Nerde bunlar hepsi şehirlerde iş arayanlar. Aç gezenler. Ben köyümle bir arazisine bütün yasal en 
ufak gayri yasal bir şey Veli Küçük te olmaz. Her şey yerine gelerek bir İspanyol İngiliz ortak 
firması ile oraya bir çimento fabrikası kurdurma yerine gittim stratejik bir araziyi vermişim diye 
yayın yapıldı. Hayır her  şey ortadadır. Her şey ortadadır. Çet raporları ortadadır. Tek tek 
incelendi. Köyümde beş yüz işçi istihdam  edebilecek şehirde işsiz gezenlere iş sahası açabilecek 
bir yer yapmaya çalıştım. Ve bunun devamı olarak da aynı şirket ile ilgili olarak Kazakistan da 
idim. Orada Çimkent eyaletinde bir çimento fabrikası kuruluşu için faaliyete geçecektim. 
Kazaklarla görüşmek üzere gitmiştim. Ancak tabi yarım kaldı. Bunun bu olayın iddianame de ne 
işi var, takdirinize sunuyorum. Sayın başkanım bazı şirketlere emlak konusunda danışmanlık 
yapmak istedim. Doğru ancak başaramadım. Ticari ve mesleki olarak toplumsal ve kültürel olarak 
yaptığım faaliyetlerde hiçbir gayri yasal konumum olmamıştır. Yüce Türk milleti üzerinde sayın 
başkanım, bölücü faaliyetlerini devam ettiren ikinci Cumhuriyetçiler bu olayda başarılı olmuşlardır. 
Buna inanıyorum. Yabancı güçlerin kontrolünde ve finansörlüğünde hazırlanan bu senaryo soros 
çuların basınında şimdi yerini bulmuştur,  doğru. Ancak inanıyorum ki layık olduğu şekilde tarihin 
çöplüğüne atılacaktır. Toplum, Ergenekon safsatası ile uyutulurken Türk bayrağının çiğnendiği 
hergün televizyonlarda verilen şehit haberlerinin gayet olağan ve hava tahmin raporu verilir gibi 
bir duruma geldiği, devlete karşı isyan provalarının yapıldığı Türk kelimesinin kullanılmasında 
tereddüde düşüldüğü bir ortam yaratılmıştır. Sayın başkanım Türkiye zor ve kritik bir süreçten 
geçmektedir. Bu süreç,  bu süreci zararsız atlatabilmek, vatanı ve Atatürk Cumhuriyetini emniyet 
altına alabilmek için oluşturulan F tipi yapılanmanın emniyet altına alınması gerekmektedir. 
Bunun içinde bunun için de emniyetteki emniyetteki F tipini emniyet altına almadan Türkiye nin 
emniyet altına alınamayacağı gerçeğini bu iddianameden öğrendim, maalesef. Şu anda yüce 
mahkemenin huzurundayım. Suçum Türk vatanının bölünmez bütünlüğünün yanında olmam, 
yüce Atatürk ün izinde olmam, Atatürk ve Türk milliyetçisi olmam. Ermenilerin işgal ettiği vatanım 
karabağ daki on yedi bin kilometre kare toprağı derhal terk edecekler, yoksa, demem. Bir katliam 
ve soykırım varsa onun 1992 şubat ayında can Azerbaycan ın hocalı şehrinde ermeni ordusu 
tarafından yapılan katliamdır demem. Amerika birleşik devletlerine ve Avrupa birliğine karşı 
olmam. İslam islamdır. İslamın ılımlısı yumuşağı yuvarlağı olmaz demem. En önemlisi sayın 
başkanım, Atatürk ün emri olan birinci vazifemi yerine getirmek suçlarıdır. Türk ve Türkiye sözünü 
dahi ibadet vecdi içerisinde telaffuz eden bir yapıya  sahibim. Vatanımı ömrüm boyunca her şeyin 
üzerinde gördüm. Ancak hakkımda senelerdir yapılan planlı ve kasıtlı menfi çalışmalar sonucu 
buraya geldim. Sayın başkanım değeli üyeler, Veli Küçük  ben buradan ya tam aklanarak 
çıkmalıyım, ya da yok olmalıyım. İthamlar DHKPC terör örgütünü kontrol ettiğim, PKK  ile irtibatım 
olduğu, Hizbullah örgütünü kurmam gibi vatana ihanet  kapsamındadır. Bu suçlar benim 
taşıyabileceğim suçlar değildir. her şey ortadadır. Bölücülerin kurmak için büyük gayret sarf 
ettikleri nemrut Mustafa divanını kuramayacaklarından eminim. Yüce Türk adaletine güvenim 
sonsuzdur. Takdir yüce mahkemenizindir, saygılarımlan arz ederim. dedi. 

Mahkeme Başkanı : Sanığa Klasör 42 Dizi 293 daki emniyet ifadesi okundu. 
Mahkeme Başkanı : Emniyette yaklaşık 61  sayfa bir ifadeniz var.dedi. 
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Sanık Veli Küçük : evet  sayın başkanım. Dedi. 
Mahkeme Başkanı : sanığa klasör 42 dizi 292 deki emniyet ifadesinde bulunan 6,7 ve 8. 

ifadeleri okundu. Soruldu. 
Sanık Veli Küçük :evet dedi. 
Mahkeme Başkanı : sanığa klasör 42 dizi   291 deki emniyet ifadesinde bulunan  ifadeleri 

okundu. Soruldu. 
Sanık Veli Küçük : evet, doğrudur dedi. 
Mahkeme Başkanı : sanığa klasör 42 dizi 290 deki emniyet ifadesinde bulunan.birinci ifadesi 

okundu. Soruldu. 
Sanık Veli Küçük :evet doğrudur, sayın başkanım orada ya ben sürçü lisan eyledim, ya da 

yanlış anlaşıldı sehven yazıldı. Ben verdiğim dilekçe  de belirttim.dedi. 
Mahkeme Başkanı : o bölümü açıkladınız dilekçenizde dedi. 
Sanık Veli Küçük : evet sayın başkanım, dedi.  
Mahkeme Başkanı : sanığa klasör 42 dizi  290 deki emniyet ifadesinde bulunan. 2. ve 3. 

ifadeleri  okundu. Soruldu. 
Sanık Veli Küçük : evet yalnız bu Tuncay Güney i ben savunmamda da  arz ettim sayın 

başkanım, bir emekli albay benden yaşça büyük eski komutanımız bir emekli albayla beraber 
geldiğini  belirttim, savunmama da böyle ilave ettim.  dedi. 

Mahkeme Başkanı : sanığa klasör 42 dizi 289  deki emniyet ifadesinde bulunan. 1ve 2 
ifadesi  okundu. Soruldu.  

Sanık Veli Küçük : evet doğrudur dedi.  
Mahkeme Başkanı : sanığa klasör 42 dizi  288 deki emniyet ifadesinde bulunan.ifadeleri   

okundu. Soruldu. 
Sanık Veli Küçük : evet, doğrudur dedi.  
Mahkeme Başkanı : sanığa klasör 42 dizi  287 deki emniyet ifadesinde bulunan ifadeleri  

okundu. Soruldu. 
Sanık Veli Küçük : evet doğrudur. Dedi. 
Mahkeme Başkanı : sanığa klasör 42 dizi  286 deki emniyet ifadesinde bulunan. ifadeleri 

okundu. Soruldu. 
Sanık Veli Küçük : Sayın başkanım ben bu sorgulama ile ilgili mahkemede savcılıkta ve 

emniyette tümünü tek tek inceledim burada itiraz edebileceğim konuları arz ettim mahkemenize, 
dedi. 

Mahkeme Başkanı: dilekçenizde belirttiniz. Dedi. 
Sanık Veli Küçük : onun dışındakileri tamamen kabul ediyorum, dedi. 
Mahkeme Başkanı : Diğerlerini okumuyorum,dedi. 
Sanık Veli Küçük : tamam onları kabul ediyorum. Dedi. 
Mahkeme Başkanı : diğerlerini, hepsini dilekçenizde belirttiğiniz şekilde kabul ediyor 

musunuz verdiğinizi savunma dilekçenizde. Dedi. 
Sanık Veli Küçük : evet , evet dedi. 
Mahkeme Başkanı : klasör 42 dizi 299 daki savcılık ifadesi okundu.  
Mahkeme Başkanı : Ben emniyette ifade vermiştim aynen tekrar ederim demişsiniz.dedi. 
Sanık Veli Küçük :evet, o itiraz ettiğim dilekçe verdiklerim dışında efendim. Dedi.  
Sanık Veli Küçük : belirttim hepsini belirttim. Dedi. 
Mahkeme Başkanı : Klasör 42 dizi 298 deki savcılık ifadesi  okundu.  
Sanık Veli Küçük : evet dedi.  
Mahkeme Başkanı : sanığa klasör 42 dizi 297  deki savcılık ifadesinde bulunan birinci 

paragraf  okundu. Soruldu. 
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Sanık Veli Küçük : hayır,  orada tekrar ben dilekçemde şey yaptım. Sayın başkanım 
dilekçemde de belirttiğim gibi şimdi polis evimde arama yaptı. Belirttiğim gibi kırk ın üzerinde 
klasör aldılar evimde birikmiş klasörlerim, dosyalarım. Bunların içinde senelerin müktesebatı var. 
Ve oradan kullanmadığım dosyalar vardı. Kullanmadığım dökümanlar vardı. Dolapların tam 
üstünde hiç açılmayan onları da aldılar, çuvallara doldurdular götürdüler. Zabıt tutmuşlar, şu sen 
de çıktı, bu bende çıktı, şu sende çıktı bir sürü şey söylediler. Hangisi bende çıktığını evin içinde 
şunu tek tek gösterip bana bak şu da var gibilerden herhangi bir şey  söylemediler. Sonra dediler 
ki bak lobi belgesinde şöyle şöyle diyor. Bir lobi belgesi çıktı sende, meğerse bakıyoruz sonradan 
ben çıkmış herhalde diyorum, bilmiyorum ki ne olduğunu,  bakıyoruz sonra emniyetin tuttuğu 
zabıtta bile tutanakta bile o lobi belgesi yok. ama bana mal edildi. Böyle garip bir şeyler oldu. Ben 
o emniyetin tuttuğu zabıtları kabul etmiyorum. onların yaptığı bu aramayı da kabul etmiyorum. ve 
benim çıkmayan şeyleri varmış gibi gösterildi. Kendi tuttukları zabıtta yok. avukatlarım bu konuda 
gerekli açıklamayı belgeleri ile yapacaklar. Dedi.  

Mahkeme Başkanı : sanığa klasör 42 dizi  297 deki  diğer savcılık  ifadeleri okundu. Soruldu. 
Sanık Veli Küçük : evet, doğrudur dedi. 
Mahkeme Başkanı; Klasör 390 dizi 93 teki Hakim ifadesi okundu.  
Sanık Veli Küçük : doğrudur, yalnız sayın başkanım, bir konuyu daha açıklık getirmek 

istiyorum, bana emniyetteki sorguda savcı da vardı. Zekeriya Öz vardı. Orda ısrarla senin  
defterlerine yani ajandalarına başkası yazı  yazdırır mısın, yani başkalarına, diye ısrarla birkaç 
kere sordular, ben dedim, zannetmiyorum ama sekreterim yazmış olabilir mi diye düşündüm. 
Ama zannetmiyorum falan dedim. Yani birkaç kere ısrarla, şimdi düşünüyorum niye acaba 
sordular diye. Ajandalarında başkalarına sen yaz diye birine talimat verip sen söyleyip yazdırdın 
mı şeklinde sordular yok dedim yazdırmadım dedim zannetmiyorum falan gibi bir beyanda da 
bulunmuştum ama gerekçesini niye sordular bilmiyorum. Dedi. 

Sanığa nüfus sabıka  kaydı okundu. 
Sanık Veli Küçük : doğrudur dedi.  
Mahkeme Başkanı : Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı.? Dedi. 
Sanık Veli Küçük : sağolun, yok başka herhangi bir şey . dedi.  
Bu arada sanık savunmasının alınması sırasında tutuklu sanıklardan Orhan Tunç ve Erkut 

Ersoy un cezaevinden getirildikleri görülmekle, huzurdaki yerlerine alındı.  
Yine bir kısım sanıklar müdafileri, Av. Şevket küçük, Av.engin kadıgil, Av.Serra kadıgil, 

Av.Aslıhan kocabar ince ve Av.sait türer in geldikleri görülmekle huzurdaki yerlerine alındı.   
Katılan Şebnem Korur Fincancı vekili Av. Ayşe Batumlu nun ayrıldığı, yerine Av.Özkan 

Yücel in geldiği görülmekle, huzurdaki yerine alındı.  
Sanık Veli Küçük müdafii Av. Taciser Ülkü Ilıca söz istedi verildi.  Biz eğer uygun görürseniz 

takdir ederseniz savunmamıza ve tahliyeye ilişkin beyanlarımıza çapraz sorgudan sonra  devam 
etmek, başlamak ve devam etmek istiyoruz. Dedi. 

Sanık Vedat Yenerer  müdafii Av. Vural Ergül  söz  istedi verildi.: Başkanım 25. 
duruşmadayız, ilk duruşmada müdahiller müdahale talebinde bulundular ama bu güne değin hala 
müdahale dilekçelerini, vekaletnamelerini sayın mahkemenize sunmuş değiller. Dosyada yoklar 
efendim, az önce yeniden baktım, Cuma günü baktıktan sonra bir daha emin olmak için gittim 
baktım. İzmir den müdahale dilekçelerini muhabere yolu ile göndermişler, ama bu güne değin 
hala vekaletnamelerini dosyaya sunmuş değiller. Dolayısıyla öncelikle bu hususun 
tamamlattırılmasını talep ediyorum, onun dışında müdahil vekilleri daha önce de tavırlarını açık 
ve net bir biçimde anlaşılır biçimde ortaya koydular. Bu duruşmada da özellikle gerginlik yaratıp 
kendilerini salondan attırmak olmazsa salondaki sanıklardan birkaçını dışarıya attırmak için 
kararlı bir biçimde gelmişler, dolayısıyla bu konuda hem size sabır diliyorum, hem de bu hususta 
yeniden uyarıda bulunmanızı talep ediyorum. Dedi. 
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Mahkeme Başkanı : Yaşamadan bir şey öğrenemeyiz, dedi. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel : sayın başkanım, müsaadenizle birkaç soru 

sormak istiyoruz. Burada Ankara devlet güvenlik mahkemesinde görülen  ve arşivi ele geçirilen 
devrimci bir sol örgüt davasından sonra belki de en çok örgüt dokümanı yakalattığı iddia olunan 
bir örgüt davası görülmektedir. Örgüt dokümanları bu nitelikleri kabul edilirse örgüt yapısını ve 
faaliyetlerini anlatması onları bulunduran kişilerin hukuki durumlarının tayini açısından son derece 
önemlidir. Sözü edilen dokümanların önemli kısmı sizden elde edilmiştir. Siz ifade ve 
savunmalarınızda bu dokümanların sizden elde edildiğini kabul ediyorsunuz ancak bu 
dokümanların katılmış olduğunuz toplantılarda size verilmiş olabileceğini veya Tuncay Güney 
tarafından hazırlanıp size getirilmiş olabileceğini, bunlardan televizyon analiz  yönetim geliştirme 
projesi isimli dokümanın Mehmet Perinçek tarafından size verilmiş olabileceğini söylüyorsunuz. 
Siz yine burada huzurdaki savunmanızda katılmış olduğunuz toplantıları tek tek saydınız. Sizden 
elde edilen örgüt dokümanlarını tek tek hangisinin hangi tarihte kim tarafından nerede size 
verildiği konusunda açıklayıcı ve tatmin edici açıklama yapmak ister misiniz.? Dedi. 

Sanık Veli Küçük : Ben savunmamda gerekli açıklamayı yaptım, o açıklamam geçerlidir, 
sayın başkanım. Dedi. 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: Cumhuriyet başsavcılığımızda bir gazete haberi 
üzerine 11 Haziran 2008 tarihinde tanık olarak ifadesine başvurulan Talip Doğan Karlıbel   isimli 
kişi, Almanya da yayınlanan Dr. Gerard Freye ait olan national Zeytüng isimli gazeteye 2003 
yılında verdiğiniz bir demeçten bahsederek Türkiye de uzun bir süredir askeri bir darbe 
olmamıştır. Bunu büyük bir hata olarak görüyorum. Ancak yakın bir gelecekte bir darbe olacak. 
Çünkü şu anki mevcut konjoktürün zorunlu olarak buna sürükleyeceği kanısındayım, dediğiniz 
şeklinde bir beyanatınız yayınlanmış ve bununla ilgili bizde tanık olarak şahsı dinlediğimizde sizin 
bu gazeteye demeç verdiğinizden bahsetti. Siz bu gazeteye demeç verdiniz mi, bu yayından 
haberiniz  oldu mu, herhangi bir tekzipte bulundunuz mu .? demecin içeriği doğru mudur.? Dedi. 

Sanık Veli Küçük : Tamamen gerçek dışıdır. Dedi. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: siz böyle bir demeç verdiniz mi gazeteye.? 
Sanık Veli Küçük :Hayır vermedim. Dedi. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: bu şahısla görüştünüz mü.?dedi. 
Sanık Veli Küçük : Hayır tanımıyorum. Vermedim  Dedi. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: Almanya da herhangi bir toplantıya katıldınız mı, 

bu şahıslarla ? Dedi. 
Sanık Veli Küçük :  Sayın Başkanım, ben Almanya da yaptığım toplantıları savunmamda 

anlattım. Başka toplantım olmadığını biliyorlar.  Dedi. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: Mehmet Şener Eruygur ile tanışıyor musunuz. 

Tanışıyor iseniz aranızdaki ilişki ve irtibat ne boyuttadır.?dedi. 
Sanık Veli Küçük : tanışmıyorum,dedi. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: çünkü telefon görüşmeleriniz olduğu ayrıca 

aramada elde edilen ajandanızda Mehmet Şener Eruygur ile görüşme ile ilgili aldınız notlar var. 
Görüşecek ve görüşüldü şeklinde notlarınız var ajandanızda, bu şahıs ile görüştünüz mü.?dedi. 

Sanık Veli Küçük : tekrar soruyu tekrarlamasını istiyorum, tam anlaşılmadı. Mikrofon 
çok yaklaştığı için uğultulu geliyor .dedi. 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: Mehmet Şener Eruygur u tanıyor musunuz diye 
sordum. Tanımıyorum dediniz. Fakat ajandanızda bu şahıs ile ilgili görüşme yapacağınızdan ve 
yaptığınızdan Fenerbahçe ordu evinde toplantı yapacağınızdan bahsediyorsunuz. Ajandanızda 
böyle bir not var. Bunu nasıl açıklıyorsunuz.dedi. 

Sanık Veli Küçük :  Mehmet Şener Eruygur bizim eski genel komutanımdır tanıdım genel 
komutanımdır. Zaman zaman ordu evine ben giderim, Fenerbahçe ordu evine birkaç kere gittim. 
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Orada bir yemek falan yenilecek beraber olalım falan demişlerdi. Şener Uygur paşam değil, 
başkaları. Belki not almışımdır o kadar, öyle bir toplantı falan yapılmadı. Dedi. 

Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın : Öztürkler com isimli internet sitesinin açılışına katıldığınızı 
söylediniz. Bu açılışa sizi kim davet etmiştir.  bu internet sitesinin sahibi kimdir.?dedi. 

Mahkeme Başkanı: savcı bey soruyor, savcı bey soruyor. Dedi. 
Sanık Veli Küçük : tekrar eder misiniz,  anlayamadım. Dedi. 
Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın : Öztürkler com isimli internet sitesinin açılışına katıldığınızı 

söylediniz. Bu açılışa sizi kim davet etmiştir.?dedi. 
Sanık Veli Küçük : Bu açılış davetle değildi. Bu gazetede ilan verilmişti. Söyleniyordu, ben 

de onun için gittim. Dedi. 
Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın :savunmanızda tanıştığınızı ve sınırlı bir şekilde 

görüştüğünüzü belirttiğiniz Sedat Peker ve Sami Hoştan ın çıkar amaçlı suç örgütü lideri olarak 
etmediğinizi söylediniz.  

Sanık Veli Küçük : ben kabul etmiyorum, kabul etmiyorum. dedi. 
Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın : bunu neye dayanarak söylüyorsunuz. Dedi. 
Sanık veli küçük: başkası neye dayanarak suç örgütü lideri. Dedi. 
Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın :Haklarında başlatılan soruşturma ve yargılamaya 

dayanılarak bu türlü bir ithamda bulunuluyor. Dedi. 
Sanık Veli Küçük : ben bunların suç örgütü üyeleri çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri olduğunu, 

liderleri olduğunu kabul etmiyorum. dedi. 
Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın :Sedat Peker in babasının sizin arkadaşınız olduğunu 

beyan ettiniz. Bu konuyu açıklar mısınız.?dedi. 
Sanık Veli Küçük : bu arkadaşım derken nasıl açıklanır. Anlayamadım ben onu. Dedi. 
 Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın : yani nerede çalışırken hemşeriniz mi nerde arkadaşlık 

kurdunuz, dedi. 
Sanık Veli Küçük : ben senelerden beri Bilecik teyim, bileciktenim. Ve gelir giderim, 

Adapazarı na gelir giderim, görev gördüm. Bunun açıklaması bu kadar olur daha nasıl açıklanır 
bu ben şurada oturdum. Şurada konuştum. Yirmi sene evvel otuz sene evvel diyemem. Dedi. 

Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın : peki, savunmanızda sizin adınıza sahtecilik yaptığından 
dolayı bizzat Tuncay Güney i kendiniz şikayet ettiğinizi söylediniz. Tuncay güney halen bu 
sahtecilik davasında gıyabi tutuklu olarak yargılanmaktadır. Söz konusu dökümanlar bu sahtecilik 
soruşturması ve davası nedeni ile yapılan aramalarda ele geçirilmiştir. Yine söz konusu mülakat 
bu dava ile ilgili olarak bu kişiden alınmıştır. Sizin şikayetiniz resmi yazılı geçerliliği olan bir 
şikayet midir. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : ben konuyu öğrendikten sonra telefon açtım. Hatta yanlış yere açmışım 
dediler ki, Gayrettepe de emniyet müdürlüğünün bölümü var, oraya telefonu verdiler, oraya kim 
olduğunu bilmiyorum, ama söyledim. Böyle böyle bir sahtecilik var, hatta orada Raşit dostumun 
adı da geçti, Raşit ben biraz şey yapınca ortalarda tekrar duydum konuyu, işte efendim biz veli 
paşayı almadıydık ta veli paşa alındı. Biz bunu Raşit dostum a almıştık şeklinde bir şeyler döndü. 
Ben Gayrettepe de olacak, emniyet vatan caddesinde değil. Oranın telefonunu verdiler. Oraya 
telefon ettim söylemiştim, Ama ne yapıldı bilmiyorum sonunda. Dedi. 

 Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın : sizin bu telefon görüşmeniz kayda alınmamış, yani bu 
soruşturma bu olayın mağduru olan kişinin müracaatı üzerine başlatılmış, tutanaklarda bu şekilde 
geçmiş, yani sizin müracaatınız  üzerine başlatılan bir soruşturma gibi görülmemektedir. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : Bununla benim ne alakam olabilir, anlayamadım. Dedi. 
Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın : Hayır ben sorumu sordum. Siz de cevap verdiniz, dedi. 
Sanık Veli Küçük : cevap vermiyorum dedi. 
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Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın :önceki ifadenizde Kemal özden isimli kişiyi tanıdığınızı 
Cumhuriyet gazetesinin alımı ile ilgili Gürbüz Çapan, Ferit İlsever, ümit ülgen , kemal özden ile 
birlikte Enka tesislerinde yemek yendiğini, kemal in daveti üzerine bu yemeğe katıldığınızı, 
yemekte Cumhuriyet gazetesinin alınması ile ilgili görüşme yapıldığını, fakat olumlu bir netice 
alınamadığını beyan ettiğiniz anlaşılmaktadır.şimdi ise savunmanızda Ferit İlsever ile hiç yan 
yana gelmediğinizi savundunuz. İki ifadeniz arasında açık bir çelişki bulunmaktadır. Hangi 
beyanınızın esas alınmasını istediğiniz açıklar mısınız.?dedi. 

Sanık Veli Küçük : bu beyan doğrudur, bir masada ilk defa gördüğün kişiyi ömür boyu hep 
beraber oldum diye düşünemezsiniz. Beni kemal özden, usiad başkanı idi, rahmetli oldu. Kemal 
özden in daveti ile gittim. Masada orada konuşuldu. Ferit İlsever olduğunu da sonradan öğrendim. 
O kişinin sonra bir de Çırağan otelinde aynı konu ile ilgili toplantı yapıldıklarını, kemal özden den  
duydum, ancak orda yoktum.  Ben yemekte beraber olduk kemal özden ile orada bazı 
konuşmalar oldu, fakat benim konumun dışında olduğu için ben çok fazla da ilgilenmedim. Sonra 
kemal özden e sordum. Ne yaptın telefonla mı görüştüm, yahut beraber miydik , ne yaptınız o 
gazete işini görüşmüştünüz dedim. Yok dedi görüştük ama olmuyor dedi. Para işinde mali 
durumda çıkamıyoruz dedi öyle kaldı. Dedi.  

Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın: Amerika daki ATAA toplantısına katıldığınızı söylediniz, bu 
toplantıya yalnız mı katıldınız.? yanınızda kimler vardı, bu toplantıda bir sunum yaptınız mı bu 
derneğin yönetimi konusunda bir talebiniz oldu mu ? dedi 

Sanık Veli Küçük :  ben Amerika daki ATAA dediğimiz toplantı amerikan Türk  asamblesidir. 
Orada Amerika da yaşayan özelliklen Azeri kökenli vatandaşların oluşturduğu kurduğu bir 
teşkilatlanmadır. Resmi bir kurumdur. Merkez olarak newyork tur, eşimle gittim, eşimle beraber 
katıldım. Türkiye den ben vardım. Yanlış hatırlamıyorsam. Zekeriya Beyaz vardı. Bir de Oktay 
Sinanoğlu zaten kalifornia da oturuyordu o gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir sunum 
yaptım ben, kısa bir sunumum oldu, özelliklen doğu meselemiz konusunda bana sordular. Doğu 
meselemizin ne olduğunu anlattım. Dedi 

Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın: sizden elde edilen birleşik  komun isimli dökümanda sayın 
ali yasak ile başlayan ali yasak ın ticari tekliflerinin değerlendirildiği bir belge bulunmuştur. Bu 
dokümanı ve sizde bulunma sebebini açıklar mısınız ?dedi. 

Sanık Veli Küçük : hatırlamıyorum, o belgeyi. Dedi. 
Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın: şöyle başlıyor, öncelikle son derece memnuniyet verici 

içten yaklaşımlarınızın titiz ve ciddi dikkatle değerlendirmeye alındığını bilmenizi isteriz. Ticari 
girişim önerileriniz kurumumuza bir rapor olarak sunulmuştur. Raporlarda yer alan öneriler 
dayanışma prensipleri ile değerlendirilmiştir. Özetle ifade edilen hususların dikkate alınması 
önemle rica edilir. Başarılı çalışmalarınızın devamlılığını dileriz. Ekte bilgilerinize sunulan lobi 
kodlu doküman birleşik konumun amaçlarını ortaya koymaktadır. Saygılarımızla birleşik komün . 
dedi. 

Sanık Veli Küçük : öyle bir belgeyi hatırlamıyorum. O belgede  düzmecedir. Benden çıktığını 
zannetmiyorum. Dedi. 

Sanık müdafii Av. Taciser Ülkü Ilıca : efendim müvekkilden çıkmamıştır bu belge yanlış bir 
sorudur. Sorgu tutanağında da  bu şekilde beyan edilmiştir zaten dedi. 

Mahkeme Başkanı : ne demiştir. Dedi.  
Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın: diğer tutuklu sanıklardan ümit oğuztan kolluk ifadesinde 

Tuncay Güney ile samimi bir şekilde görüştüğünüzü, hatta 1988 senesinden itibaren hatta sizinle 
temas kurmak isteyen gazetecilerin Tuncay Güney i aracı kıldığını beyan etmiştir. Sizse prensip 
olarak gazetecilerle belli bir mesafede görüştüğünüzü, demeç vermeme gibi bir prensibinizin 
olduğunu huzurda savundunuz. Ümit oğuztanın bu savunmaları konusunda açıklama yapacak 
mısınız. Dedi. 



T.C .İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE  TARİHİ 15/12/2008 
ESAS NO :2008/209 CELSE NO:26 Sayfa:37 

 37 

Sanık Veli Küçük : bu ümit Oğuztan ın kendisini bağlar. Beni bağlamaz, ben ifademde 
belirttim. Dedi. 

Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın: sizinle ilgili olarak ifadeleri bulunan veya ifadelerde geçen 
Osman Gürbüz ü tanıyor musunuz.?dedi. 

Sanık Veli Küçük : hiç tanımıyorum. Dedi. 
Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın: Habil Küçük isimli kişiyi tanıyor musunuz.dedi. 
Sanık veli küçük: Habil küçük isimli kişiyi tanıyorum, benim devre arkadaşımdır. Emekli 

generaldir, ancak emekli olduktan sonra, olmadan öncede, belki de 85 ten itibaren hiç görmedim. 
Dedi. 

Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın: kendisi ile ortak  bir ticari faaliyette bulundunuz mu?dedi. 
Sanık Veli Küçük : hayır , hayır kesinlikle. Dedi. 
Cumhuriyet savcısı Nihat Taşkın: peki teşekkür ediyorum dedi. 
Cumhuriyet gazetesi vekili Av. Bülent Utku söz istedi verildi: Sayın Başkanım, aslında tam 

netleşmedi sanıyorum, bu Cumhuriyet gazetesinin satın alınması ile ilgili olarak verdiğiniz bilgiye 
göre ekonomik durumunuz bir gazeteyi satın almaya el vermiyor, hissedar olmaya da el vermiyor, 
siz Cumhuriyet gazetesinin o satın alma toplantısına kemal özden sizi niye çağırdı. Oralarda ne 
konuşuldu. Sonuç olarak Cumhuriyet gazetesi niye satın alınamadı. Bu konularda bilgi verebilir 
misiniz ? dedi. 

Sanık Veli Küçük : gerekli bilgiyi verdim. Yeterlidir. Dedi. 
Cumhuriyet gazetesi vekili Av. Bülent utku: peki şimdi bu toplantıya beş altı kişi katılmış 

yemeğe, fakat Cumhuriyet gazetesinin bu satın alınmasına ilişkin bilgi, Tuncay Güney in 
ifadelerinde de mevcut. Bu konuda bir fikiriniz var mı. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : cevap vermiyorum dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel söz istedi verildi: Öncelikle bir hususu 

sormak istiyorum. Görüşmelerinizi ses kasetlerine almanız gibi bir uygulamanız söz konusu 
mudur. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : cevap vermiyorum dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : ajandanızda bir kısım ses kasetlerine 

ilişkin ve ses kasetlerinin içeriğinde yer alan bilgilere ilişkin bir kısım notların el yazması bir kısım 
notların olduğu söz konusu. Bu husus doğru mudur. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : cevap vermiyorum dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: birkaç tanesini ben saymak istiyorum, 

dokuz nolu kaset . dedi. 
Mahkeme Başkanı : efendim, cevap vermedi size, sorunuza cevap vermedi size. Dedi. 
Salonda söz almadan konuşmalar oldu. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: anladım sayın başkanım, şimdi başka bir 

şey soracağım, dedi. 
Mahkeme Başkanı : başka bir soru soracaksınız, buyurun dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: tabi ki buradan içeriğini okuyarak başka 

bir şey soracağım, dedi. 
Mahkeme Başkanı : başka bir soru sorun, lütfen. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: sayın başkanım daha . dedi. 
Mahkeme Başkanı : başka bir soru sorun o soruya cevap vermedi. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: anladım,  peki B yüzü doktor Sait aksar 

simitgo lanumi ismaili hakkında konuşma erkal erdem “ binbaşı cem ersever hakkında” bu neyi 
ifade eder. Dedi.  

Sanık Veli Küçük : cevap vermiyorum dedi. 
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Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel:  A yüzü Mehmet eymür, Sedat Peker , 
sami, B yüzü Sait, Mehmet Eymür, H. Türkmen, ve mit in İstanbul a gönderdiği adamlar. Dedi. 

Salondan söz almadan konuşmalar  oldu. 
Mahkeme Başkanı : efendim, yazıya lütfen, bir dakika, mikrofon verir misin oraya dedi. 
Sanık Veli Küçük  müdafii Av. Tayfın ılıca söz istedi verildi: sayın başkan şuna itiraz 

ediyorum, müvekkilimin ajandasındaki bütün isimler sayılıyor, müvekkilim çok net bir şekilde 
beyan etti. Genelkurmay başkanlığından gelen yazı içeriğine göre bu bir suçtur. Bu zabıtlara da 
geçti, sayın meslektaşımı lütfen  uyarın, şu anda suç işliyor ve bu Genelkurmay başkanlığından 
gelen gizlilik dereceli yazı oldukları resmi belge ile zapt edilmiş belgeleri sayın meslektaşım 
okuyor, suçludur şu anda,  kendini lütfen uyarın. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : talebiniz kabul edildi, ajanda ile soruyu kesin, ajanda ile ilgili soruyu 
kesin lütfen. dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : talebe karşı benim de bir şey söyleme 
hakkım var mı dedi. 

Mahkeme Başkanı : hayır efendim, talebe karış bir şey söyleme hakkınız yok. efendim 
ajanda ile ilgili soruyu kesin. Başka bir sorunuz varsa sorabilir siniz , tamam kararını verdi 
mahkeme. Mahkeme öyle takdir etti. Avukat bey mahkeme öyle takdir etti. Efendim tamam 
buyurun  soru sorun, sorunuzu sorun lütfen, soruyu sorun lütfen, dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: sayın başkanım, bir talebim var efendim, 
dedi. 

Mahkeme Başkanı : Nedir talebiniz gene. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : talebimizi söyleyelim ondan  sonra siz 

bir karar verin. Sayın başkanım ben bir soru soruyorum, meslektaşlarım bu soruya itiraz 
edebilirler. Sanık bu soruya cevap vermeyebilir. Böyle bir hakkı vardır. susma hakkını kullanabilir 
bu da mümkündür. Bu söylediğim şeyler basında yer almış konulardır. Basında zaten 
yayınlanmış şeylerdir. Dedi. 

Salonda bağrışmalar oldu. 
Mahkeme Başkanı : sakin olun, lütfen sakin olun, bağırarak değil, bağırarak değil öyle. 

Lütfen, saygı göstereceksiniz. Meslektaşınızdır, kabul etmeyebilirsiniz. Hoşunuza gitmeyebilir. 
Kabul etmek zorundasınız. Dinlemek zorundasınız. Lütfen, evet buyurun dedi. Dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : teşekkür ederim sayın başkanım, bunlar 
zaten basında açıklanmış konulardır ben basından ulaştığım bilgilerle ilgli olarak, dedi. 

Mahkeme Başkanı : efendim sorunuzu sorar mısınız lütfen, talebini söyler misiniz. Lütfen. 
Lütfen ama. Dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel :  Söyleyeceğim sayın başkanım, bir 
yarım dakika konuşmak konusunda bir hakkımız Yok mu yani, nedir lütfen olan sayın başkanım. 
Nedir. Talebim var. Talebimi dile getireceğim. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : soruya gelin lütfen, buyurun talebinizi söyleyin o zaman,tartışmayın 
mahkemede tartışmayın avukat bey lütfen tartışmayın mahkeme ile,  dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : sayın başkanım, bu tartışma husus 
neden bana oluyor Hep. Dedi. 

Mahkeme başkanı: efendim, tamam dinliyoruz sizi, tamam lütfen. Dinliyoruz sizi. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : bu kasetlerle ilgili size herhangi bir soru 

emniyette savcılıkta soruldu mu.? Dedi. 
Mahkeme Başkanı : efendim sorunuz kabul edilmedi. Kabul edilemedi sorunuz.lütfen 

sözünüzü kesmek zorunda kalacağım. Başka sorunuz var mı ?Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : içeriğe ilişkin bir şey  söylemedim sayın 

başkanım,dedi. 
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Mahkeme Başkanı : efendim bitti. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel :var peki var,dedi. 
Mahkeme Başkanı : var bir saniye bakınız dışarı attırmak zorunda bırakmayın dinleyin, 

dinleyin, her şey günlük gülistanlık olmaz. Her şey sizin dediğiniz gibi olmaz. Her şey sizin arzu 
ettiğiniz şekilde gelişmez . karşı görüşlere de bu şekilde öğreneceksiniz. Şahit olacaksınız öyle 
tepki ile olmaz o şekilde. Tepkinin usulü vardır.dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : dosya içersinde mevcut evraklardan 
okuyorum henüz soruma geçmedim, evrakı okuyum soracağım soruyu, o yüzden itiraz gelirse 
öncelikle evrak benim değil. Evrak okuyorum, sayın paşam Hatay ve İskenderun da emrettiğiniz 
yapılanmamın ve organize milli bir refleks oluşturma çalışmalarımıza sessiz bir dikkatli şekilde 
devam ediyoruz. himmetleriniz ile daha iyiye gidiyoruz. Özelikle irtica ve terörün faaliyetlerine göz 
yuman AKP  nin Hatay teşkilatının marifetleri günlerdir basında yer almaktadır. Bundan sonraki iç 
ve dış gelişmeler ileriye dönük sağlam adımların titizlikle atılması lüzumunu ortaya koymaktadır. 
Sağlam yerleşik kadroların oluşturulabilmesi, oluşturulabilmesinde himmetlerinize ihtiyacımız 
vardır. şimdi bu  size gönderilmiş bir belge birincisi bu belge, içersinde yer alan emrettiğiz 
yapılanma ve organize milli refleks oluşturma çalışmaları nedir. İkincisi, sağlam yerleşik 
kadroların oluşturulabilmesinden kast edilen şey nedir. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : Konu ile ilgisi yok cevap vermiyorum. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : Bu belge size mi gelmişti.dedi. 
Sanık Veli Küçük : Cevap vermiyorum dedim. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : İfadenizde şöyle diyorsunuz, bir belge 

ile ilgili olarak size sorulduğunda, bu belgelerin büyük çoğunluğunu Tuncay Güney in getirmiş 
olabileceğini tahmin ettiğinizi ifade ettiniz. Biraz evvel dediniz ki lobi isimli belge ile ben bu belgeyi 
okumadım. Ama emniyet ifadelerinizde üç dört ay önce geldiğini okuduğunuzu, içeriğine vakıf 
olduğunuzu  söylüyorsunuz, bu çelişkiyi açıklayabilecek misiniz. ? dedi. 

Sanık Veli Küçük  müdafii Av. Zeynep küçük söz istedi verildi.: Müvekkilim lobi belgesiyle 
ilişkili olarak  açıklama dilekçe ile de verdi. Evinde bulunan belgelerin arasında lobi belgesi 
olmadığını açıklıkla ifade etti. Emniyetteki sorgusunun o kısmını reddetti. Onun için sayın 
avukatın bu yöndeki sorusu şu anda reddettiği bi belge, havada kaldığı reddettiği kısma ilişkin bir 
soru soruyor, onun için kabul edilmemesini talep ediyoruz. dedi. 

Mahkeme Başkanı : kabul edildi. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : Reddedilmiş olabilir sayın başkanım, 

ama sizin de malumunuz olacağı üzere,  anladım sayın başkanım, dedi. 
Mahkeme Başkanı : kabul edildi efendim,ona cevap verdi. Hayır ona cevap vermedi sayın 

başkanım, ifadesi ile verdi. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : anlıyorum sayın başkanım ben de 

ifadeyi tümüyle dinledim, izleyici sıralarında burada müdahale etmedim ama izleyici olarak 
duruşmayı tümüyle izledim. İfadede açıklanmaya bir husus var bu hususa ilişkin soracağım, şimdi 
elbetteki sanık mahkemede emniyet anlatımlarını  kabul etmeyebilir ama bu malümünüz olduğu 
üzere CMK da çok net bir hüküm vardır. mahkemede reddetmiş bile olsa emniyetteki  avukat 
nezaretinde alınmış ifadeler, mahkemelerce hükme esas alınabilirler. E şimdi avukat nezaretinde 
emniyette alınmış bir ifadeyi yalnızca mahkemede reddetti diyerek buna ilişkin  soru sorma 
hakkımızı elimizden alabilir misiniz. Elbette ki soracağım bu soruyu. Elbette ki arada bir çelişki 
varsa bunu ortaya koymak mahkemenizin önüne sermek için….. dedi. 

Sanık Veli Küçük : cevap vermiyorum dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : doğal bir hakkını kullanıyor sanık sayın 

başkanım, o konuda söyleyecek bir şeyimiz yok. lobi isimli belge için emniyet ifadenizde şöyle bir 
beyanınız var bu belgedeki oluşumu vardır ya da yoktur demiyorum, sizin beyanınızdan 
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söylüyorum, bu belgedeki oluşumu sizin inanışlarınıza uygun olmadığını, bu tür bir oluşumun 
ülkede kaosa yol açabileceğini söylüyorsunuz, bu kanaatiniz şu anda da devam mı ediyor, böyle 
bir örgütlenme olması halinde eğer gerçekten böyle bir örgütlenme varsa, ülkede kaos mı yaratır 
bu örgütlenme. Dedi. 

Salondan bağırışmalar geldi. 
Sanık Veli Küçük : cevap vermiyorum dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : Ümit Özdağ ile ilgili bir açıklamanızda 

2004 yılında çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan tutuklanan Sedat Peker in bir görüşmesinden 
alınan beyanlarda Güler kömürcü, ümit özdağ, yılmaz durak gibi şahıslar ile bir toplantı yapılacağı 
güven Sazak, meral akşener gibi şahıslarla da görüşüldüğü, yeni bir oluşumdan bahsedildiği 
hatırlatılarak Sedat Peker le bu konuyla ilgili konuşması ve bu şahsın herhangi bir desteğinin olup 
olmadığı sorulduğunda, size sorulmuş, şöyle diyorsunuz, ümit özdağ ın aile dostunuz olduğunu, 
görüşmenin yapıldığı dönemde ümit özdağ ı siyasi arenada iyi bir yerde görmek istediğinizi, MHP 
içiende etkin bir yerde olmasını  istediğinizi bu konu ile ilgili sadat Peker in herhangi bir desteğinin 
olmadığı, bu etkili yerden kastınız nedir acaba.?dedi. 

Salondan söz almadan konuşmalar oldu. 
Sanık Veli Küçük : cevap vermiyorum dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: bu etkin yerden kastınız, bir önceki 

duruşmada Mehmet Zekeriya Öztürk  ün de MHP genel kurulu ile bir belgeye bu genel kurulun 
karıştırılabileceğini, bir takım olayların çıkabileceğine ilişkin bir takım bir belgeden söz edilmiştir. 
Bu belgedeki olaylar ile bir ilgisi var mıdır. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : cevap vermiyorum dedi. 
Salondan söz almandan konuşmalar oldu.  
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : yine ajandanızda bir . dedi. 
Mahkeme Başkanı : efendim ajandayı kapattık. Ajanda ile soru yok. başka sorunuz var mı 

dedi. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel :sayın başkanım, onu kapattık, efendim,  

o ajandayı koyduk. Elli tane ajanda çıkmış yani, bir tane ajandayı kapattık da, diğerlerini 
konuşmayacak mıyız. O ajanda ile ilgili sanık burada açıklama yaptı. Sayın başkanım. Dedi. 

Salonda bağrışmalar oldu. 
Mahkeme Başkanı : ajanda sorusunu kapattık, başka bir sorunuz varsa lütfen söyleyin.dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Azerbaycan ile ilgili olarak MOSSAD  ve 

CIA peşinde demiş Hanefi bey ile görüştüm, telefonlarımı verdim, konu duyanlar tarafından 
yukarıya intikal ettirilecek, yukarıdan kast ettiğiniz şey nedir. Dedi. 

Salondan söz almadan konuşanlar oldu.  
Sanık Veli Küçük  müdafii Av. Tayfın ılıca söz istedi verildi: Sayın başkanım, itiraz ediyorum, 

ajanda içeriğinde devlet sırrı olan konuları sayın meslektaşım devam ediyor, ikinci defa 
uyarıyorum, sayın meslektaşım şu anda suç işliyor ve zapta geçiyor, gerekeni lütfen yapınız. 
Dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: sayın başkanım ben bunları 
iddianameden aldım okuyorum, iddianame midir suç işlemek, iddianamede siz de okudunuz biraz 
evvel daha evvel iddianamenin tümü iddianamenin tümü mahkeme tarafından okundu. Dedi. 

Mahkeme Başkanı :talep kabul edildi,  avukat bey talep kabul edildi. Onun gereğini 
mahkeme yapar, dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Kuzey ırakla ticaretinizin boyutu nedir. 
Dedi. 

Sanık Veli Küçük müdafii Av. Zeynep küçük söz istedi verildi: efendim kuzey ırakla ticaretinin 
boyutunun sorulmasının bu dava ile hiçbir alakası yoktur, kaldı ki. Dedi. 
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Mahkeme Başkanı : talep kabul edildi. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : iddianame sayfa 826. sondan üçüncü 

paragraf,  20 haziran pazartesi tarihli sayfa diye başlayan bölüm, iddianameden bölüm okuyorum, 
talebi kabul ediyorsunuz  sayın başkanım, ne soracağım ben şimdi. Ne soracağım iddianame 
sormayacaksam. dedi. 

Mahkeme Başkanı : evet, talep kabul edildi. Avukat bey buyurun. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: peki Hüsam kimdir, sınırdan geçen tırlar 

ne tırı dır. Dedi. 
Sanık Veli Küçük  müdafii Av. Tayfın ılıca söz istedi verildi: sayın Hakimim itiraz ediyorum şu 

nedenle sayın meslektaşım, bu sabah ki duruşmaya katılmamış, dışarıda olduğu için dinlememiş, 
müvekkilim bu konuların hepsini anlattı, huzurda hepiniz de dinlediniz, bu nedenle itiraz ediyorum. 
Burada olsa idi duysaydı. Dedi. 

Mahkeme Başkanı: talebiniz kabul edildi.  
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Bütün duruşmayı izledim sayın 

başkanım, biliyorsunuz ki mahkeme salonu L şeklinde bir salondur, burada üç meslektaşım 
olduğu için ben içeride idim. Bu mahkeme salonu, siz karar verdiniz mahkeme salonu  bütündür 
diye, ben burada idim. Görmedilerse benim sorunum değil. dedi. 

Mahkeme Başkanı : buyurun, devam edin avukat bey dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: bir not yine Danıştay saldırısı sırasında 

Fenerbahçe ordu evinde Muzaffer yüzbaşının yanında İsmail Paker varmış, Zekeriya Öztürk 
tanıyor, teslim olmamasını istemiş, Mahmut astsubay, parantez içinde, bu bilgi size neden geldi. 
Bu bilgiyi acaba adli mercilere intikal ettirdiniz mi ? dedi. 

Sanık Veli Küçük  müdafii Av. Zeynep küçük söz istedi verildi: efendim, iddianameden  
belgelerden okuyor, ama  müvekkilin savunması sırasında bu konuya gayet açıklıkla cevap 
verdiğini bilmiyor herhalde. Müvekkil bu konuda o notların neden alındığını ifadesinde gayet açık 
bir şekilde anlattı. Tekrar sormanızın bu manada bu yargılamaya hiçbir yararı yok. dedi. 

Mahkeme Başkanı : talebiniz kabul edildi. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: ben doğrudan sorumu sorayım siz talebi 

kabul edin, benim sorularım sorulmamış kabul edilsin, ben de mahkeme salonunda çıkayım bu 
mudur, böyle olacak galiba, yani bu soruları sayın savcı sorsa idi ya da sayın üyeler  sorsa idi 
herhalde engellemeyecektiniz, sayın başkanım,  dedi. 

Mahkeme Başkanı :buyurun, devam edin, dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: sami hoştan ile uzun bir süredir 

görüşmediğinizi söylediniz. Ama sami hoştan ile görüşmek isteyen kişiler  size başvuruyorlar, bu 
başvurunun uzun süre görüşmediğiniz biri ile iletişim kurmanızı sağlamak üzere size 
başvurmasının sebebini söyleyebilir misiniz. Dedi. 

Sanık Veli Küçük  müdafii Av. Tayfın ılıca söz istedi verildi: sayın Hakimim içeriğine itiraz 
ediyorum, kim kime başvuruyormuş, nasıl bir soru yani neyini anlıyoruz. Kim kime 
başvuruyormuş, sayın meslektaşımın şu anda yaptığı bunları zapta geçirmektir. Biz kendisine 
PKK  olup olmadığını sormuyoruz burada, gerekirse soracağım böyle devam ederse. dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: kimin başvurduğunu da söyleyeyim, 
İsmail Sayan pilot emekli binbaşı, telefon numarası nı da söyleyeyim iddianameden okuyorum 
sayın başkanım. İddianameden okuyorum, ben uydurmuyorum ki bunları. dedi. 

Sanık Veli Küçük : cevap vermiyorum, kasıtlı olarak gelmiş, bozguncu bir arkadaşımız 
olduğu için, cevap vermiyorum. Dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Zapta geçmiştir değil mi sayın başkanım, 
gereken işlemi yaparsınız sanırım, bozguncu dediler sayın başkanım, dedi. 

Mahkeme Başkanı :devam edin lütfen, devam edin, dedi. 
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Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: çeşitli, iddianamenin çeşitli yerlerinde 
sizden talepte bulunanlar var, eşi polis memuru Van merkezi istiyor, Zonguldak a atandı, 
Karadeniz Ereğlisi ne atanması, dikili veya Selçuk ilçesine atanması, içişleri bakanlığında ya da 
bu atamaların yapıldığı bir yerde herhangi bir göreviniz var mı. Siz memur ataması yapmak 
konusunda yetkili misiniz. Özellikle görevde bulunmadığınız bir sırada ordu ile ilişiğinizin sona 
ermiş olduğu bir sırada, bu atamaları yapmak için size başvurulmasının sebebi nedir. Dedi. 

Sanık müdafii Av. Zeynep küçük söz istedi verildi: İtiraz ediyorum, isnat edilen suçla bir 
alaka kurulması halinde bu soru sorulabilir, aksi takdirde böyle bir şekilde soru sorulamaz. İsnat 
edilen suçla hiçbir alakası olmayan yönlendirme içeren bir soru. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : kabul edildi, dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Bir rektör hakkında tanzim edilen disiplin 

kurulu kararı size neden ulaştı. Bir takım belgelerin toplandığına ilişkin bir iddia yok mu, bu 
iddianamede sayın başkanım, bu belgeler size neden geldi diye soruyorum, niye kabul 
ediyorsunuz, ben anlamıyorum ki dedi.  

Mahkeme Başkanı : müvekkilinizin konumunu açıklamaya gerek yok. o konumla bağlı olarak 
sadece örgüt üyeliği suçlaması ile bağlantılı sorular sormanızda fayda var, yani bunu bu kadar 
diretmenin bu kadar olayı germenin bir anlamı var mı. Dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Ben mi geriyorum, sayın başkanım, ben 
mi geriyorum. Ben mikrofonu her elime aldığımda, konuşturmama için ne gerekiyorsa yapılıyor, 
dedi. 

Mahkeme Başkanı : Bilmiyorum yani konumunuzu dikkate alarak soru sorun lütfen, dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: konumumu biliyorum sayın başkanım. 

Müdahil vekiliyim ve müdahil vekili sırasında oturuyorum. Müdahil vekiliyim ve müdahil vekili 
olarak soru soruyorum, yasanın bana  tanıdığı hakkı kullanıyorum. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : müdahil vekilisiniz de, müdahil vekili olarak, müdahilin davaya  ne 
şekilde müdahil olduğu yönünde soru sorun lütfen. Dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Yapılan aramada, bir kısım tapu senetleri 
ve arazi krokileri çıkmış, size ait olamayan sizinle ilgisi olmayan bu tapu senetleri ya da arazi 
krokileri çıkan şahıslara ilişkin elinizde bir vekaletname o kişilerle iş ilişkinizi gösteren ya da 
onlara danışmanlık yaptığınızı gösteren herhangi bir anlaşma bir belge bir doküman söz konusu 
mudur. Dedi. 

Sanık Veli Küçük  müdafii Av. Zeynep küçük söz istedi verildi: müvekkilimin şahsi suçları 
arasında kişisel verilerin kaydı, devlet belgelerinin saklanması gibi suçlar yoktur. Müvekkilimin 
şahsı suçları arasında  onun için de sanığın müvekkilime bu tür sorular, davanın konular 
açısından müvekkil aleyhine açılan davanın konusu açısından mümkün değildir. Çünkü bu tip bir 
suçla huzurunuzda değildir müvekkilim. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : talebiniz kabul  edildi dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Emniyet müdürlüğünün yapmış olduğu 

atabeyler Danıştay gibi operasyonların TSK yı yıpratmaya yönelik olarak yapıldığı, bu 
operasyonun nur hareketi ve CIA , EM AY 6 güdümünde olduğuna dair bir belge sizde bulunmuş, 
bu belge neden sizde idi. Bu belge ile ilgili herhangi bir işlem yaptınız mı, eğer ilgili bulmadı 
iseniz, sizinle bir ilgisi olmadığının düşündü iseniz, neden ilgisiz evrakları  elinizde tutmaya devam 
ediyorsunuz. Dedi. 

Sanık Veli Küçük :  cevap vermiyorum. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Susurluk davası ile ilgili olarak size 

sorulduğunda, olay ile ilgili olarak sizin Sami Hoştan ın haberdar ettiğini söylediniz.siz, dedi. 
Salondan söz almadan konuşmalar oldu.  
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Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: neye itiraz ediyorsunuz, önce bir soruyu 
sorayım izin verin de.önce bir soru işaretini koyayım, ondan sonra itiraz edin. Dedi. 

Sanık Veli Küçük  müdafii Av. Tayfın ılıca söz istedi verildi: Ben sizinle konuşmuyorum, 
sayın hakim müvekkilim sizin sorunuz üzerine susurluk konusunu çok detaylı anlattı. Yine 
söyledim. Meslektaşım burada olmadığı için hiçbirini duymadı. Şimdi zapta geçirme çabasında. 
Müvekkilim bunu bütün detayları ile anlattı telefon görüşmelerine kadar . dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: şimdi sorumu sorabilir miyim sayın 
başkanım, dedi. 

Mahkeme Başkanı : susurluk konusu burada detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Tekrar tekrar 
sormaya ve tekrar o konuda, dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Hayır hayır başka bir şey soracağım. 
Sizin sormayı unuttuğunuz bir şey var, sayın başkanım ben onu soracağım, dedi. 

Mahkeme Başkanı :  mahkeme hiçbirşeyi unutmadı. Değiştirin sorunuzu  Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Siz soruşturma mercii misiniz neden 

Sami Hoştan sizi arayıp … dedi. 
Mahkeme Başkanı : efendim lütfen sorunuzu değiştirir misiniz lütfen, hayır o soru değil aynı 

konuda o soru değil, dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel:o başka idi bu başka ikinci soruma 

geçtim, birinci soruyu bıraktım. Sormayın dediniz, bıraktım. Dedi. 
Mahkeme Başkanı : o soru kabul edilmedi, avukat bey, dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: bunu da mı kabul etmediniz, dedi. 
Mahkeme Başkanı : evet kabul edilmedi. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: peki, olaydan ne kadar sonra sizi 

aramıştı Sami Hoştan, dedi. 
Mahkeme Başkanı : hala ordasınız, susurluğu açıkladı burada ifadesinde açıkladı. O sualleri 

açıkladı. dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Zabıtlarda neresinde var ne kadar süre 

sonra, ne kadar süre sonra aradığı….. dedi. 
Mahkeme Başkanı : hepsinde var, elinize geçtiğinde görürsünüz, o zaman unuttuklarınız 

varsa o zaman sorarsınız tekrar dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: peki zabıtlar çıkınca tekrar bakarız sayın 

başkanım eğer yoksa tekrar sorarız. Dedi. 
Mahkeme Başkanı : buyrun buyurun, tartışmayın lütfen, dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Av. Ali koç, ben soru sormayacağım, sadece soruları 

reddettiğiniz için bu red üzerinde iki talepte bulunmak durumundayım, birincisi meslektaşım size 
iddianameyi okurken, iddianameden bölümler okuyarak sorular sordu ve iddianameden okuduğu 
bölümler aynı zamanda dosyanızdan ek klasörlerden alınmış delillerden alınmış bölümlerdir. Ve 
bunlar suç delili olarak hem dosya da yer almıştır. Hem de iddianame ye yazılmış şeylerdir. Dedi. 

Mahkeme Başkanı: henüz delilleri okuma aşamasında  değiliz. Avukat bey. Sadece 
savunmaya karşı beyanınızı alıyoruz. Deliller okundu zaman, size istediğiniz kadar söz hakkı 
vereceğiz. Dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Av. Ali koç : savunmaya karşı müdahaleye gerekli hukuki 
olanakların tanınmadığı  ve bununda bir hukuki gerekçeye dayandığı kabulü ile bir talepte 
bulunmak durumundayım. Eğer mahkemeniz iddianame ekindeki ve iddianamedeki bazı 
bölümlerin bazı evraklara dayanan bölümlerin hukuka aykırı olduğunu düşünüyor ise Ceza 
muhakemesi kanununun 174. madde uyarınca iddianameyi iade etmek zorunda idi. İddianame 
kabul edildiğine göre iddianame en azından iddianame içeriğindeki şeylerin hukuka aykırılığı 
kabul edilmemiştir. Dedi. 



T.C .İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE  TARİHİ 15/12/2008 
ESAS NO :2008/209 CELSE NO:26 Sayfa:44 

 44 

Mahkeme Başkanı : delillerin okunmasına daha geçilmedi. Lafı tersine çevirmeyin lütfen, 
onlar delil, avukat bey. Deliller henüz okunmadı. Savunmaya karşı ne söyleyecekseniz, 
söyleyebilirsiniz, istediğiniz kadar. Dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Av. Ali koç: delile dayanarak soru sormamız engellendiği için 
dedi. 

Mahkeme başkanı: delillere dayanarak soru soramazsınız, çünkü delilleri okumadık henüz. 
Delilleri siz okuyamazsınız. Mahkeme okur. Dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Av. Ali koç: efendim ben talepte bulanayım, siz mahkemeniz 
karar mercii ben değilim talepte bulunabilirim. Mahkemeniz bu hususta lütfen bir karar versin. 
Talebim şudur, öncelikle bu delillere ajanda delillerine dayalı sorularımız reddedildiğine göre biz 
bunun bir hukuka aykırı delil tartışması üzerine reddedildiğini düşünüyoruz. Bu nedenle eğer 
mahkemeniz bu ajandaların hukuka aykırı olduğunu kabul ediyorsa, bu ajandaların dosyadan 
çıkartılmasını talep ediyorum. Madem bu kadar önemli, aynı zamanda suç oluşturan deliler, 
başkası açısından suç oluşturan deliller. Dosya da bulunması ve mahkeme salonunda aleni 
yargılamada okunması tehlikeli ve hukuka aykırıdır. O zaman bu hukuka aykırılığa izin 
vermemeniz ve delilleri dosyadan çıkarmanız gerekiyor, bu birinci talebimdir. İkincisi, meclis 
susurluk araştırma komisyonunun sadece raporunun değil, araştırma komisyonunun tüm 
evrakının tüm soruşturma dosyasının mahkemeniz dosyasına getirtilmesini talep ediyoruz.dedi. 

Mahkeme Başkanı : avukat bey soruları bir bitirelim de taleplerinizi alalım, yani bunu tersine 
çevirmenin, bir arkadaşınızı.dedi. 

Şebnem Korur Fincancı vekili Av. Ali koç: peki efendim eğer duruşmadan karardan önce 
bize söz verecekseniz taleplerimiz konusunda. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : Gayet tabi, niçin vermeyeyim size avukat bey. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Av. Ali koç: vermezsiniz demiyorum.bir ön yargı ile 

söylemiyorum. Bu aşamada keseyim, bu aşamada talepte bulunayım, dedi.  
Mahkeme Başkanı : talep ayrı, soru ayrı yani apayrı, yani sapla samanı karıştırmayalım 

birbirine, lütfen buyurun. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Av. Ali koç: peki efendim, sadece soruya ilişkin talebimi 

şimdilik iletiyorum, duruşmadan önce karardan önce talepte bulunacağım dedi. 
Salondan bağrışmalar oldu. 
Mahkeme Başkanı : tabi gayet tabi. Taleplerinizi gayet tabi, dedi. 
Salondan söz almadan konuşmalar oldu. 
Mahkeme Başkanı :  olayı yeteri kadar belli boyuta getirdik. Lütfen, dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel: Bu kadar sayın başkanım. Dedi. 
Salondan söz almak isteyenler oldu.  
Mahkeme Başkanı : Gayet tabi alınacak talebiniz meraklanmayın, sorulacak sualiniz var mı. 

dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz  söz istedi, verildi: Sayın Başkanım, suallerime şöyle başlıyorum 

efendim. Sevgi Erenerol  u basın sözcüsü olduğu Türk Ortodoks patrikhanesinin kuruluş 
yıldönümlerine gittiğiniz iddia edilmiştir. Buradaki toplantılar örgüt toplantısı olarak iddianamede 
nitelendirilmektedir. Gerçekten böyle midir yoksa yüzlerce her kesimden insanın katıldığı yemekli 
kokteyli tamamen sosyal bir aktivite mahiyetinde midir. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : efendim, soruyu dinleyelim de bir. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel söz istedi, verildi: itiraz ediyorum, 

yönlendirme geldi zaten, yoksa yüzlerce insanın geldiği derken yönlendirme yapılmıştır. Bu 
soruya itiraz ediyorum. Soru sorulurken doğrudan, yoksa yüzlerce insanın katıldığı herkese açık 
olan falan falan derken, sorunun yanıtı zaten söylenmiştir. İtiraz ediyorum. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : efendim düzeltin orayı dedi. 
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Sanık Kemal Kerinçsiz : düzeltelim efendim. Söz konusu yemekli ve kokteylli toplantılar bir 
örgüt toplantısı mıdır  efendim ?dedi. 

Sanık Veli Küçük : Hayır, dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : bu toplantılarda siyasi içerikli iddianameye konu olabilecek hususlar 

konuşulur mu, yoksa her kokteylde olduğu gibi ikili üçlü görüşmeler mi yapılır. Dedi. 
Şebnem Korur Fincancı vekili Avukat Özkan yücel : itiraz ediyorum sayın başkanım, itiraz 

ediyorum, yoksa kısmı soru değildir. yoksa kısmı açıklamadır.dedi. 
Mahkeme Başkanı : talebiniz kabul edilmedi.  Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz :efendim tekrar soruyorum, bu toplantılarda siyasi içerikli 

iddianameye konu olan siyasi içerikli konuşmalar mı yapılır. Yoksa her kokteylde oluğu gibi 
güncel konularda dost sohbetleri mi yapılır. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : dost sohbetleri şeklinde idi. Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : avukat Kemal Kerinçsiz in Sevgi Erenerol  un , muammer Karabulut 

un, Ergün Poyraz  ın üye oldukları Ayasofya Derneği büyük güç birliği derneği sizlerin talimatı ile 
mi kuruldu.? Dedi. 

Sanık Veli Küçük : hayır , hiç ilgisi yok dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : bu dernekler hakkında herhangi bir ilgisi var mı ? dedi. 
Sanık Veli Küçük : hiçbir bilgim yok. dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : sivil toplum kuruluşlarının ve hukukçular birliğinin tek başına  veya 

topluca düzenledikleri basın açıklamaları ya da etkinlikler konusunda bir talimatınız oldu mu,  var 
mı ? dedi. 

Sanık Veli Küçük : Hayır, Hayır kesinlikle. Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : bu tür etkinlikler konusunda dernek başkanlarına şu toplantıyı 

düzenleyin diye talimat veya tavsiyede bulunduğunuz vaki midir. Dedi. 
Sanık Veli Küçük : dernek başkanlarını tanımıyorum ki, kesinlikle. Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : bu tür Açıkhava toplantılarına katılmanızın amacı nedir. Dedi. 
Sanık Veli Küçük : normal sosyal bir faaliyettir. O açıdan katılmışımdır.dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz: katılırken bireysel mi, yoksa bir tüzel kişiliği mi temsilen mi 

katılmışlardır.?dedi. 
Sanık Veli Küçük : ben bireysel katılırım. Tüzel kişiliğim yok benim. Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz: katıldığınız toplantılarda etkin bir rol alıp ya da  konuşmacı vazifesini 

üstlendiniz mi? Dedi. 
Sanık Veli Küçük : hayır bu toplantıların hiçbirinde konuşmacı olmadım. Benim konuşma 

yaptığım yerler savunmamda belirttim, yalnız ferdi olarak katıldım, hiçbir konuşmam olmadı. Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz: Yine katıldığınız toplantılarda herhangi bir olay ya da toplantı ve 

gösteri yürüyüşü yasasına muhalefet oluşabilecek herhangi bir davranışı gördüler mi. Bir olaya 
rastladılar mı? Dedi. 

Sanık Veli Küçük : hayır rastlamadım öyle bir şeye dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz: sizin hakkınızda toplantıya katılıp herhangi bir yasaya muhalefet 

ettiniz diye bir işlem veya soruşturma yapıldı mı.?dedi. 
Sanık Veli Küçük: hayır , yapılmadı yok öyle bir şey. Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz: bu toplantılarda konuşmacı veya katılımcıların halkı isyana ya da 

suç  işlemeye tahrik ettiğine ilişkin herhangi bir eylemine ya da söylemine tanıklık ettiniz mi ? 
dedi. 

Sanık Veli Küçük: kesinlikle hayır, yok. dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : İddianamede Hrant Dink davasına müdahil olarak katıldığınız tespit 

edilmiş ve ileri sürülmüştür. Bu katılımımızın savcının iddia ettiği gibi sözde örgütün eylemi 
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doğrultusunda bir örgütsel faaliyet midir, yoksa bireysel bir hakkın kullanımı olarak 
katılınılmıştır.dedi. 

Sanık Veli Küçük : sayın başkanım ben ona bireysel bir hakkım olarak katıldım, katılmamın 
da şekli şöyledir. Arabam ile oradan geçiyordum, o kalabalığı gördüm. O kalabalık nedir diye 
sordum. Hatta biraz da dikkatimi çekti. Dediler ki Hrant dink in duruşması var. Ben de çıktım, 
bireysel olarak ne oluyor diye, beş dakika kalmadım orda hatta dikkatimi çeken bir şey oldu, 
kapıdan girdim arkamda iki tane veyahut üç tane korumam vardı. Beni tanımaz ordaki polis 
sivilim. Ancak üstüm aranmadı. Benim üstümde silah vardı, tabancam vardı. Biraz da merak 
ettim. Yukarı çıkılıyor, niye acaba aranmıyor falan gibi de içimden böyle geçirdim. Bunu ilk defa 
söylüyorum. Yukarı çıktım baktım biraz kalabalık. Ortalık. Kimisi içerde, kimisi dışarıda falan. Ve 
beş dakika falan kalmadım. İndim gittim. Hepsi bu. Dedi. 

Sanık Kemal Kerinçsiz : davaya katılım konusunda avukat Kemal Kerinçsiz  e veya başka 
sına telkin, tavsiye, talimat veya benzeri bir beyanınız tavsiyeniz oldu mu. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : kesinliklen hayır, dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : davaya katıldığınız sırada adliyede herhangi bir kargaşaya veya 

kavgaya şahit oldunuz mu gördünüz mü. Dedi. 
Sanık Veli Küçük : hayır olmadı görmedim. Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : davanın eklerinde ve iddianamede avukat kemal kerinçsiz, siz ve 

birkaç sözde örgüt üyesi ile Almanya  ve yurt dışında alman nasyonel sosyalist parti ile toplantılar 
yaptığınız, genel başkanı ile görüştüğünüz iddia edilmektedir. Bu iddianın gerçeklik payı var 
mıdır.yine  azarbaycan da toplantı yaptığını iddia edilmiştir. Avukat Kemal Kerinçsiz  ile birlikte ya 
da ayrı ayrı dönemde Azarbeycan a gidip orada görüşüp buluştuğunuz oldu mu, dedi. 

Sanık Veli Küçük : ben orada gerek yurt dışındaki toplantılarımda gerek Azerbaycan da, 
gerek Kazakistan daki gittiğim görüştüğüm kişilerde Türkiye den yalnızca ben vardım. Ne 
Azerbaycan da ne Almanya da böyle bir görüşmem olmadı. Dedi. 

Sanık Kemal Kerinçsiz : PKK,DHKPC, TİKKO ve DTP  liler başta cemil Çiçek, Abdulkadir 
Aksu, Muammer Güler, Celalettin Cerrah, Kemal Kerinçsiz  ve sizin hakkınızda Hrant Dink i 
öldürmeye azmettirdiğiniz ile ilgili  olarak şikayette bulunmuşlardır. Bu şikayetlerin sonucu ne 
oldu. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : sonucu takipsizlik verildi bir tanesine, öbür şikayeti aynı mealdeydi 
şikayetler. O da DHKPC li 29 kişinin Tekirdağ da tutuklu olan veya hükümlü olan bilemiyorum 
onların dilekçesi ile idi. Şikayet dilekçesi ile onun içinde ayrıca ifade verdim, birisi takipsizlik verdi 
öbürü ne oldu bilmiyorum. Ama benden o takipsizlik kararını da götürdüm. Onu da aldılar. 
Dosyaya koymuşlardı dedi. 

 Sanık kemal kerinçsiz: avukat Kemal Kerinçsizle yapmış olduğunuz telefon görüşmeleri bu 
şikayetlere ilişkin midir. Konusu nedir. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : ben Kemal Kerinçsiz  ile yaptığım görüşmeler, Kemal Kerinçsiz  önce 
daha önce gitmiş, şişli savcılığında bu konuda ifade vermişti. Benim de celbim varmış, talimat 
varmış, bu konuda savcı bey görevli savcı, şişlideki demiş ki Veli Küçük  tanıyor musun , 
tanıyorum demiş, o vakit telefonu varsa telefon et. Onun da bir ifadesi var gelsin oda ifade versin 
demiş. Ben onunu üzerine açtım telefonu. Kemal bey aradı beni Kemal Kerinçsiz  söyledi. ben 
ters yola girerim diye bir keresinde tekrar telefon ettim. Nerden gireyim nasıl gireyim diye tarif etti. 
Oradan kendim kullanıyorum arabayı, oradan gittim şey yaptım ifademi verdim. Çıktım ve ondan 
sonra tekrar gittin mi dedi. Gittim. İfademi verdim o belgeyi de verdim şeklinde konuştuk. Hatta bu 
konuşmamız belki de birazda uzadı. Ne olacak bu her önüne gelen böyle şikayet ederse, böyle 
mahkemelerde mi dolaşacağız falan  gibi de biraz sohbetvari serzenişte bulunduk hepsi bu. Dedi. 

Sanık Kemal Kerinçsiz : Osman Yıldırım 12/03/2008 tarihli ifadesinde İbrahim Genç in 
osmanbey deki bürosunda, İbrahim genç, esen Türkyılmaz, Muzaffer Tekin ve Osman Gürbüz ün 
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2002 yılı aralık ayında bir toplantı yaparak necip hablemitoğlunun öldürülmesi konusunda. Bir 
milyon dolar karşılığında Osman Yıldırım a teklifte bulundunuz, ancak yıldırım ın Osman Yıldırım 
ın kabul etmediği bunun üzerine aynı miktar üzerinden Osman Gürbüz e teklif ettiğiniz ve  
öldürme eyleminin bu kişi tarafından yapıldığı iddia edilmiştir. İsmi geçen kişileri 2002 yılı itibariyle 
tanıyor muydunuz.?dedi. 

Sanık Veli Küçük : ben ismi geçen şahısları 2002 değil, hiçbir zaman tanıyamadım, 
tanımıyorum hiçbirisini. Dedi. 

Sanık Kemal Kerinçsiz : daha sonraki yıllarda tanıdığınız oldu mu. Dedi. 
Sanık Veli Küçük : hayır, hayır isimlerini dahi bu duruşma ile ilgili olarak bu dosya ile ilgili 

olarak duydum. Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz: arada Muzaffer Tekin  ismi var, Muzaffer Tekin  i ne zaman 

tanıdınız. Dedi. 
Sanık Veli Küçük : Muzaffer Tekin i savunmamda belirttim. Muzaffer tekin i bu Galatasaray 

postanesi önündeki orduya destek mitinginde tanıdım. Orda çekilen fotoğrafta servis edildi. Daha 
önce tanımıyordum, ismini dahi gerçekten duymamıştım.  Dedi. 

Sanık Kemal Kerinçsiz : Osman Yıldırım ı hiç gördünüz mü.?dedi. 
Sanık Veli Küçük : hiç görmedim ben Osman Yıldırım ı hiç görmedim. Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : Alparslan Arslan  ı tanıyor musunuz. Dedi. 
Sanık Veli Küçük : Hayır Hayır dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : savcı tarafından basına sızdırılan isveçte çekildiği iddia edilen 

fotoğrafın olayını  anlattınız, doğru mudur, anlattığınız gibi midir. Ordaki o şahıs Alparslan Arslan  
değil midir. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : anlattığım şahıs o Alparslan Arslan  olayı anlattım değildir.  hatta o 
fotoğrafı çeken de Bilal sayın başkanım, bu fotoğraf meydana çıkınca ben MOLMÖ  yü aradım 
molmü İsveç in şehri orada Cevat ırahdi dediğimiz. Dr. Cevat ırahdi DAK  ın başkanı idi orada. 
Orda yerleşmiş durumda.. Cevat ile konuştum dedim ki, böyle bir şey var bu nedir dedim, dedi ki 
bana Cevat, ben dedi Azerbaycan a gidecektim. Bir konuşalım. Ben fotoğraftan haberim yok dedi. 
Bunun üzerine Azerbaycana gideceksen bir uğra dedim. Türkiye den geç dedim. Tamam dedi. 
Türkiye ye geldi. Geldi. Ben aldım. Hem yemeğe götürdüm. Hem de oturduk konuştuk bu olayı  
açtım ben ona baktı resme yok dedi. Alparslan Arslan  ama bu çocuğu ben orada gördüm dedi 
sonra bilahare bu olaylar çıktı ben üzerine düşmedim. Fotomontaj çünkü Alparslan Arslan  ı da 
tanımıyorum. Alparslan Arslan  babası hayır diyor, benim oğlum değil diyor, basın diyor yok sen 
bilmiyorsun diyorlar. Alparslan Arslan  diyor ki bu ben değilim. Ben gitmedim. Diyor yok sende 
bilmiyorsun diyor basın, sensin diyor. Böyle bir şey durumunda acaba dedim hani Alparslan 
arslan da olabilir mi şeklinde. gene de şüpheye düştüm. Sonra bu olaylar böyle patlak verdi ben 
üzerine düşmedim. Bassınlar dursunlar her gün basıyorlar hergün bir şey diye. Fakat olaylar bu 
hale gelince tutuklandım, tutuklanınca biraz endişelendim acaba bu nedir falan diye, ve şeyi 
aradılar, Siyavuş Mustafa, Siyavuş Mustafa elçibey zamanında rahmetli elçibeyin zamanında 
içişleri bakanı idi yani dahiliye nazırı derler. Ve idman bakanlığı spor bakanlığı yaptı. O da şeyde 
idi. Kongrelere gelir. Azerbaycan da onunla konuşuldu. Dedi ki o fotoğraf benim makinada çekildi. 
Benim makine çekti demiş ve bu fotoğraflar çıktı. Hakikaten Alparslan Arslan  dediğimizi Mehmet 
ahmedov Azerbaycan uyruklu osloda şey , İsveç te stokholm de yaşayan ancak mültecilik almak 
için uğraşan  bir vatandaş. Azerbaycan lı bakülü, nahçıvanlı da değil. Bakülü. Ve o çocuğun öbür 
kişilerle orda beraber çektiği aynı makinadan fotoğraflarda geldi. Baktık ki kulağında şey, 
boynunda altın, kolye molye falan babası demiş ki zaten bu idris arslan benim oğlumu kesseniz 
boynuna koyla takmaz, kulağına kulaklık takmaz falan gibi de bir şey. Aynı elbise ile fotoğraftaki 
aynı kıyafetle stokholm de çekilen bir sürüde fotoğrafı da geldi. baktılar ki hakikaten değil. Zaten 
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Alparslan Arslan  ben gitmedim diyor ama belli basın malum kişiler hayır, illa ısrar ediyorlar.bu 
şekildedir o. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : konu anlaşıldı. Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : Osman Yıldırım 01/04/2008 tarihli Ankara Cumhuriyet savcılığına 

verdiği ifadede aynen şöyle demiştir. Saldırıyı Veli Küçük , Muzaffer Tekin  ve Yusuf Ziya Arpacık 
ile diğer kişiler tarafından organize edildiğini ifade etmiş. Yusuf ziya arpacık ı tanır mısınız. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : Yusuf ziya arpacık ı bir kere bir yerde, hatırlayamıyorum, ayak üstü 
merhaba dedik ve Yusuf  ziya arpacık dediler ama, ben şimdi görsem tanımam mümkün değil.bir 
yerde nasıl olduğunu nasıl hatırlanma ve konuşmadık da oturmadık da o kadar gördüm. Dedi. 

Sanık Kemal Kerinçsiz : kaç yıl önce, veya süre itibari ile kaç yıl önce gördünüz.dedi. 
Sanık Veli Küçük : üç dört sene evvel olabilir herhalde pek bilemiyorum. Yani kesin bir şey 

söyleyemeyeceğim. Yanlışım olmasın. Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : peki bu kişilerle böyle bir organizasyon yaptınız mı, Osman Yıldırım 

ın söylediği gibi.? Dedi. 
Sanık Veli Küçük : hayır hayır, kesinlikle. Dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : yine aynı tarihli ifadede bombaların teslim edildiği toplantıdan bir 

gün önce sizin Muzaffer Tekin, Mehmet Zekeriya Öztürk, Mehmet Fikri Karadağ, Kuddusi Okkır  
ve Oktay Yıldırım  ın katıldığı bir toplantıda Cumhuriyet gazetesinin bombalanması için beş yüz 
bin dolar Osman Yıldırım a teklif ettiğiniz, bu toplantıdan bir gün sonra sizin katılmadığınız iştirak 
edilen toplantıda da bombaların teslim edildiği belirtilmiştir. Böyle bir toplantı yapılmış mıdır. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : hayır öyle bir toplantı hiç bilmiyorum, olmamdı öyle bir toplantı ben hiçbir 
toplantıda bulunmadım. Ve bulunduğum toplantıları da avcılar kulübü dahi neyse hepsini anlattım. 
Bulunmadım. Dedi. 

Sanık Kemal Kerinçsiz : aynı kişi yani Osman Yıldırım, Muzaffer Tekin, Oktay Yıldırım  ve 
sizinle eskiden  beri tanışık olduğunuzu iddia etmektedir. Böyle bir tanışıklık mevcut mudur. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : hayır ,hayır kesinlikle dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : bitiriyorum efendim. 12/03/2008 tarihili ifadesinde de sizin isminizi 

hiç geçirmeyerek bombaları Muzaffer Tekin  den aldığını iddia etmiştir. bu çelişkili ifadeler dikkate 
alınarak bu kişi ile toplantı yapılarak bir para vaadi ile el bombası verilerek gazetenin 
bombalanması konusunda bir talimat verildi mi. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : sayın başkanım, bu benim dünya felsefeme ters olur mu, böyle şey. 
Kesisnlikle ne görüştüm. Ne talimat  verdim. Nede tanıyorum. Dedi. 

Sanık Kemal Kerinçsiz: son sualim efendim, Veli Küçük  Saygı Öztürkle bir ropörtaj 
yapmıştır. Muzaffer Tekin  in adını Süleyman olarak bildiğini söylemiştir. Alparslan Arslan  da bu 
mesajı alarak bombaları Süleyman esen den aldığına ilişkin ifade vermiştir. Bu konuda ne 
dersiniz. Muzaffer Tekin  in ismi Süleyman mıdır. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : sayın başkanım, bu konuyu iddianame var ben açıklamak istiyorum. 
Şimdi Muzaffer Tekin  i ilk ben orada gördüm. Sonra elimi öptü ve kendisi savunmasında da 
anlattı. Benimle ilgili bazı yerlerden arkadaşlarından sitayişkar bazı şeyler anlatmış, layık 
olmadığım belki de ve demiş ki, kendi kendine ilk defa gördüğüm yerde elini öpeceğim. Falan 
demiş böyle bir söz vermiş ve elimi öptü. Ancak beş dakika bütün şeylerde beş dakikadan fazla 
konuşmadım ben Muzaffer Tekin  ile, burada tanıdım ben Muzaffer Tekin i. Ve bir konuşmamızda 
bir yerdeydik ama tam çıkaramadım. Belki kendi çıkarabilir. Süleyman nasılsın falan dedim. Eğildi 
kulağıma askeri bir terbiye ile bizim yaradılışımız, komutanım muzaffer dedi, hepsi bu. Hatta ben 
saygı Öztürk le konuşurken dedim ki Muzaffer Tekin  dedi nasıl bu intiharı yapar mı dedi. Ben 
dedim çok iyi tanımıyorum zaten Muzaffer Tekin  i tanımıyorum da dedim, adını bile Süleyman 
biliyordum dedim. Söylediğim yer de saygı Öztürk e hepsi bu kadar. Dedi. 
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Sanık Kemal Kerinçsiz : yani siz Süleyman demekle Alparslan Arslan  a mesaj gönderdiniz 
mi dedi. 

Sanık Veli Küçük : hayır hiç ilgisi yok. dedi. 
Sanık Kemal Kerinçsiz : savcılara göre, siz Hablemitoğlu cinayeti için Osman Yıldırım a bir 

milyon dolar, yine gazetenin bombalanması için beş yüz bin dolar aynı kişiye taahhüt 
ediyorsunuz. Mali durumunuz nedir. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : mali durumum ortada her şeyimle, açıkladım  mümkün değil böyle bir 
şey. Dedi. 

Sanık ümit Oğuztan söz istedi verildi: savcılık iddia makamı sayın Veli Küçük  e bir soru 
yönelttiler son soruları idi. Benim ifademe dayalı bir soru idi. 1988 yılından beri Tuncay Güney in 
sayın Veli Küçük  ile görüştüğünden yola çıkarak yönelttiler soruyu, ben 1988 yılında Tuncay 
Güney diye bir şahsın yaşayıp yaşamadığını böyle bir şahsın olup olmadığını bile bilmiyordum. 
Tanımıyordum. O tarihte öyle bir şahsı. Dedi. 

Sanık Sami Hoştan söz istedi verildi: yıllardır jandarma içinde önemli görevler almıştır. 
Acaba jitem diye bir kuruluş duymuş mudur.dedi. 

Sanık Veli Küçük : bunu savunmamda açıkladım. Jitem diye bir kuruluş yoktur. ben böyle bir 
bu konu için genel jandarma genel komutanlığı da en yetkili ağız olarak açıklama yaptı. Yok öyle 
bir şey  Dedi. 

Sanık Sami Hoştan : çünkü benim sorgulanmam sırasında jitem diye eroin işi yaptığımı iddia 
eden üyenizim, hem de savcı Zekeriya Öz böyle bir iddiada bulunmuştu, öğrenmek istiyorum artık 
yani onun için yani, belki bilgisi vardır. dedi. 

Mahkeme başkanı: öğrendiniz mi.dedi. 
Sanık Sami Hoştan: öğrendik, öğrendik, teşekkür ederim. dedi. 
Sanık İsmail yıldız söz istedi verildi: iddianamede sizinle dolaylı olarak ilişkilendiriliyorum. 

Beni  daha önce hiç tanıdınız mı ya da  dolaylı ya da dolaysız bir ilişkimiz oldu mu hiç. Dedi. 
Sanık Veli Küçük : sayın başkanım. Ben İsmail yıldız ı ben burada tanıdım. Daha önce hiç 

görmemiştim. Duymamıştım da. Dedi. 
Sanık Bekir Öztürk söz istedi, verildi: Kuvai Milliye derneğinin kurucusu ve genel başkanı 

olduğum kuvayi milliye derneğinin sayın Veli Küçük  talimatları ile kurdurulduğu iddia ediliyor. 
Beni daha önceden tanıyor muydu. böyle bir talimatı oldu mu sayın Veli Küçük  ün ? Dedi. 

Sanık Veli Küçük : sayın başkanım ben, Bekir beyi burada gördüm tanımıyorum, daha önce 
tanımadım, hiç de görmemiştim. Dedi. 

Sanık kahraman şahin söz istedi. Verildi: sayın Veli Küçük  Kuvai Milliye 1919 derneği ile 
ilgili herhangi bir toplantı herhangi bir kaydınız, herhangi bir Mehmet Fikri Karadağ  dışında 
herhangi bir tanıdığınız var mıdır. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : ben Kuvai Milliye 1919 ismini basından duydum. Hiçbirini tanımıyorum. 
Hiçbir şekilde de gitmedim. Dedi. 

Sanık Rasim Görüm söz istedi, verildi: sözde Osman Yıldırım ın ifadelerine göre ataşehir 
denilen toplantılarda bende bulunmuşum, sayın Veli Küçük  bey beni tanıyor mu.? Dedi. 

Sanık Veli Küçük : ben burada gördüm tanımıyorum sayın başkanım. Dedi. 
Sanık Güler Kömürcü Öztürk söz istedi, verildi:  çok yorgunsunuz biliyorum ama birkaç soru 

sormak zorundayım sayın küçük, çünkü, şahsım sizinle ilgili maalesef çok ciddi bir zan altında 
bırakılıyor, siz benim gurur duyduğum bir aile dostumsunuz. Eşinizle kendinizle kızınızla benim 
için her zaman değerli bir ağabey, birkaç sorum olacak, polis ifadenizde de burada da ben güler 
kömürcü yü Washington da bir toplantıda tanıdım dediniz. Biraz hafızanızı lütfen tekrar gözden 
geçirir misiniz. Çok gündeminiz yoğun olduğu için sanıyorum ki, onu hatırlıyorsunuz ama dedi. 

Sanık Veli Küçük : Valla Amerika da sayın başkanım ama. Dedi. 
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Sanık Güler Kömürcü Öztürk: Şimdi siz 2004 yılı ocak ayında geldiniz Amerika ya ve ben de 
o tarihte gazetem adına orda görevliydim ve yaşıyordum. Ve sizin seyahatinizde veli paşa da 
başbakan Erdoğanla Washington da olarak duyurdum. Yazdım, haber olarak aynı şekilde kitapta 
da da yer alıyor. Siz gediğinizde o tarihte ben sizi tanımıştım. 2002 yılında hatırladığım kadarı ile 
Türk dünyası araştırmalar vakfının cumartesi toplantılarının birinde yine gazeteci kimliğimle 
geldim. Ve ondan sonra da ben çoğunlukla Amerika da yaşadığım için hatırlamayabilirsiniz, ama 
biz sizinle 2002 yılı civarında tanıştık ve sizin. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : evet, doğrudur,  olabilir, bir şey söyleyemem  sayın başkanım. Dedi. 
Mahkeme Başkanı : olabilir diyor. Dedi. 
Sanık Güler Kömürcü Öztürk: Aynı şekilde sayın savcı sordu. Nihat taşkın  size ve gezi ile 

ilgili Washington gezisi ile ilgili orda da ben size bir detay hatırlatayım. Siz kimler vardı ne 
konuşuldu dendi. Yine aynı köşe yazısından hatırlatayım. Sizin de belirttiğimiz gibi Amerika daki 
Türk dernekleri asamblesinin davetlisi olarak geldiniz oraya. Ve sizin bir panele katıldınız. 
Katıldığınız panele sizin dışınızda Prof. Castine Mccartiy, Luizın üniversitesinden çeşitli  
panalistler, eric edilman, Faruk loğoğlu, elan makoski ve siz katılıp bir sunum yaptınız. Ben de 
size orda gazeteci görevim ile izledikten sonra eşinizi ve sizi ve beraberinizdeki diğer heyeti genel 
olarak bir yemeğe götürdüm. Bunu dışında sizinle orda bir görüşmemiz oldu mu dedi. 

Sanık Veli Küçük : Hayır , hayır o yemeğe gittik, yemeğe götürdü eşimle beraberdik. O 
yemekten sonra beraber olmadık. Amerika dan döndükten sonra Türkiye de görüştük. Dedi. 

Sanık Güler Kömürcü Öztürk: şunun için soruyorum, çünkü sanki gezi benim davetimle 
olmuş gibi yansıtıldı, buna açıklık getirmek açısından soruyorum, dedi. 

Sanık Veli Küçük : ATAAN  ın daveti olarak gittim. Dedi. 
Sanık Güler Kömürcü Öztürk; daha sonra Türkiye aşamasına geldiğimizde şu anda eşim 

olan Mehmet Zekeriya Öztürk le kendisini de belirttiği gibi savunmasında 2006 yılında bir panelde 
tanıştığını söyledi. Şimdi size sormak istiyorum. Kendisi ile ne zaman tanıştığınızı hatırlayabilir 
misiniz. Dedi. 

Sanık Veli Küçük: şimdi Mehmet Zekeriya Öztürk  ile kesin olmamakla herhalde, o 
etkinliklerinin birisinde göz aşinalığım var. Görmüşümdür ama konuşmadım yani tanışmadım. 
Dedi. 

Sanık güler kömürcü Öztürk : bunu şunun için soruyorum, bağışlayın çok affedersiniz, ben 
aracılık yaptım. Ben tanıştırıldım gibi bir sonuç çıkarıldığı için bunun için düzeltme ihtiyacı 
duyuyorum. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : hayır, hayır değil öyle değil dedi. 
Sanık Güler Kömürcü Öztürk: ve sizinle sosyal amaçlı yani bir tamamen beşeri ilişkiler 

dışında ben sizden herhangi bir burada bahsedilen iddia konusu olan herhangi bir faaliyete 
katıldım mı? Dedi. 

Sanık Veli Küçük : hayır, dedi. 
Sanık Güler Kömürcü Öztürk: peki aynı şekilde burada 1203 numaralı telefon görüşmesi, 

tape sizin ve Sedat Peker in arasında geçen konuşmada, bir güler ismi geçince bunun benim  
olduğum şeklinde sürekli bana soru soruldu. Ve ben de kendilerine dedim ki bana sorulan 
ifadede. Eğer her güler ismini duyduğunuzda ya da soyadını duyduğumuzda aklınıza ben 
geleceksem, on milyon tane güler adı ve on milyon tane de belki güler soyadı var. Şimdi tekrar 
sormak istiyorum, 03/08/2004 tarihinde Sedat Peker ve Veli Küçük  arasındaki bir görüşme, biraz 
önce şebnem korur fincancı nın müdahillerinin gine soyadım olmamasına rağmen o imayı 
yapmak istediler. Siz bu konuşmada diyorsunuz ki, sayfa 1049 işte sayın Peker le konuşurken, 
yılma durak gelecek, Hayri köklü gelecek. güler gelecek, ümit var, burada kast ettiğimiz güler 
kimdir. Dedi. 
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Sanık Veli Küçük : valla orda böyle bir konuşma böyle bir şey geçti ama, ben şimdi o 
konuşmayı da tam hatırlayamıyorum. Böyle motamot hatırlamam da mümkün değil. tabi 
haklısınız ben okuyayım. Size hayır biraz önce de belirttiğim gibi ben gine zan altında kalıyorum. 
Siz bir güler ismi geçirdiğimiz için bunun benim olduğu sürekli ima ediliyor. Konuşmayı ben size 
okuyayım 1049. sayfa tape 1203. veli nin 20:30 da güler nokta nokta yanına geleceğinden 
bahsettikten sonra 7 de beni aradılar. Oraya gelecek. Atlayarak okuyorum. Ümit Özdağ telefon 
etti. İlle de buluşalım dedi. Sonra ümit ile oturacağız. Güler de gelecek. Yılma durağı çağırdım. 
gibi devam ediyor. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : şimdi yılmaz durağı benim tanıdığım birisi, ancak ben. Dedi. 
Sanık Güler Kömürcü Öztürk: yani efendim. Şunu demek istiyorum bağışlayınız, ben burada 

ille kastedilen  bir güler ismi duyulan sizin de telefonda geçirdiğiniz ben miyim, bir başka kişiyi mi  
kast ediyorsunuz. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : hatırlayamıyorum. Zannetmiyorum yani, sizi kast ettiğimi. Dedi. 
Sanık Güler Kömürcü Öztürk:ben de bunu özellikle öğrenmek istemiştim. Yine aynı şekilde 

bu iddiada geçen konular ile ilgili sizin bana herhangi bir şekilde mesleki bir talimatınız oldu mu, 
dedi. 

Sanık Veli Küçük : hayır kesinlikle. Dedi. 
Sanık Güler Kömürcü Öztürk: peki olsa benim tavrım ne olurdu, şunu yazın, bunu yazın 

şeklinde. Dedi. 
Sanık Veli Küçük : bildiğim kadarı ile ters çıkardınız, herhalde dedi. 
Sanık Güler Kömürcü Öztürk: bunun dışında burada hazır bulunan tutuklu veya tutuksuz 

bulunan eşim hariç, hiç kimse ile sizinle aynı ortamda olduk mu, sayın Sedat Peker, bir başka 
kişi. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : hayır hayır , yalnızca eşinizle evime ziyarete geldiler. o kadar. Dedi. 
Sanık Güler Kömürcü Öztürk: peki  sizi yordum, çok teşekkür ediyorum, sizlere de teşekkür 

ediyorum. Kitabımı bırakabilir miyim, size verebilir miyim, söz  konusu yazı var sayın heyet. Dedi. 
Mahkeme Başkanı: tabi alabiliriz. Dedi. 
Sanık Hayrettin Ertekin  söz istedi verildi: bir soru soracağım, bir de açıklama getirmek 

istiyorum. İddianamede geçiyor, komutanımızla ilgili Genelkurmay ve diğer birimler ile ilgili 
hakkında bazı şeyler söylendiğine dair polis ve savcılık zabıtlarında var. Benim de kendisini 
uyardığım gibi bir. Bu doğru değildir. yanlış yazılmıştır. Böyle bir kendisi ile hiçbir zaman 
karşılaşmadım. Hiçbir zaman görüşmedim. Bir uyarıda bulunmadım. Böyle bir uyarıda bulunmak 
haddimize de düşmez. Komutanımıza karşı. İkincisi bu tamamen medya da geçen, geçenlerde 
Mehmet eymür de yine televizyonda söyledi. Geçen bir dedikodudan ibaret olduğunu, onu 
açıklamak istiyorum, ikincisi beni daha önce hiç görmüş mü. Tanışıyor muyuz. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : sayın başkanım ben Hayrettin Ertekin  i burada gördüm, daha önce hiç 
tanımıyorum. Görmemiştim. Dedi. 

Sanık Hayrettin Ertekin : doğrudur. Bu açıklamam sizin için kafi mi, benim o iddianamedeki 
geçen benim bölümüme yanlış yazılan polise ve telefon zabıtlarını getirtmek istediğimi ama 
mahkemenin hayır dediği o zabıtlar için geçerli midir. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : Onu mahkemenin takdiridir. Ben bir şey söyleyemem o konuda.  Dedi. 
Sanık Vedat Yenerer  söz istedi, verildi: yedi sekiz kez yüz yüze geldik, bu zaman içersinde 

haber ve telefonda ve yüz yüze geldiğimiz konularda acaba haber veya haberin dışında herhangi 
bir şey konuştuk mu ya da güncel olayların dışında. Bir de benim yazdığım kitaplarla ilgili olarak 
terörle mücadele konusunun dışında sizlerle sizinle herhangi bir konuşmamız veya bir 
değerlendirmemiz oldu mu. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : ben sayın başkanım Vedat Yenerer  in yazılarını takip ederim. Güler 
kömürcü nün yazılarını takip eden birisiyim. Yazdığı yazılar hoşuma gider ve  açar telefonu güzel 
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olmuş, çok güzel yazmışın falan diye kendi takdirlerimi bildirirdim. Konuşmalarım hep bu 
envaldedir. Ben aramasam bazen o arar ve iki kere de belirttiğim gibi iki kere beni ziyarete geldi. 
O kadar. Onun dışında olmadı yani. dedi. 

Sanık Vedat Yenerer : gazetecilik dışında herhangi bir ortamda ne zaman olduk, nerde 
olduk ve bu suçlandığımız konu ile ilgili olarak terör kapsamında girebilecek herhangi bir 
oluşumda birlikte yer aldık mı. Dedi 

Sanık Veli Küçük : birlikte yer almadık bir, ikincisi telefonda görüşmelerimizde eğer Vedat 
yenerer sayın başkanım şeyi kast ediyorsa , bu siyasi bir görüşüm olarak bazı şeyleri konuştum. 
Ama bu davayla bu olayla böyle bir şeyle ilgisi yok onun. Dedi. 

Sanık Vedat Yenerer : benim haricinde, Güler Kömürcü nün haricinde gazeteci ve bir emekli 
subay olarak görüştüğünüz başka gazeteciler var mı. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : çok var, çok tanıdığım geniş bir çevrem var. Dedi. 
Saatin 16:30 olması sebebi ile çapraz sorguya ara verildi.  
Mahkeme Başkanı : ne oldu, nedir soracak mısınız. Dedi. 
Sanık Ali Kutlu söz istedi verildi: sayın başkanım, sizin aracılığınız ile sormak istiyorum, 

sayın Veli Küçük e Yasin Alparslan ı tanır mı. Benim ifademde geçiyor çünkü telefon 
konuşmasında var, arkamızda Veli Küçük  var. Vatansever kuvvetler oluşumunda böyle bir ifadesi 
vardır. sorulmasını arz ediyorum. Dedi. 

Sanık Veli Küçük : anlayamadım soruyu dedi. 
Sanık Ali kutlu : Vatansever Kuvvetler Güç Birliği  hareketi derneğinden yasin Alparslan  

arkamızda Veli paşa var. Veli Küçük  paşa var demiştir. Tanır mı yasin Alparslan ı dedi. 
Sanık Veli Küçük : yok, yasin Alparslan ı ilk defa duydum. Dedi. 
Sanık Ali Uslu: o zaman yalan söylüyor efendim dedi. 
Sanık Veli Küçük : hayır ben duymadım, dedi. 
Sanık veli küçük müdafii Av. Taciser Ülkü ılıca söz istedi, verildi: çok kısa bir cümle, Türkiye 

barolar birliği meslek kuralları çerçevesinde avukatlar duruşmalara belirli kıyafetlerle katılmak 
zorundadırlar. Bizler bayan avukatlar nasıl mini eteklerle yakamız bağrımız açık 
katılamayacağımız gibi, bey efendi avukatların da kot pantolonla, ya da boyunlarında poşu 
benzer kıyafetlerle katılmalarının uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bu konuda mahkemenizin 
müdahil vekillerine bir uyarıda bulunmasını talep ediyorum. Bu kadar sıcak bir duruşma 
salonunda bu şekilde bir atkı olduğunu iddia ederek oturmasının da mahkeme düzenini bozan ve 
tavırlarını amaçlarını gösteren bir tavır olduğunu ifade etmek istiyorum. Dedi. 

Mehmet Zekeriya Öztürk  müdafii Av. Yaşar Ağsu söz istedi, verildi: saygıdeğer başkanım 
müvekkilimin ifadesi sonunda yaptığım savunma sırasında bir kısım taleplerim vardı. Aynı gün 
akşam saygıdeğer mahkeme taleplerimizi değerlendirirken 357. klasörde değerlendirme grubu 
olarak ismi geçen Kubilay Akgün, İbrahim emre, Zihni manat, Ahmet uğurlu ve zafer kefencinin 
dinlenmeleri hususunda bu bilirkişilerin dinlenmeleri hususundaki talebim değerlendirilmemiş ve 
bu konuda bir karar verilmemiştir. Saygı değer mahkemenin bunları CMK daki bilirkişilerin 
dinlenmesi ile ilgili hükümlerin çerçevesinde dinlemeyecek ise ya da bu konuda red kararı 
verecek ise bunların savunma tanığı olarak  dinletme talebinde bulunacağım. Bu nedenle bu 
akşamki değerlendirmenizde bu hususun değerlendirmesini saygı ile talep ediyorum. Bunun 
haricinde bir de müvekkilimin yazılı olarak kendisi verdi. Hattı zatında savunmamızı çok 
tamamlayıcı bir şeydi bu. Huzurda gerçekleşen sorular daha sonra medya ya yansıyış şekli ile de 
savunmamızı bana göre tamamladı. Aydınlık dergisinde müvekkilimin yeni bir Tuncay Güney 
oluşu MİT  ajanı oluşu ile ilgili haber dahi bir an için MİT ajanı olduğu iddiasının doğru olduğunu 
kabul etsek, müvekkilimin burada bulunma sebebi o zaman dosyanın organize ya da 
hazırlanması ile ilgili bir şey düşünmek lazım ki, terör örgütü üyesi olarak yargılanmaması gerekir. 
O zaman bunun da araştırılması gerekir. Diye düşünüyorum, hem MİT  e müvekkilimin bir şekilde 
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eleman ya da başka bir sıfatla çalışıp çalışmadığı hususu ve yine o gün 3,5 ya da 3,5 saatlik bir 
ifadesinden bahsedildi. MİT  de böyle bir ifadesinin olup olmadığı hususları sorulsun ki varsa, bu 
ifadesi celbedilsin efendim. Müvekkilimin böyle bir hususu var ise, bir de saygı değer başkan, bir 
husus var bu bence belki yine bir bilgi eksikliği veya yanlış ifade tarzım olabilir ama maksadımı 
saygı değer heyete arz edebileceğime inanıyorum. Birinci duruşmanın olduğu akşam saygı değer 
mahkeme tahliyelerle ilgili sorguların yapılmamış olması gerekçesine bağlı olarak tutukluluğun 
devamı kararı verdiler.  Daha sonra sorgular devam edince de şimdi ifadesi alınan sanıklar 
bakımından şimdi bireysel anlamda sorgusu tamamlanmış oluyor. Ancak o sanık ile ilgili tanık 
ifadeleri ya da diğer sanıkların ifadeleri ile ilintili var ise o zaman dolaylı bir şekilde onu ilgilendiren  
sorgular tamamlanmamış oluyor ama tamamen farklı durumlar bir de suçun vasıf ve mahiyeti 
bakımından devam ediyor olması farklı bir şey. Şimdi tutukluluğun devamı ile ilgili kararlarda 
bütün sanıklar için tek madde olarak geçiyor. Bu nedenle saygı değer mahkeme için belki 
böyle.dedi. 

Mahkeme Başkanı  : kırk elli madde  mi istiyorsunuz. Dedi. 
Mehmet Zekeriya Öztürk  müdafii Av. Yaşar Ağsu : hayır, saygıdeğer başkanım ama 

sorgusu yapılan sanıklar ile ilgili gerekçe ile sorgusu yapılmamışlar için  birinci duruşmada karar 
verdiniz zaten dediniz ki, sorgusu yapılmamış olması karşısında. Ancak sorgusu yapılanlarla 
alakalı söz gelimi benim müvekkilimle ilgili Telekom a yazdığınız yazı ve bir de Genelkurmay a 
gönderdiğimiz belgelerin cevabı, bana göre müvekkilimin konumunu belirleyecektir. Ordan gizli 
belge değil gelir, o kadar konuşma olmadığı da ortaya çıkarsa, müvekkilimin elbette ki ciddi bir 
şekilde tahliye beklentisi benim olacağı gibi, olacaktır.  Onları da bekliyoruz, o anlamda sorun 
yok, ancak müvekkilim için, o birinci duruşmada verdiğiniz sorgunun yapılmamış olması nedeni ile 
tutukluluğun devamı bir tutukluluğun devamı gerekçesi olmaması gerekir diye düşünüyorum. 
Çünkü gizli tanıklarla alakalı ya da diğer sanıklarla alakalı ifadelerinde de çok müvekkilimin 
durumunun değiştirmesi muhtemel bir şey yok. bu nedenle bir de bu hususta ama en önemlisi 
357. klasördeki bilirkişi olarak geçen değerlendirme grubunun dinlenmesi hususundaki talebim. 
Teşekkür ediyorum, Saygılar sunuyorum Sayın Başkanım, dedi. 

Sanık Sedat Peker müdafii Av. Bülent Kılıç söz istedi, verildi: iki hususu arz edeceğim. 
Geçen de çapraz sorguda mozaik sorguyu anlatmıştım. Şimdi burada bir yargılama yapılıyor. 
Gayet güzel sabırla götürüyorsunuz. Bizde sabırla dinliyoruz. Müdahil vekilleri de tabiî ki kendi 
görüşlerine göre durumu anlatıyorlar ama hepimiz bu ceza muhakemeleri kanununa bağlıyız. İki 
tane maddeyi arz etmek istiyorum. İzin verirseniz. Bilgisayar yardımından faydalanarak oturarak 
söyleyeceğim. Şimdi 201 açık, siz diyor ki, yöneltilen soruya itiraz edildiğinde sorunun 
yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine mahkeme başkanı karar verir. Fakat gözlemliyoruz bu 
kararı veriyorsunuz sizinle devamlı tartışıyorlar, bir husumetim yok, bu tartışma usulün 203. 
maddesinin ihlalidir sayın başkanım. Biliyorsunuz 2. maddesi mahkeme başkanı veya hakim 
duruşmanın düzenini bozan kişinin savunma hakkını kullanılmasını engellememek koşulu ile 
salondan çıkarılmasını emredebilir. Bunu uygulamıyorsunuz, nezaketinizden uygulamıyorsunuz 
büyük sabır gösteriyorsunuz. Lütfen ben de dahil böyle bir ihtarat yapın bize, biz bundan sonra 
eğer bu cüppeleri giyip avukat. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : bu salonda avukatlık görevi yürüten kişilerin yani salondan çıkarılmasını 
çok hoş karşılamıyoruz. Dedi. 

Sanık Sedat Peker müdafii Av. Bülent Kılıç söz istedi, verildi: ama ben çok üzüntü 
duyuyorum ama, ama burda lüzumsuz tartışmalar oluyor , hepimizin şekeri tansiyonu yükseliyor, 
ben bunu bir avukat olarak arz ediyorum saygı değer mahkemenin bildiği hususunu, bana bu 
fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum dedi. 

Sanık Vedat Yenerer  müdafii Av. Vural Ergül   söz istedi verildi: efendim, muhtemelen 
Cuma günü müvekkilimin sorgusuna geçilecek, ben müvekkilimin savunmasını hazırlamakla 



T.C .İSTANBUL 13.AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( CMK 250 MADDESİ İLE YETKİLİ ) CELSE  TARİHİ 15/12/2008 
ESAS NO :2008/209 CELSE NO:26 Sayfa:54 

 54 

meşgulum. Bu çerçevede müvekkilime ilişkin savcılar tarafından tanzim olunmuş 136 numaralı 
klasörün içersinde  10 ve 12 sayfalarda yer alan iki tane belge dikkatimi çekiyor ve bu iki belge 
nin ne müvekkilimle ne de mevcut örgüt suçlaması ile bir ilintisini kuramıyorum. Bu sebeple 
savcılardan hazırlamakta olduğum savunmama ışık tutacak tarzda huzurda kısa da olsa bir 
beyanda bulunmalarını talep ediyorum. Bu 136 klasörün 10 ve 12. sayfalarındaki belgeler nedir 
efendim. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : şu anda size cevap verme şansı yok da, onu yarın artık alabilirsiniz. 
Dedi. 

Sanık Vedat Yenerer  müdafii Av. Vural Ergül : efendim, peki yarın cevap versin ama ben 
söyleyeyim, bunlardan bir tanesi 8 ocak tarihli yasa dışı Türkiye devrimci komünist partisinin. 
Dedi. 

Mahkeme Başkanı : yani siz bildiğimiz şeyi neden savcıya soruyorsunuz. Dedi. 
Sanık Vedat Yenerer  müdafii Av. Vural Ergül : efendim şunu soracağım, düzenleyeceği bir 

gösteriye ilişkin güvenlik önlemlerine ilişkin bir yazı, diğeri de 26 ekim 2007 tarihli bir belge bu 
belge henüz müvekkilim o tarihte  yakalanmış bile değil, hakkında bir işlem de yok. bu da 
Cumhuriyet bayramı törenleri için alınacak güvenlik önlemlerine dair terörle mücadelenin sol 
masaya yazdığı bir yazı. dedi. 

Mahkeme Başkanı : çok daha iyi işte, sizin işinize geliyor, yani ilgisini kuramamak daha iyi 
değil mi sizin için. Dedi. 

Sanık Vedat Yenerer  müdafii Av. Vural Ergül : Efendim, iyi ama ben ilgisini kuramıyorum, 
ne alakası var. Hayır yani bu husus açıklığa kavuşsun yoksa savcılar Cumhuriyet bayramı 
törenlerini de mi suç  örgütü olarak. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : sesinizi çıkarmayın ki, hiç olmazsa başka bir gerekçe göstermesinler. 
Dedi. 

Sanık Vedat Yenerer  müdafii Av. Vural Ergül : bir de size iki belge arz etmek istiyorum. 
Müsadenizle bir de bu iki belgeye ilişkin bir beyanım olacak, efendim sayın mahkemenizin 
huzurunda bizler başından beri sürdürülen bu soruşturmanın gerçekte hukuka, adalete dayalı bir 
dava hazırlık çalışması olmadığını bir tertip olduğunu iddia ede geldik. Şimdi size sunduğum o 
2002 yılına ilişkin iki belgeden anlaşılacağı üzere, 2002 yılında emniyet müdürlüğü Fethullah 
Gülen ve grubunun faaliyetlerinin izlenmesi için bir proje çalışma grubu oluşturmuş, bu çalışma 
grubuna ilişkin emniyet müdürlüğü içersinde Fethullah Gülen cemaati bağlantılı polislerle birlikte 
yapılacak olan dinleme izleme çalışmaları ciddi suretle engellenmiş ve buna ilişkin yazılan o 
emniyet müdürlüğü yazısında 2002 yılında ki hatırlarsanız bu operasyonun  çok daha önceden 
planlandığı ama hayata geçirilemediği iddiaları da var o çerçevede bu iddialar daha bir önem 
kazanıyor. O tarihte askeri yargıtay üyesi emekli albay Tanju Güvenilen emekli komutanlar 
orgeneral Atilla ateş, orgeneral kemal yavuz, tüm general Erdal şenel, eski Ankara DGM üyesi 
yunus karabıyıkoğlu ve ve eski Ankara DGM savcısı nuh mete yüksel e karşı devletin çeşitli 
makamları ile bu grubun kendi çizgisinde yayın gerçekleştiren basın yayın organlarında isimsiz 
asılsız ihbar mektupları ile birlikte ve şantaj amaçlı hazırlanmış montaj kasetlerle o dönemdeki 
kamu görevlilerine dönük olarak bir tertibe girişileceği dönemin emniyet görevlileri tarafından 
istihbar edilmiş, buna ilişkin de Ankara DGM savcılığına bir yazı yazılmış, o yazıda da İstanbul 
emniyet müdürlüğü bünyesi içersindeki özellikle istihbarat ve kaçakçılık şubede yer alan polisler 
tarafından suça konu olduğu söylenilen adını size sunduğum belgede yazan bir takım emniyet üst 
düzey yetkilileri ile zaman gazetesi İstanbul haber müdürü Faruk Derince nin haklarında dinleme 
ve izleme faaliyeti yapılması istenilmiş. O tarihte yazıya konu edilen isimlerden emekli albay 
Tanju güvendiren biliyorsunuz daha sonra ikinci Ergenekon operasyonu kapsamında gözaltına 
alındı tutuklandı, daha sonra mahkemece tahliye edildi. Şimdi 2002 yılındaki bu tertibe ilişkin 
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emniyet müdürlüğüne yazılmış o yazıda Tanju güvender in 2008 yılında tutuklanması ile birlikte. 
Dedi. 

Mahkeme Başkanı : avukat beş bunu savunmanızda dile getirseniz, bunu şu anda 
anlatmanız gerekli mi yani. dedi. 

Sanık Vedat Yenerer  müdafii Av. Vural Ergül : efendim, yargılama zaten bitirilmemek üzere 
planlanmış bir tertip, dolayısıyla bizim burada yargılamayı süratle sonuçlandırabilmek için bir 
taleplerimizi gündeme getiriyoruz. Dedi. 

Mahkeme Başkanı : bir talebiniz varsa onu alalım, yani gayet tabi. Dedi. 
Sanık Vedat Yenerer  müdafii Av.vural ergül: talebim var efendim , talebimin ilintisini 

huzurda kayda geçsin diye açıklamaya çalışıyorum  dedi. 
Mahkeme Başkanı : Yazılı değil mi talebiniz dedi. 
Sanık Vedat Yenerer  müdafii Av. Vural Ergül : hayır , yazılı değil hazırlayamadım, ancak 

dilerseniz daha sonra yazılı olarak da beyan edebilirim. Özetle o tarihte zaman gazetesinin 
İstanbul haber istihbarat müdürü Faruk mercan ile birlikte bu gün itibariyle emniyet genel 
müdürlüğü bünyesinde yer alan fethullahçı polis örgütünün mensubu olarak adlandırılan 
kaçakçılık ve istihbaratta teknik takipte üst düzey müdür olarak yer alan bir takım isimlere ilişkin 
Ankara Cumhuriyet başsavcılığı üstünden Ankara il jandarma komutanlığına bir talimat yazılmış, 
şimdi bu talimatın akibetini bu talimata dayalı olarak eğer bir dosya hazırlandı ise bu dosyanın da 
mahkemenize getirtilmesini talep ediyorum. Çünkü bu huzurda görülen davanın gerçekte bir CIA 
,MOSSAD, Fethullah Gülen cemaati bağlantılı polis örgütü tarafından yapılmış, hazırlanmış bir 
tertip olduğunu iddia ediyorum. O tarihte ki yazışmalar da bu iddiamı ciddi surette 
delillendirmektedir. nihayetinde gelecek olan belge de bu iddialarımdaki ciddiyeti ortaya 
koyacaktır. Aynı şekilde Tuncay Güney mülakatının onuncu sayfasında nasıl devşirildiğini 
anlatırken dönemin zaman gazetesi genel müdürü Hüseyin gülerce nin konumundan, 
durumundan kendisi ile  olan münasebetinden bahsediyor, 17. sayfasında mülakatının kuzey ırak 
a gittiğinde, Diyarbakır a ki zaman gazetesi bürosunu üs olarak kullandığını söylüyor. Aynı şekilde 
30. sayfada açıkça zaman gazetesini ben yönlendiriyordum diyor. Bu ifadeyi açık seçik olarak 30 
sayfada kullanıyor, şimdi Tuncay Güney önceki gün televizyon  kanalına çıktı, ve dedi ki örgütün 
içinde üst düzey bir yönetici var, şimdi Tuncay Güney in ağzından itibar edip o iddianın peşinde 
araştırma soruşturma faaliyeti sergileyecek isek, bu vakit eğer hakikaten Tuncay güney in var 
olduğunu söylediği gibi bir Ergenekon terör örgütü var ise bunun üst düzey yöneticisinin de 
muhtemelen zaman gazetesi içersinden biri olacağı akla geliyor. Bu çerçevede benim 
beyanlarımın da önem taşıdığına inanıyorum. Nihayetinde 2002 yılında yazılmış  bir resmi belge 
sundum  size. O çerçevede 2002 yılında zaman gazetesi yöneticilerinin de aralarında yer aldığı 
fethullah gülen cemaati bağlantılı polisler ile birlikte söz konusu şebekeye ilişkin yapılmış bir takip 
bir teknik takip çalışması var mıdır, yok mudur. Ankara devlet güvenlik mahkemesi  savcılığından 
sorulsun. Ankara jandarmanın hazırlamış olduğu dosya da mahkeme dosyasına istensin efendim. 
Bu talebim efendim dedi. 

Sanık Gazi Güder müdafii Av. Özbay Demirel söz istedi 
Mahkeme Başkanı : duruşmadan vareste tutulma talebinizi alındı okuduk, onun dışında bir 

şey var mı dedi. 
Sanık Gazi Güder müdafi Av. Özbay Demirel:  o değil efendim onun dışında, çok önemli bir 

hususu açıklığa getirmek istiyorum şöyle ki, CMK 201.madde açıktır efendim, eğer katılan veya 
müdafii soru sorduğu zaman diğer taraf itiraz ettiğinde mahkeme başkanı bu sorunun sorulup 
sorulmayacağına karar verebilir. Müdahil vekillerinin sorduğu sorulara hemen hemen sorduğu 
soruların yüzde 90 ı reddedilmiştir. Sesli kayıt yaptığımız için bunların hepsi doğal olarak kayda 
düşüyor ancak 183. madde gereğince sesli kayıt olmaz. Dolayısıyla yazılı hale geçirilirken yani 
15/12/2008 tarihli bu günkü tutanak yazılı hale geçirilirken reddedilen soruların kalem memurları 
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tarafından yazılırken tarafınızdan talimat verilerek reddedilen soruların zapta geçirilmemesini 
talep ediyoruz efendim. 201 gereğince. Talebimiz budur dedi. 

Sami Hoştan müdafii Av. Fatih Volkan söz istedi verildi: sayın başkanım, öncelikle 
iddianamenin  yazılı olarak da dilekçemi arz edeceğim. Fakat öncelikle iddianamenin 
83.sayfasında yurt dışı faaliyetler ile ilgili bir iddia bulunmaktadır. Yani örgüt çeşitli ülkelerden 
kurulacak ticari şirketler kullanılarak finansal güç sağlanılacağı yönünde. İşte bunlardan bir 
kısmında da, Veli Küçük  ün birçok yurt dışı şirketlerle ortaklık yaptığı, ve en önemlisi benim 
müvekkilimi ilgilendiren Sami Hoştan ın yurt dışında şirketleri bulunduğu iddiaları. Sayın 
başkanım, bu iddia ortaya konulurken bu iddiaya ilişkin herhangi bir delil maalesef dosya da biz 
göremedik. Bu iddianın ortaya çıkarılması açısından müvekkilim Sami Hoştan ın yurt dışında 
hangi şirketleri olduğu, hangi ülkede hangi şirketleri olduğu, ortaklarının kim olduğu, bu şirketlerin 
halen faaliyetlerinin olup olmadığı, bu şirketler var ise yargılama konusu sözde örgüt ile 
ortaklıkları irtibatlarının belirlenecek faaliyetlerinin bilgi ve belgelerinin dosyaya celbini, arz 
edeceğim. Şimdi ben 6/11/2008 tarihli yine yazılı olarak ve sözlü olarak  ifade ettiğim dilekçemde 
bir takım belgelerin toplanmasını istemiştim. Ki buna ek olarak yine 2007 senesine ait benim 
müvekkilimin konuşmasına ilişkin tapeler dosya da mevcut. Mahkeme kararları da mevcut. Bu 
konuşmaların suçtur, suç değildir bunu değerlendireceğiz. Ancak müvekkil tutuklandıktan sonra 
bu defa 2004-2005-2006 yılına ait dosyaya telefon tapeleri girmiş, bu telefon tapelerinin hangi 
mahkeme kayıtlar ile kararları ile izni ile olduğunu maalesef göremedik. Ve kaldı ki bu telefon 
tapeleri bir suç isnadı da götürmüyor. Yani bir suç olduğu ortada değil orda. Günlük rutin normal 
konuşmalar. Dolayısıyla iddia makamı bu gün de yine ulusal mafya lideri olarak  sayın Veli Küçük  
e soruldu. Benim müvekkilim ulusal mafya lideri, Türkiye deki mafya lideri olarak gösterilmek 
isteniyor. Bunu şiddetle reddediyoruz. 2004-2005-2006 senelerinden belirtilen bu tapelerden 
müvekkile herhangi bir soruşturma yapılmış mı, yapılmamış mı bunun savcılıktan, ayrıca keza 
müvekkil hakkında cürüm işlemek için örgüt kurma suçundan susurluk u bahsetmiyorum. Burada 
kazayı muhkem teşkil etmiş bir karar, mahkeme kararı tartışılıyor maalesef. Bu konuşmalarda 
2004-2005-2006 yılı tapelerinde müvekkil hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mı, bu 
tapelere istinaden, herhangi bir dava açılmış mı kamu davası açısından. Bunların Cumhuriyet 
başsavcılığından sorulması, şayet bu tapeler değerlendirilmemiş ise, bu tapelerine suç konusu 
olmayan ki müvekkil dahi dinlendiğini bilmiyor. Suç konusu olmayan bu tapeler imha edilmiş mi 
edilmemiş mi. Ya da imha edildikten sonra mı bu tapeler tekrar gündeme getirilmiş. Bunların ben 
iddia makamından sorulmasını saygılarımla arz ediyorum, ve buna ilişkin dilekçemi de sayın 
mahkemeye takdim ediyorum .dedi. 

Sanık Ergün Poyraz  söz istedi verildi: sayın başkanım, sayın mahkeme heyeti, şimdi burada 
sahte bir delil nasıl yaratılır ve nasıl tahrif edilerek saklanır bunun bir örneğini vermek istiyorum, 
bu bağlamda bazı sorularım ve taleplerimde olacaktır. Karşı devrim iftiranamenin Doğu Perinçek  
ile ilgili bölümünün 1492. sayfasında yer alan Yargıtay isimli notlarım isimli vord belgesi içinde 
AKP dosyasını eminağaolu  na iletelim, görüşünü alalım. Limandaki  yemeğe yetiştirelim. 
Yemeğe Eminağaolu dışında  E.Poyraz ile Levent ersöz paşa da gelecek. Notunun yer aldığı 
iddia edilmiştir. Savcılık bu belgenin 01/02/2008 tarihide oluşturulduğunu belirtmiştir. Bu kaydın 
Ankara işçi partisi binasında önemli 2 ibareli cd den çıktığı iddia olunmuştur. Aynı kayıt şahsımla 
ilgili bölümde iftiranamenin 666. ve 667. sayfalarına eklenmiş, ancak bu defa savcılık bu konuyu 
işlerken kasıtlı olarak word belgesinin içerisinde yer alan 01/02/2008 tarih ve saat 20,09 da yazan 
H., en son kaydeden H, olan Yargıtay ile ilgili notlarım isimli word belgesi içersinde tarih yazan 
cümle çıkarılmış, bu cümlenin yerine Elba hayt Cuality yazan M4, C524,B-R2, 9 40 seri numaralı 
cd nin yapılan incelemesinde yargı –Nusret Senem den isimli klasör içersinde Yargıtay ile ilgili 
word sayfası incelendiğinde içeriğinde cümlesi eklenmiş ve diğer bölümleri aynı iftiraname ye 
geçmiştir. Bu word belgesi işçi partisinden çıktığı iddia edildiğinden dolayı gerek Doğu Perinçek  e 
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gerek Hikmet çiçek e gerekse nusret Senem e sorulmuş, her üç şahıs ta söz  konusu cd nin 
partileri ile ve kendileri ile bir ilgilerinin bulunmadığını, ne şekilde parti binasına getirildiğini 
bilmediklerini iddia etmişlerdir. Burada birinci sorum, word belgesinin oluşturulduğu yemeğe 
çıkılacağı iddia edilen günün 01/02/2008 tarihli olmasıdır. Bu tarihte ben kandıra 2 nolu cezaevi a 
blok 13. koğuş 11 numaralı odada bu iftiradan dolayı tutuklu idim. Bu senaryoyu yazıp cd 
oluşturan emniyet yetkilileri şahsımın cezaevinde olduğunu unutmuşlar. Böylece yemek 
organizasyonuna beni de dahil etmişlerdir. İkinci sorun ise, iftiraname nin  yazılma aşamasında 
hatanın yapıldığının farkına varılması ile ortaya çıkmıştır. iftiraname yi hazırlayan teknik kadrodan 
birinin 01/02/2008 tarihinde benim Cezaevinde olduğumu hatırlaması üzerine, iftiranamenin 
benimle ilgili sayfasında word belgesinin tarih yazan kısmını atarak dikkati başka yöne çekmek 
için cd nin seri numarmasını ve dosya ın ismini yazmıştır. Böylelikle tarih olmayınca masa 
başında hazırlanan delilin sonradan düzenlendiğinin ortaya çıkmayacağı tahmin edilmiştir.  Yani 
Doğu Perinçek  bölümünde yazılan tarih, benim bölümümde kasıtlı olarak yazılmamıştır. Şimdi 
savcılar diyeceklerdir ki, iftiranameleri biz hazırlamadık. İftiraname biz hazırlasa idik, bu hatayı 
yapmazdık. Bu hata teknik kadronun işidir. Ancak iftiraname altına iftiraname dahil eklerini de 
okumadan imzalarını attıklarından elbette ki bizlerde sorumlu olarak, sayın savcıları görmek 
mecburiyetindeyiz. Savcıların iftiraname ve eklerini okumadan imzaladıklarının bir başka kanıtı. 
Söz konusu word belgesinin 294. klasörün 78. sayfasında bu defa tarih 02 ocak 2008 olarak yer 
almış olmasıdır. Ancak ne yazık ki bu tarihte de kandıra cezaevinde tutuklu bulunmakta idim. 
Çakma savcıların, çakma belgesini okuma gerekirse, örnek olarak halen gündemde bulunan o 
belgeyi okuyorum, gündemde bulunan Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı Abdurrahman yalçınkaya 
nın babası ile ilgili acil olarak araştırma yapılması gerektiği, ayrıca AKP dosyasını Emin 
ağaoğlu’na iletelim, görüşünü alalım. Limandaki yemeğe yetiştirelim. Yemeğe Eminağaoğlu 
dışında E. Poyraz da Levent Ersöz paşa da gelecek. Notunun alındığı, bu nottaki isimler ile ilgili 
yapılan araştırmada “Eminağaoğlu nun YARSAV başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu olduğu”, yine  
“Ergün poyraz ın Ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan 
gazeteci Ergün Poyraz  ın olduğu, “levent ersöz paşanın da eski jandarma istihbarat daire 
başkanı tuğgeneral levent ersöz olduğu öğrenilmiştir. Bu emniyetin altında altı tane imza olan 
değerlendirme raporu, bu rapordan yine devam ediyorum, değerlendirme altını da çizmişler. Söz 
konusu belgenin oluşturulma tarihine bakıldığında 02/01/2008 tarihinde oluşturulduğu, dolayısıyla 
bu tanıma dikkat, AK partinin kapatılması iddianamesi açılmadan yaklaşık üç ay öncesinde adı 
geçen şahısların, yani E .poyraz, levent ersöz paşa ve eminağaoğlu adı geçen şahısların bir 
araya gelerek, yine aynı tanık Ak Parti nin kapatılması ile ilgili hazırlık yaptıkları 
değerlendirilmektedir. Ki ben bu tarihte deminde belirttiğim gibi kandıra cezaevinde tutukluyum. 
Sayın bakanım, huzurunuzda böylesine sahte sonradan düzenlenmiş, çirkin oyunlarla 
hazırlanmış bir iftiraname ye dayanarak yargılanmaktayım. Yargı makamı olarak yapılan bu 
usulsüzlüklere ne zamana kadar müdahale etmeyeceksiniz. Sessiz kalmak yapılan haksızlıklara 
ve adaletsizliklere ortak olmak anlamını taşımıyor mu. Yaratılan sahte delillerle savcılar ve 
soruşturmayı yürüten emniyet savcıları iki suçu işlemişlerdir. Birinci suç sahte delil yaratmaktır. 
Cezaevinde iken, beni yemekte ve AKP  nin kapatılma organizasyonunda gösterecek bir deli 
sahte değil ise, cezaevinden yemek için dışarı çıkarılmış  olmam gerekir ki, bu durumda cezaevi 
idaraesine 02/01/ 2008 ya da 01/02/2008 tarihinde özel bir izinle cezaevinden jandarma eşliğinde 
veya serbest olarak çıkarılıp çıkarılmadığım ya da bir günlüğüne ya da daha uzun bir süre ile 
cezaevinden firar edip etmediğim sorulsun. Eğer izin verilmemişse ya da firar etmemişsem üç 
savcı ve soruşturmayı yürüten emniyet mensupları aleyhine sahte delil yaratmak suçlarından 
ötürü mahkemenin adalet bakanlığına müracaat etmesi ve polis hakkında polisler için suç 
duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Ayrıca birlikte yemek yediğim ve AKP nin kapatılma 
organizasyonuna katıldığım iddia edilen Yargıtay  savcısı ömer Faruk Eminağaoğlu nun 
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tanıklığına da müracaat edilerek böyle bir durumun gerçekleşip gerçekleşmediğinin sorulmasını 
talep etmekteyim. Sayın Yargıtay savcısına ART televizyonunda saygı Öztürk ün yaptığı 
programda Ergenekon iftiranameleri sorulduğunda savcı Eminağaoğlu şu beyanda bulunmuştur. 
Bu iddianamenin nasıl hazırlandığı belli, böyle bir iddianamenin nesini konuşayım. İddianame 
benimle ilgili ek 294. klasör 78. sayfasında yer alan bir belgeyi okuyacağım diyerek, bu belgeyi 
okumuş ve sonrada burada geçen kişinin, yani benim o tarihte tutuklu olduğumu söylemiştir. ART 
televizyonunda, 06/12/2008 tarihinde saygı Öztürk ün manşet isimli program kaseti 
celbedildiğinde, bu konu ile ilgili Yargıtay savcısının beyanlarına ulaşmak mümkün olacaktır. Bu 
programın kasetinin mahkemece celbini talep etmekteyim. Burada ikinci suç savcıların delilin tarih 
bölümünü atarak iftiraname koymalarıdır. Böylece açıkça delil tahrif edilmiş ve gizlenmiştir. 
Mahkemenin iradesi hemen her konuda olduğu gibi savcılarca baskı altına alınmak istemiş, bu 
yönü ile de savcılar TCK nın 281. maddesindeki suç delilerini gizleme suçunu işlemişlerdir. Bu 
suçtan ötürü bakanlığa suç duyurusunda bulunulması gerekir. Eğer mahkeme iki defa okuduğunu 
beyan ettiği iftiraname eklerini ve soruşturma evraklarını da yasa uyarınca okumuş olsa idi. Bu tür 
sahte delillerle yargılanmamızı engeller, bu iftiranameyi hak ettiği yere fırlatır atardı. Ancak sayın 
Hakimlerin bu medeni cesareti gösterememeleri, kovuşturmanın üzerinde iddia makamının 
yarattığı gölgeyi ortadan kaldıramamış, soruşturmadaki bütün haksızlıklar ve adaletsizliklerin 
sürmesinin yolunu açmıştır. Savcıların açtığı yolda yürüyen bir kovuşturma ile adil ve adaletli bir 
yargılamanın yapıldığından asla bahsedilemez. Lütfen artık bu davanın üzerinden yürütmeye tabii 
savcıların gölgesini kaldırın ki, sizlere güvenebilelim. Dedi.  

Sanık Kemal Kerinçsiz  söz istedi,verildi: dosyamızda maalesef bir şema enflasyonu 
yaşanıyor, benim tespit edebildiğim kadarı ile yaklaşık beş ya da altı şema var. Bir de tali şemalar 
var tabi bir de sizin elinizde şu anda açıklanmayı bekleyen bir şema daha var. Şimdi böyle bir 
şema enflasyonunda, öncelikle sanıklar açısından şu sıkıntı var. Biz bu şemanın neresindeyiz. Bu 
sözde örgütün üyesi miyiz. Veya sorumluluklarımız nedir. Çünkü bakıyorum bir şemada farklı 
yerde, bir şemada yine bir başka yerde gösterilmişim. Yine bir şemaya bakıyorum. O şemanın  
yönetici babında olan kişiler  hakkında hiçbir dava açılmamış, ama üyeler hakkında açılmış. Ve 
tutuklu. O zaman şunu sormak lazım. Eğer iddia makamı gerçekten kafası karışıksa daha henüz 
kendi kafasında bir sözde örgüte ulaşamamışsa demek ki, böyle bir şemayı da ortaya koyamıyor. 
Şimdi size gelen son şema ile beraber mutlak suretle kendilerinin bir tashihe ihtiyacı var. Tabi o 
tashihi yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Belki de bu davaya olan inançları da kalkacak bu 
şema düzenlemesi fikrinden de vazgeçebileceklerdir. Ama sizin elinizdeki bulunan şemada 
bulunan isimler hakkında bir kısmında dava açılmış, bir kısmında açılmamış. Yine kendilerinin 
sundukları bir şemada dava açılanlar burada, yargılanan kişiler bu şemada var. Ama öbür 
şemada büyükçe bir bölümü yok. öncelikle biz iddia makamından gerçekten sözde örgütün  bizim 
için sözde, onlar için bir örgüt fikrine inançları var ise, bir şemayı ortaya koymaları ve bizim de 
yargılanmamızın bu şemaya göre yapılması gerekir. Çünkü ben savunma hakkımı sağlıklı olarak 
kullanamıyorum. İddia makamı bana diyecek ki, bu şemada siz şu yöneticisiniz. Veya 
şuradasınız, şu bölümdesiniz veya ara yöneticisiniz. Veya üyesiniz ama bunlar bana 
söylenmediği müddetçe benim savunma hakkımı kullanmam mümkün olmuyor. Biz iddia 
makamından böyle bir şemanın ibraz edilmesini, ama ibraz edemedikleri takdirde, diyeceğimiz  
de yoktur. Fakat burada asıl olan, bu soruşturmanı açıldığı 12/06/2007 tarihine kadar emniyet 
genel müdürlüğünde böyle bir şemanın olup olmadığı yani sözde Ergenekon örgütünün 
şemasının bulunup bulunmadığının celbini istiyoruz, belki orada böyle bir şema vardır. belki 
emniyet genel müdürlüğü kendisine gelen kayıtlarda soruşturma evraklarından bir şema 
çıkarılmıştır. Ama burada hususiyetle dikkate alınacak olan 12/06/2007 tarihidir. Çünkü sonraki 
tarihlerde zaten emniyetle savcılık iç içe yaşamış olduğundan tam bir koalisyon 
oluşturulduğundan karşılıklı evrak alışverişleri yapılmaktadır. Böyle bir evrak ta gittiğinde çok 
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rahatlıkla böyle bir yardım alma şansı olacaktır. Ben değerli mahkemeye dosyanızda var ama 
efendim elimdeki dört şemayı sunuyorum,  bu şemaları her biri birinden farklı biz işin içinden 
çıkamıyoruz. Değerli başkanım, bir diğer hususiyetimiz de bu duruşma aralarında bizlerin 
izlenmesi meselesi. Maalesef üzülerek tespit etmiş, görüyoruz ki bu duruşma aralarında monitör 
kapatıldığında sayın savcılarımız kendi odalarından bizlerin görüntülerini rahatlıkla izliyorlar ve 
izledikleri tespitleri  zannediyorum emniyete yardımcı olmak amacı ile karşılıklı yardımlaşmayla 
bu önümüzdeki açılmış bulunan soruşturmaya delil yaratmayı şu duruşma salonundan ki 
çalışmalarıyla devam ettiriyorlar. Bu öncelikle anayasanın 20. maddesine aykırıdır. Çünkü 
öncelikle CMK ya baktığımızda net bir hüküm var, bu hüküm 183. maddesi, 183. maddesi sadece 
basını değil, devletin organlarını da yargıyı da iddia makamını da güvenlik teşkilatlarını da bağlar. 
Buraya bırakınız savcıyı diğer bütün hiçbir istihbarat örgütü dahi elemanını sokamaz. Çünkü adil 
yargılama bunu gerektirir. Bizim sizin vermiş olduğunuz ki o 183 maddeye aykırıdır. İletişim kaydı 
ki bu  ses ve görüntü olarak 183. maddeye aykırı olduğundan ki iki istisna koymuş bir tanesi 
196/4 diğeri 180/5 tanık ve bilirkişilerin naip ve istinabe yolu ile dinlenmelerinde bir istisna, bir de 
sanıkların sorgu sırasında. Yani sorgunun dışında, asla ses ve görüntü kaydının 
yapılamayacağını belirtmiş. Bir istisna da getirmemiş bunun ötesinde iki istisnanın dışında yani 
buna izin verebilecek bir makam veya bunu yapabilirsin diye bir makam da getirmemiş. Bu bapta 
öncelikle bu maddenin tatbiki şart, tabiî ki sayın savcılara sorsak buradan desek ki sizin 
aracılığınızla gerçekten böyle bir hadise yapıyor musunuz, monitörler kapatıldığında buradaki ses 
dinleme olaylarına gidiyor musunuz. Görüntüleri alıyor musunuz diye, hayır diyecekler. Çünkü 
bizim onlara güvenimiz kalmadı. Az önce bir sanık açıkça ifade etti. Deliller tahrif ediliyor, deliller 
değiştiriliyor. Ceza evinde olan bir sanık dışarıda gösteriliyor. böyle bir iddia makamına ardık 
buradaki sanıkların hiçbir güvencesi kalmamıştır. Onların bize yazacakları verecekleri cevaplar da 
yoktur. İşte en büyük sıkıntı da buradadır. Değerli başkanım, güven bunalımının doğması. Bu 
yapılan aynı zamanda bir insanlık suçudur. Eğer böyle bir dinleme devam ediyorsa ki biz 
dinlemenin devam ettiğine inanıyoruz. Buradaki duruşma aralarında, anayasa nın 20. maddesinin 
ihlalidir. Bu şekilde sayın savcıların içerdeki bilgisayarlarda monitörlerde bir bilirkişi incelemesi 
yapılırsa, bu dinlemenin bütün boyutları açığa çıkacaktır. Ama tabi bu bilirkişilerin emniyetten 
olmaması kaydı ile. Yapılan büyük bir meslek ayıbıdır. İnsanlık ayıbıdır. Gerçekten şiddetle 
kınıyorum. Çünkü biz burada avukatımız ile görüşüyoruz. Birbirimiz ile sohbet ediyoruz. ama bu 
sohbetler içerden takip ediliyor ve uyarılıyor. Bunun da kesin kanıtı olarak sayın üyeniz Sedat 
sami bey, çok açık bir şekilde sanıklardan Ergün Poyraz  a şunu demiştir. Dinleniyorsunuz 
görüntü alınıyor, dikkatli ol Ergün bey demiştir. Dediniz mi, demediniz mi, değerli başkanıma ifade 
edersiniz. Böyle bir çirkinlikle karşı karşıyayız. Lütfen sayın başkanım bu çirkinliği mutlak suretle 
engellemek durumundayız. Demek ki burada bu savcılar bu görüntüleri izliyor ise, başka yerlerde 
de değişik şekilde şu duruşmanın izlenmesi de mümkündür. Değerli başkanım, yine bir sıkında 
delil konusunda, iddia makamı soruşturma aşamasında delilleri kararttığı gizlediği mahkemeyi 
yönlendirdiği yönlendirme amacı ile yanlış bilgilendirdiği, hemen her noktada gün yüzüne 
çıkmakta ve hukuk soruşturmasının kimler tarafından nasıl ne şekilde yürütüldüğü açıkça  
ortadadır. Tabi yargı makamı olarak biz sizlerden istirhamımız, bu hukuk dışılıkların ve 
çirkinliklerin mutlak suretle önce tasfiyesi sorgulanması ve sessiz kalınmamasıdır. Kesinlikle 
tenzih ediyoruz aksi halde yargı makamı, yargılama makamından ziyade tasdik  makamına 
dönüşecektir. Ki sizlerin bunu yapacağına inanmak da istemiyoruz. Kovuşturmayı yapan 
mahkeme bu güne kadar iddia makamının onursal Yargıtay Cumhuriyet başsavcısı Vural savaş ı 
bile, aynen şu ifadeyi kullanmıştır. Efendim. Bana artık savcı demeyin, çünkü utanıyorum, 
maalesef , buranın iddia makamı savcıları Yargıtay ın onursal başsavcısına bu cümleyi 
dedirtebilecek ölçüde kanun dışı ve hukuk dışına taşmışlardır. Yargı, yargı olmaktan çıkmıştır. 
İddianame iftiranamenin boyutlarının ötesine taşınmıştır. Mahkemenin de yürütme destekli iddia 
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makamının etkisinden sıyrılarak yasa dışıklıklara mutlaka bir dur demeli, artık yargılamayı da 
evrensel hukuk normları çerçevesinde yapmalıdır. Sizlerden sadece adalet bekliyoruz. Ama öyle 
bir noktaya geldik ki adalet  ve  zulüm ayrımının eşiğindeyiz. Sapacağınız yol. Bizlerin akibetini ve 
aynı zamanda ülkenin mukadderatını da etkileyecektir. Sayın başkanım iddianamenin şahsım ile 
ilgili bölümünde diğer sanıklarla yaptığım görüşme sayısı, arama, karşı arama, mesaj atma karşı 
mesaj atma karşılıklı cevapsız aramalar dahi sınıkların kendi bölümlerinde gösterilen sayılardan 
olağanüstü derecede farklılıklar arz etmektedir. Bu tespiti tek tek yaptığımda, uzun bir zamanımı 
aldı ama, en azından birkaç sanık bakımından sizlere okuduğumda bu dehşet farkı sizin 
gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Muzaffer Tekin  in bölümünde, benimle yapmış olduğum 
görüşme sayısı 115, şahsımın bölümünde görüşme sayısı 20, aradaki fark yüzde 575. Bekir 
Öztürk kendi bölümünde benimle görüşme sayısı 181, şahsımda bölümde görüşme sayısı 61 
aradaki nispet yüzde 296. bariz farklılıkları söylüyorum, Veli Küçük , Veli Küçük  ün bölümünde 
benimle yapmış olduğu görüşme sayısı 170 kendisi de söyledi. Benim bölümümdeki görüşme 
sayısı 29 aradaki fark yüzde 585. Sevgi Erenerol  kendisini bölümündeki görüşme sayısı 1830, 
benim bölümümdeki görüşme sayısı 359 fark yüzde itibariyle yüzde 580. Emin gürses kendi 
bölümünde 14 benim bölümümde 2 aradaki fark yüzde 700 bu şekilde bunları saymak 
mümkündür. Yine şahsım ile ilgili bölümde murat Özkan, hayati Özcan, ümit oğuztan, Halil Behiç 
Gürcan, satılmış başlkaş, Atilla aksu, Oktay Yıldırım , fuat Turgut ile yaptığı iddia edilen 
görüşmeler ki bunlar iş hattı  sebebiyle çifte yazılım, arama , karşı arama, mesaj atma, cevapsız 
arama karşı cevapsız arama inandırıcı olmayacak şekilde yazılmış olmasına rağmen bu 
sanıkların bölümünde her nedense şahsımla ilgili görüşme sayıları bulunmamaktadır. Savcılar 
bunları yazmış olsalardı, burada da çok açık oyunlar ortaya çıkacaktı. Biz yapılan yanlışlıkların 
maddi hatalardan kaynaklandığına inanmıyoruz. İnanmak istiyoruz, ama inanamıyoruz. Çünkü 
iddia makamının başından itibaren yapmış olduğu, hatanın ötesinde kasıtlı hareketler. Oyunlar 
tezgahlar her türlü çirkin tavır ve davranışları her gün şahit oluyoruz. Biz utanıyoruz hukukçu 
olarak ben şahsen utanıyorum, ama onlar sıkılmadan bu yanlışlıkları devam ettiriyorlar. Ben 
savcılarımın adına üzülüyorum. Cumhuriyet savcılarımın adına maalesef üzülüyorum. Savcılar 
tarafınızdan kontrol edilemeyeceği zannı ile bunları yaptıklarına inanıyorum. nasılsa bunlar 
kontrol etmezler. 200,000 bin evrak ben iddianamenin ekine koydum. 2455sayfada hazırladım 
sayın mahkeme de okuyamayacaktır. O süre içinde zaten biz şu ana kadar şahsım olarak yine 
söylüyorum henüz daha sizin bize takdim etmiş olduğunuz cd leri çıkaramamış vaziyetteyim. Yani 
düşünebiliyor musunuz yani dışardan gelen fotokopilerle yargıyı devam ettiriyoruz. Savunmamı 
hazırlayabiliyorum, bu doğru bir hadise mi değil. sizlerden talepte bulundum. Lütfen dedim ki 
savcılık beni buradan nasıl yargılıyorsa o evrakları da bana teslim etmek zorunda devletin 
görevidir adil yargılamayı sağlamak. Bu güne kadar defalarca talep ettiğimiz halde bilgisayarlar 
teslim edilmedi. Emin olunuz ki, benim sorgu sıram geçecek, yine o bilgisayarlar verilmeyecek 
peki nasıl bahsedebileceğiz adil yargılama hakkından bu dosya dönecek efendim. Bu dosya 
Yargıtay dan da döner, ne kadar masum, ne kadar haklı ne kadar hukuki karar verirseniz verin 
emin olunuz ki dönecek. El birliği ile bunun dönmemesi sağlıklı hukuki bir karar verilmesi için 
çalışalım ve gayret gösterelim bu taleplerimiz tamamen  buna yöneliktir. Ama sayın savcılarımız 
bu şekilde davranmamışlardır. Neden her şeyden önce iddianamede 160. maddeyi 
çalıştırmamışlardır. Tek bir lehe olan delili koymamışlardır. Efendim daha fazla uzatmak 
istemiyorum, tabi biz yine bu konuda bir talepte bulunacağız, ama emin olunuz ki başbakanlığın 
emrine verilmiş bir toplu iletişim başkanlığı Türkiye nin ayrı bir yarası ayrı bir derdi var. Polis 
vazife ve selahiyetleri yasasında yapılan ek bir madde ile böyle bir başkanlık kuruldu. Bu 
başkanlık doğrudan doğruya başbakanlığa bağlı ve bu operasyonda maalesef bu kurum çok 
çirkince kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediliyor. Ve bu gelen kayıtların hatalı oluşu yanlışlığı 
bu sıkıntılı sonuçlar şu kurumdan kaynaklanıyor. Biz yine bu kuruma tabi elbette yazacağız başka 
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çaremiz yok. çözümüz yok bu bir devlet kurumudur. Bu gün yanlış ellerdedir inanıyorum  o eller 
eninde sonunda temiz ellere geçecektir. Bu gün nasıl ol temizeller savcısı diye bir takım kişiler 
çıkıyorsa emin olunuz ki o temizeller değildir. ülkeyi kirleten ellerdir. Gün olacak o kirli eller de 
temizleneceğine inanıyorum. Değerli başkanım iddianamenin 1850-51. sayfalarında bağlantılar 
kurduğum beyan edilen tüm sanıklara ilk ve son olarak açtığım ve şahsıma açılan attığı ya da 
şahsıma atılan mesaj, karşılıksız cevapsız aramaların tarihinin sorulmasına, son ve ilk olarak 
onlar da önemli. Her bir sanık açısından arama, karşı arama, mesaj atma, karşı mesaj atma, 
cevapsız arama, karşı cevapsız arama sayılarının ayrı ayrı olarak sorulmasına,  çünkü arama 
farklıdır. Mesaj farklıdır. Yine iş hattı sebebiyle iki telefonum var. Her açıdan telefon iki defa 
yazıyor. Bunu savcılar da bilmesine rağmen, maalesef benim telefonlarım çarpı iki ile gidiyor. 
Teşekkür ediyorum değerli başkanım dedi. 

Sanık Mehmet Zekeriya Öztürk  söz istedi, verildi: sayın başkanım sayın mahkeme, 5 aralık 
Cuma günü yapılan duruşmada bana sorulan sorular kısmında linçe dönüşen bir ortam adeta söz 
konusu idi ve sonuç itibariyle sizden konuşma talebinde bulunmuştum. Müsaade ederseniz 
savunmama esas olarak hazırlamış olduğum bazı taleplerim ve dilekçelerim var, bunları arz 
etmek istiyorum ve sorulara ilişkin üçlü mihver  ahtında yapılan linç ile ilişkili yapılan saldırılara 
ilişkin de bir takım cevaplarım olacak. Müsaadelerinizle, 5 aralık 2008 Cuma günü yapılan 25. 
duruşmada, savcı Nihat taşkın tarafından Mehmet eymür ile ne zaman görüştüğüm sorulmuştur. 
O an ay olarak hatırlamadığım için net bir cevap vermemiştim. Ben Mehmet eymür ile temmuz 
veya ağustoz 2007 de tanıştım. Bu tanışma Princess otel maslak İstanbul da gerçekleşmiştir. Bu 
tanışma sırasında güler kömürcü Öztürk de vardı. Eşimle de iki buçuk yıl önce tanışmıştım. Bu 
tanışma dışında Mehmet eymür ile görüşme ve irtibatım olmamıştır. Beyanımın savunmaya 
eklenmesini arz ve talep ederim. sayın başkanım, 5 aralık 2008 Cuma günü yine 25 duruşmada  
sanık Doğu Perinçek  ile sanık emin güres ve Orhan tunç vekili avukat Mehmet taşdelen, MİT , 
CIA ve MOSSAD ajanı olduğumu belirtmişlerdir. Duruma aydınlık ve açıklık getirmek üzere  bu 
iddiaların MİT , Genelkurmay başkanlığı ve emniyet genel müdürlüğünden sorulmasını talep 
ediyorum. Tutuklu sanık Doğu Perinçek  vekil avukatları ve yayın organları şahsımın 2005 yılında 
işçi partisi ve Doğu Perinçek  hakkında bant kaydı yaptığımı, bu kaydın kimi zaman iddialarında 
üç buçuk saat, kimi zaman beş buçuk saat olduğunu beyan etmektedirler. Söz konusu iddianın 
MİT den sorularak devam eden davaya eklenmek üzere doğru bilginin istenmesini talep 
ediyorum. Devam eden dava kapsamında tutuklu sanık Doğu Perinçek, haziran 2006 dan bu 
yana işçi partisi, internet sitesi, aydınlık dergisi, ulusal kanal ve bu kanala ait internet sitesinde 
hakkımda asılsız iddialarla şahsımı MİT ajanı olarak suçlamaktadır. Mit ajanlığı suçlaması gayri 
ahlaki olduğu  kadar, devletin yasalarınca da suç teşkil etmemektedir. Konu ile ilgili olarak MİT 
müsteşarlığı basın açıklaması ile sanık ve tutuklu Doğu Perinçek  in iddialarını yalanlamıştır. Söz 
konusu mit müsteşarlığı basın açılması ve doğu perinçek in iddiaları, sekizinci klasör 77 ve 89. 
sayfalar delil dosyalar içinde mevcuttur. Dosya kapsamına dahil edilmek üzere aynı belgeleri ekte 
yeniden sunuyorum. 5 aralık 2008 Cuma günü yapılan 25. duruşmada sanıklardan Emin GÜrses 
ve Orhan tunç vekili av. Mehmet taşdelen şahsıma soru yöneltirken Milliyetçi Hareket Partisi 
üyesi olduğunu ve MHP adına konuştuğunu belirtmiştir. Yine devam eden duruşmada bazı 
avukatların kendilerini takdim ederken diğer işçi partililer  vekili olarak tanıtmaktadırlar. 
Mahkemenizce bir siyasi parti yargılaması yapılmamaktadır. Avukatların siyasi parti adını 
kullanarak müvekkilerini tanımlamalarının bu nedenle uygun olmadığı kanaatindeyim, 
mahkemenizce söz konusu avukatların uyarılmasını talep ediyorum. Ayrıca bu yönde parti adını 
kullanarak konuşan Av. Mehmet Taşdelen ile ilgili olarak MHP genel başkanlığına yazdığım 
mektubumu da dilekçemiz ekinde sunuyorum. Devam eden davanın tutuksuz sanıklarından Ayşe 
Asuman Özdemir in işçi partisi ve yayın organları ulusal kanal ve aydınlık dergisi ile dolaylı ya da 
doğrudan ilişkisinin olup olmadığının tespitini ve elde edilenlerin tarafıma bildirilmesini talep 
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ediyorum. İddianame 767 sayfası benimle ilgili bölümde. Sanık emin Gürses in kendisi ile 
tehditvari bir telefon görüşmesi yaptığım ileri sürülmekte ve ilgili şahıs tarafından beyan edildiği 
ileri sürülmektedir. Söz konusu telefon görüşmesi 17 haziran  2007 Ümraniye de ele geçirilen 
bombalar ile ilgili olarak tutuklu sanık emin Gürses in 18 veya 19 haziran 2007 de  Yenişafak 
gazetesine güneydoğuda görev yapan her özel kuvvetler mensubu evinde o bombalar vardır. 
beyanı üzerine, benim bu askerleri zan altında bırakan konuşma olmuş içeriğindeki telefon 
görüşmem kast edilmektedir. 18 veya 19 haziran 09 ile 17 arasında gerçekleşmiş olan bu telefon 
görüşmesinin kayıtlarının mahkemenizce ilgili makamlardan teminini talep ediyorum. Halen 
devam etmekte olan dava kapsamında yargılanan tutuklu sanıklardan Doğu Perinçek  ve 
arkadaşları yönetimindeki aydınlık dergisi ve ulusal kanal televizyonu dava ile ilgili olarak 
hakkımda asılsız ve yalan haberler yaparak kamu oyu oluşturma ve mahkeme s ürecini etki altına 
alma amaçlı propaganda yayınları yapmaktadır. Bunlar mahkemenizce delil olarak kabul 
edilmelidir. Söz konusu yayınlar mahkeme sonuçları gibi yansıtılmaktadır. Mahkemenizce söz 
konusu dergi ve televizyon kanalında hakkımda bu tür yayınların yayınlara yayın yasağı 
konulmasını, bu haberlerin yayınlandığı 14 aralık 2008 tarihli aydınlık dergisinin toplatılması ile 06 
aralık 2008 ve 11 aralık 2008 tarihlerinde Avukat hasan basri özbey in katıldığı programların 
yayınlanmasının engellenmesini arz ve talep ederim. ABD de yaşayan ve vatandaşlık hakkını 
elde eden Tuğrul kesingören isimli şahıs aydınlık dergisi ABD temsilciliği yapmaktadır. Devam 
eden dava kapsamında şahsın aşağıdaki hususlarda araştırılmasının uygun olacağı 
kanaatindeyim. 1/ Tuncay güney İstanbul dan ABD  ye Adnan Akfırat tarafından havaalanında  
uğurlanılarak gönderildiğini beyan etmektedir. Buna göre Tuncay Güney i ABD  de aydınlık 
temsilcisi Tuğrul keskingören karşılamış olabilir mi. 2/ sözkonusu şahsın da mit ile irtibatlı olma 
ihtimali söz konusu olduğunda MİT den şahsın durumunu öğrenilmesini aydınlatıcı olabileceği 
kanaatindeyim. 3/ şahsın Amerika birleşik devletlerindeki ilişkilerinin neler olduğu, ve kriminal bir 
durumun olup olmadığı, dava ile ilgili olarak aydınlatıcı olabileceğinden Genelkurmay başkanlığı, 
emniyet genel müdürlüğü, ABD büyükelçiliği ve konsolosluklar ile ilgili ateşeliklerden şahıs 
hakkında bilgilerin neler olduğunun istenmesini arz ve talep ederim. Genelkurmay başkanlığı 
1997 yılında ; 1- PKK terör örgütü kamplarını ve terörist başı Abdullah Öcalan ı ziyaret ederek 
PKK terör örgütüne destek vermek, 2- orgeneral eşref Bitlis in ve emekli binbaşı Ahmet cem 
ersever in ölümü ile ilgili olarak Türk silahlı kuvvetlerine iftira atmak, 3- Türk silahlı kuvvetlerini, 
susurluk olayları ile irtibatlandırmak gerekçeleri ile devam eden bu davanın tutuklu sanığı Doğu 
Perinçek  hakkında suç duyurusunda bulunarak hakkında dava açılmıştır. Halen görülmekte olan 
bu dava kapsamında söz konusu dava dosyalarının önemli ölçüde gerçekleri ortaya çıkaracağı 
kanaatindeyim. Söz konusu  üç dava dosyasının mahkemenizce istenmesini, arz ve talep ederim. 
halen devam etmekte olan davanın tutuklu sanıklarından Doğu Perinçek  in geçmişte PKK terör 
örgütü kamplarında, terörist başı Abdullah Öcalan  ile görüşmesi ile ilgili olarak öncesinde ve 
sonrasında MİT  e bilgi verip vermediği ile bu görüşmelerde tutuklu sanık Doğu Perinçek  in PKK 
terör örgütü lehine muhbirlik yapıp yapmadığının tespit edilip edilmediğinin, MİT ,Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığından sorularak bilgi edinilmesini arz ve talep ediyorum.  
Sayın mahkeme bu mahkeme kararlarıymış gibi gösterilen ve başlığı kapak sayfası bu şekilde 
olan tertibin ikinci Tuncay güneyi  diye benden bahsederek haber yapılan dergiyi de dilekçemin 
ekinde sunuyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Genç bir subay olarak güneydoğuda onur ve şeref 
duyarak Türk silahlı kuvvetlerinin bir personeli olarak hizmet ettiğim sırada, 1989 ve 1991 
yıllarında Abdullah Öcalan ile görüşen doğu perinçek in resimlerini tekrar mahkemenize delil 
olarak sunuyorum. Benim için ikinci bir Tuncay güney mi sorgusu bile sormasını ve bunu 
mahkemenize dahil kendi dergisi ve haber kanalı dahil konuşmasının yetkisi dahilinde 
olmayacağını vurgulayarak bu resimleri de mahkemenize sunuyorum. Sayın başkanım sayın 
mahkeme, mahkeme salonu adeta ululanma yeri ve yücelenme yeri olmuş, birilerinin kendini 
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geçmişten bu güne kadar aklamaya çaba gösterdiği bir alan haline dönmüştür. Ben bu aklamanın 
asla malzemesi olmayacağım. Olmadığım da tescillidir. Sayın başkanım, 98 yılından  önce 2000 
e doğru dergisi, 98 yılından sonra da öz eleştiri verdiklerini iddia eden ve bu mahkemeye de bizle 
birlikte yargılanan aydınlık grubu olarak anılan ve kendilerinden işçi partilileri diye söz edilen 
tutuklu sanıklar aslında birer propaganda maksatlı ve amaçlı yayınlar yapmakta ve burada 
mahkemede de bunu devam ettirmektedir. Yaptıkları propaganda gri propagandadır. Gri 
propaganda, kaynağı bildirilmez, rivayetlere dayandırılır. Hiç yokken ortaya çıkar. Çabuk yayılır. 
Doğruluğu araştırılamaz. Şaiyalar en iyi misaldır. Siyah propaganda iddia edildiğinden başka bir 
kaynaktan gelen bir propaganda çeşididir. Sayın başkanım, gri propagandaya örnek olarak  
benim şahsımla ilgili olarak  ikinci Tuncay güney benzetmesi ve ajan benzetmeleridir. Siyah 
propagandayla ilgili olarak örnekleri de duruşmanın ilerleyen aşamalarında bizzat neler olduğunu 
takdim edeceğim. Bununla beraber propaganda, aydınlık grubu için 98 öncesi, ayrılıkçılığı, 98 
sonrasında da bütünleşmeyi amaçlamaktadır. Bunu temel sebebi şudur. Öncesindeki ayrılıkçı 
propagandanın gerekçesi, Abdullah Öcalan ın hala dağda kendi örgütü ile birlikte Türkiye 
Cumhuriyet devletine karşı terör faaliyetini yürütmesidir. Birleştirici propaganda nın sebebi de 98 
yılında yakalanarak cezaevine konan Abdullah Öcalan ın yurt içinde olması ve örgütle ilişiğinin 
kesilmesidir. propagandası ayrılıkçı ayaklanmacı örgütün direnişi için ideolojik esaslarının tespiti 
ve desteklenmesi esasına dayanmaktadır. Gelinen mahkemenin bu gün itibariyle gelinen 
sonuçlarına baktığımızda hakkımda yapılan bu iddia ve iftiraların bir gri propaganda olduğunu 
belirtiyorum. Ve bununda kendileri için kaçınılmaz olduğunu söylüyorum. Zira duruşmanın 
ilerleyen zamanlarında kendileri ile ilgili olarak aktarabileceğim bazı bilgilerin veya 
söyleyeceklerimin şimdiden karartılması gerekiyor ki bu nedenle kendileri benim ikinci bir Tuncay 
güney veya mit ajanı olduğumu iddia etmektedirler. Aktarmak istediklerim bu günlük bu kadar . 
teşekkür ediyorum dinlediğiniz için dedi. 

Sanık Hikmet Çiçek söz istedi, verildi: sayın başkan, bu dava bu operasyon baştan sona 
yalan iftira tertip ve tezgaha dayanmaktadır. Bu konuşmamda talebim bu operasyonu yürüten 
emniyet içindeki Fethullahçı ekip ile bu iddianameyi tanzim eden savcılar hakkında suç 
duyurusudur. Bu operasyon ve bu dava bir tertibe dayanmaktadır. Her şeyi yalandır. Her şey 
iftiradır. Biraz önce konuşan sanık arkadaşım Ergün Poyraz  ın öne sürdüğü deliller iddialar 
vahimdir. Dava dosyasına sahte deliller konulmuştur. Bu deliller iddianameye geçilmiştir. Biz o 
sözde delillerde burada aylardır yargılanıyoruz. Ben 21 mart 2008 günü işçi partisi genel 
merkezinde yapılan arama sırasında, baştan sona orada idim. Önce dışarıda idim, sonra içerde 
idim. O aramanın içinde idim. Bu arama sonucunda otuz sayfalık bir tutanak tanzim edilmiştir. 
Dava dosyasında bu tutanak bulunmaktadır. Ergün Poyraz biraz önce dile getirdiği cd bu 
tutanakta yoktur. Bu seri numaralı cd mevcut değildir. Ama iddianame bu sözde cd ile insanlar 
suçlanabilmektedir. Hapiste iken bile bir şahıs hakkında bir toplantı uydurulabilmektedir. Nasıl 
oluyor bu, tutanaklarda olmayan bir delil dava dosyasına ve iddianameye nasıl konuluyor. Benim 
ifade etmek istediğim bu. Bu cd işçi partisinde bulunmadı. Sonradan dava dosyasına bu 
operasyonu yürüten fethullahçı emniyetçiler tarafından ki bunların isimleri İstanbul ekibinin isimleri 
dava dosyasında vardır. Ankara da işçi partisi genel merkezini arayan polislerin isimleri de 
haklarında açtığım dava dosyasında bulunmaktadır. Bu polisler ve bu sahte delilleri iddianame ye 
koyan başta Zekeriya öz olmak üzere üç savcı hakkında da sahte delil üretmekten suç 
duyurusunda bulunuyorum. Dedi. 

Sanık Erkut Ersoy söz istedi, verildi: Organize suçlar şube müdürlüğü sorgu tutanağında 
sabıkam kısmında var yazılmış, halbuki hiç yargılanmadım hüküm giymedim. Bunun açıklığa 
kavuşturulması için söyleme gereği arz ettim.dedi. 

Sanık Doğu Perinçek  ve diğer işçi partisi yönetici sanıkları vekili Av. Hasan Basri Özbey söz 
istedi verildi: efendim burada öncelikle şunu belirteyim, sayın Doğu Perinçek, sayın Nusret senem 
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ve sayın diğer tutuklu işçi partili sanıklar işçi partisi yöneticiliği faaliyetlerinden dolayı iddia 
makamınca suçlanmakta ve bu sebeple tutukludurlar. Bu sıfatları onların ayrılmaz bir parçasıdır, 
o nedenle bizim kendimizin tanıtırken müvekkillerimizin hangi sıfatta burada bulunduklarını ifade 
etmekten doğal bir şey yoktur diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce söz alan sanık Mehmet 
Zekeriya Öztürk  gerek Danıştay saldırısı sonrasında gerekse Ergenekon soruşturması sırasında 
işçi partisi hakkında işçi partisi genel başkanı Doğu Perinçek ve diğer işçi partili yöneticiler 
hakkında gerçek dışı iftira niteliğinde beyanlarda bulunmuştur. Burada beş aralık günü, dört aralık 
günü biz bu beyanlarını tekrar edeceğini bekledik merakla. Nedir beyanları, örneğin Rusya, çin, 
ve birçok sosyalist ülkenin kontrolü altında imiş işçi partisi, efendim İngiliz ve alman istihbaratı ile 
yakın ilişki içindeymiş,  sayın Denktaş ve Kıbrıs davasına destekleri samimi değilmiş, gibi o gün 
zamanınızı almamak için tekrarlamıyorum, buna benzer birçok gerçek dışı beyanları vardı. Biz bu 
sanığa burada bu ifadeleri kısmen reddetti. Kısmen şekli olarak reddettiğini söyledi. Örneğin işçi 
partisinin dört gözle askeri darbe yapmasını beklediğini, Danıştay saldırısı sonrasında verdiği 
ifadesinde söylediğini, neden bunu söylediğini, altı gün sorguda çok sıkıldım dalga geçmek için 
söyledim. Diye huzurunuzda bunu ifade etti. Biz istedik ki madem işçi partisi hakkında bu kadar 
derin bilgilere sahipsiniz buyurun meydan buyurun mahkeme, buyurun Türk adaleti ne ise işçi 
partisi hakkında bildiğiniz ne ise Doğu Perinçek, nusret senem, Ferit ilesver, ve diğer sanıklar 
hakkında bildikleriniz özgürce sayın mahkemenizde sağolun sanıklara savunmalarında geniş bir 
özgürce konuşma imkanı tanıyorsunuz, buyurun dedik. Sanık der ki ben ilerde bunları 
açıklayacağım. Niye ileriye bırakıyor. Sorgusu yaptı savunmasını yaptı, şimdi sayın 
mahkemenizden talebiniz işçi partisi hakkında ve genel başkanı sayın Doğu Perinçek  ve diğer 
yöneticilerimiz hakkında tutuklu sanıklar hakkında ne biliyorsa burada bilsinler ki sorgu sırası 
gelecek bu müthiş ifşaatlarına karşı biz de ne olduğunu bilelim ona karşı hazır olalım. Şimdi böyle 
bir usul yoktur. Ben ilerde söyleyeceğim, eğer savunması kapsamında sorgusu kapsamında 
söylüyorsa, sayın mahkemenizden talebimiz söz verilsin ve işçi partisi hakkında söylemek  
istedikleri ne ise burada tümüyle özgür koşullar altında ifade etsin. Dedi. 

Sanık Doğu Perinçek  ve diğer işçi partililer vekili Av. Hüseyin Gökçe Arslan söz istedi, 
verildi: sanık daha önce sorgusunu verdi. Ancak bu gün açıklamalarından sonra bir tehditte 
bulundu. İlerde açıklamalar yapacağım dedi. İşçi partisi hakkında varsa bildiği bir suç kanıtı 
açıklasın, memnun oluruz işçi partisinin gayri meşru hiçbir şeyini söyleyemez. İşçi partisinde bir 
tek vatanseverlik bulunur. Onun dışında işçi partisinde gayri hukuki hiçbir şey bulunamaz. 
Mahkemenizin heyetinizin kafasını karıştırmak için böyle bir iddiada bulunmuştur. Bunu kabul 
ediyoruz, etmiyoruz. Eğer varsa bildikleri hemen açıklasın. İkincisi aydınlık dergisi bir yayın 
yapmıştır. Kendisinin de ona karşı hakları varsa, iddialar gerçek değilse adalete başvurabilir. O 
konuda serbesttir bizi tehdit etmesin. Dedi. 

Katılan Şebnem Korur Fincancı  vekili Av. Ali Koç söz istedi. Verildi: sayın başkan bu 
davanın susurluk kazası ile ve davası ile  bir ilgisinin olup olmadığı tartışılıyor, Türkiye de 
yargılamasının dışında susurluk konusunda en derin araştırmaları meclis susurluk araştırma 
komisyonu ve başbakanlık teftiş kurulu yaptı. Ancak bunların sadece raporları yayınlandı. Bildiğim 
kadarı ile soruşturma dosyaları hiçbir dosya içersine tam olarak girmedi. Dava ile susurluk kazası 
arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek açısından başbakanlık teftiş kurulu tarafından 
hazırlanan susurluk soruşturma dosyasının tam bir örneğinin ve yine Türkiye büyük millet meclisi 
susurluk araştırma komisyonu tarafından yürütülen soruşturma dosyasının soruşturmanın tam bir 
örneğinin raporu ile birlikte mahkemeye gönderilmesini talep ediyoruz. yine dosyanızda bulunan 
ve suç eşyaları arasında yer alan çeşitli makine  kimya endüstri kurumu kaynaklı onların ürettiği 
malzemelere bulunmakta, suç eşyaları arasında yer almakta ve sanıklar savunmalarında bu suç 
eşyalarını çeşitli şekillerde kendilerine hatıra verildiği ya da birliklerinden aldıklarını ayrılırken 
iddia etmektedirler. Ya da dışardan aldıklarını iddia etmektedirler. Bu iddianın bu savunmanın 
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doğruluğunun belirlenmesi açısından MKE  den kurumlarından özel kişilere ve şirketlere emniyet 
ve Türk silahlı kuvvetleri dışındaki kişi ve kurumalara silah mühimmat teçhizat ve cephane satışı 
olup olmadığının eğer bu tür bir satış yapılıyorsa hangi tür izinlerle hangi koşullarda yapıldığının 
sorulmasını talep ediyoruz. ki bu tür malzemenin dosya da delil olarak bulunan aslında askeri ya 
da emniyet kuvvetlerinin elinde bulunması gereken malzemelerin sanıkların eline nasıl geçtiğinin 
ve ne tür bir örgütsel bağlantı olabileceğini belirlemek açısından.  Bir diğer husus devletteki her 
şeyin demirbaş olarak kaydı vardır ve bunların bir yerden izinsiz alınması mümkün değildir. eğer 
demirbaş kayıtlarından çıkarılması gerekirse de bu durumda nasıl imha edilecekleri ya da 
piyasaya nasıl arz edileceklerine ilişkin çeşitli kurumların hem genelgeleri hem de yasal 
düzenlemeler bulunmaktadır. Sanıkların pek çoğunda askeri nitelikte malzeme bulunmakta ve 
bunları hatıra olarak aldıklarını bazıları söylemekte, bazıları da ayrılırken aldım demektedirler. Bu 
söz konusu askeri malzemelerin ayrıldıktan görev haricinde görevden ayrıldıktan sonra kişilerde 
bulunması eğer bu malzemeler kendilerine zimmet  karşılığında  teslim edilmiş de birliklerinden 
dışarı çıkarmışlarsa, askeri malzemenin zimmete geçirilmesi şeklinde bir askeri ceza kanunu 
kapsamında bir suç oluşturmakta, eğer bu şekilde kendilerine teslim edilmemiş bir malzeme 
kendilerinde bulunmuşsa, kendileri tarafından birliklerinden çıkarılmışsa bu durumda da askeri 
malzemenin çalınması suçunu oluşturmaktadır. Bu suçların soruşturması malumunuz olduğu 
üzere savcılığın görevi dahilinde değildir. bu hususlar ile ilgili olarak kendilerinde askeri malzeme, 
askeri teçhizat askeri herhangi bir şekilde askeri bir malzeme bulunan kişiler hakkında askeri 
savcılıklara askeri mahkemenin, askeri malzemenin zimmete geçirilmesi ya da askeri 
malzemenin çalınması nedenleri ile suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Sizden 
bulunmuyorum, mahkemeden talepte bulunuyorum dedi. 

Mahkeme Başkanı : bulundu savcılık, tahkikat aşamasında o talebiniz doğrultusunda 
gönderildi. askeri malzemelerle ilgili  Dedi.  

Sanık Muzaffer Tekin  müdafii Av. Engin çelik kadıgil söz istedi, verildi:  iddianame ile ilgili 
zaten savunmamızı yaparken söyleyeceğimiz her şeyi söylemiştik, ama yargılama sürecinde bir 
şeyi daha gördük. Sahte belgelerle sahte tanıklarla satın alınmış devşirilmiş, tanıklarla oluşturulan 
bir iddianame vardı. Sahte belgeler vardı bunları kanıtlamıştık huzurda. Ancak bubi tuzağı 
kurulmuş. Fincancı diye biri müdahil olarak dosyaya girdi. Biz müdahale dilekçesini bile görmedik. 
Nerden müdahil olduğunu bile bilmiyoruz. Birden bire karşımıza çıktı, tüm duruşmalar huzurda 
sabote ediliyor. Şöyle sabote ediliyor. Birisi soru sorarken sorular bitiyor. Diğeri talep hakkını 
kullanacağım iddiası ile ortaya çıkıyor. Diğeri yeniden sorular oluşturmaya başlıyor. Bunun bir 
sınırı olması gerekir. Bu korur fincancı ile ilgili biz de dosyaya baktık. Savcıların koydukları 
şeylere de baktık. İki kişinin arasındaki bir yazışmalardan bahsediliyor. Siyasi geçmişinden 
bahsediliyor. Herkes internetten bu siyasi geçmişleri indirir ve dosyasına kor. Eğer bu suç ise o 
kişiyi ilgilendiren bir olaydır. Yani bir örgüt sözüm ona Ergenekon silahlı terör örgütünü 
konuşuyoruz. Ama konuştuğumuz tek şey hatıra olarak alınan boş kovanlar suç mu değil mi. 
Huzura getirilenler bunlar efendim buna bir sınır getirmenizi ben mahkemenizden istirham 
ediyorum ve lütfen şu müdahillik konusunu yeniden gözden geçirin, şu üçüncü şahıslar ile ilgili. 
Çünkü vekaletnamelerini zaten dosya da olmadığını arkadaşlarımız söylüyorlar. Lütfen bunu bir 
daha gözen geçirin. çünkü bu dosya da müdahil olmalarını gerektiren hiçbir şey yok.ve olamazda. 
Sanıyorum savcılar şahısları tanıyorlar. Bu böyle sabote edebilsinler. Dosya biraz daha uzasın 
diye. Tüm bunları bilinçli yaptıklarına inanıyorum, inanıyorum, çünkü iddianamenin hazırlanış  
şekli bana bunu gösteriyor. Müvekkilimin savunmasını yaptık huzurda. İddia makamının ortaya 
koyduğu tüm suçları tüm suçlamaları kendi belgeleri ile kendi beyanları ile huzurda çürüttük 
dosyaya koyduk ve önünüze verdik. Konuşmamızı kısa tuttuk diğer arkadaşlarımızın istemi 
üzerine. Şimdi mahkemenin başından beri sorgu yapılmadığı için tahliye taleplerini bile biz çok 
ciddiye alarak dinlemedik yapmadık. çünkü daha sorgu yapılmamıştı. Şimdi sorgu yapıldı. 
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Müvekkilimin sorgusu yapıldı. Gazi güder in sorgusu yapıldı. Gazi Güder sorgusunu verdikten iki 
hafta sonra tahliye oldu. Şimdi tahliye olacaksa  neden iki hafta önce olmadı. Bağışlayın buradan 
müvekkilime geleceğim,  yoksa mahkemenizi sorgulamak bizim haddimiz değil. ancak şunu 
söylemeye çalışıyorum. İleri sunulan tüm kanıtlar ortadan kalkmış. Bunların suç olmadığı 
internette yayınlandığı ve hatta savcılık makamı içişleri makamına soruyor, suç olmadığını 
söylüyor. Suç unsuru olmadığını söylüyor, bilgisi olmadığını söylüyor. Genelkurmay a soruyor, 
aynı yanıtı alıyor, mit e soruyor aynı yanıtı alıyor. Şimdi müvekkilimin çalışma odasında sözü ona 
bir disket bulundu diye, cd bulundu diye 327 den yargılanıyor. daha önce de açıkladık. Bu 
internette yayınlanıyor. Milyonlarca insan görüyor. Bu yargılama ciddiyet ile bağdaşmıyor. Lütfen 
bağışlayın. Müvekkilim her türlü sorgusunu vermiş. Niçin burada, müvekkilim tutuklu mu, neden 
tutuklu. Ortada hiçbir neden yok ki. Duruşmaların sürekliliği, kuvvetli suç şüphesi, ortada bir suç 
yok ki şüphe olsun. Olmadığını da kanıtladık, elinizdeki dosya da var. Müvekkilimin tutuklu olup 
olmadığını artık bilmiyorum efendim. Tutuklu mu, hürriyeti tahdit altında mı. Onu bilmiyorum 
bağışlayın beni. Bağışlayın beni, esir mi tutuklu mu onu bilmiyorum. Lütfen mahkemenizden adil 
bir karar istiyorum. Mahkeme hakimlerinden.dedi. 

Mahkeme Başkanı: sayın avukat, ne durumda olduğunu herhalde benim kadar siz de 
biliyorsunuz. Burası savaş mahkemesi değil. dedi. 

Sanık Muzaffer Tekin  müdafii Av. Çelik kadıgil: ben de haşa, aynı inançtayım. Dedi. 
Mahkeme Başkanı : asla asla o düşüncelerinizi kabul etmez mahkeme. Dedi. 
Sanık Muzaffer Tekin  müdafii Av. Çelik kadıgil: mahkemeden biz de müvekkilimin neden 

tutuklandığının gerekçelerinin bize bildirilmesini istiyoruz, istirham ediyoruz. yani tutuklama 
taleplerimiz reddedilirken lütfen anayasanın amir hükmü gereği, gerekçesini bize bildirin efendim. 
Çünkü kuvvetli suç şüphesi yok. ortada suç yok. suçlu yok. sunduk efendim lütfen istirham 
ediyoruz. ve tutukluluğun yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. dedi. 

Sanık Veli Küçük  müdafii Av. Zeynep Küçük söz istedi, verildi: müdahil vekilinin talebine 
ilişkin ben de bir beyanda bulunmak istiyorum. Bu iddianame de demin de daha önce de 
söylediğimiz gibi ucu açık bırakılmış, bizim sayabildiğimiz yetmiş küsur iddia var. Fakat bunların 
hiçbiri somut bir delile dayandırılmıyor. Bir yere bağlanmıyor. Suç isnat edilmiyor. Araç suçlar belli 
Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine atılan saldırılar. Eğer müdahil vekilinin bu talebini bu 
şekilde kabul edersek, yok susurluk  bilmem, ne dosyasını dosyaya getirelim. Ona bakarsanız o 
kadar ucu açık bırakılmış iddia makamı tarafından ucu açık bırakılmış şey var ki. Bu işin içinden 
çıkamayız. Onun için davanın sadece suç isnadı olan hususlarla sınırlı kalınarak delillerin 
toplanması hususunda bende müdahil vekilinin bu talebinin reddedilerek bu şekilde bir karar  
alınmasını talep ediyorum dedi. 

Sanık Emin Gürses ve Orhan Tunç  müdafii Av. Mehmet Taşdelen söz istedi, verildi:  
benimle ilgili sanık Mehmet Zekeriya Öztürk  bir  talepte bulundu. Milliyetçi hareket partisi genel 
merkezine yazı yazılarak, milliyetçi hareket partisi üyesi miyim ve onun adına konuşuyor muyum 
diye ben o günkü celsede duruşmada geçen konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Sanık milliyetçi 
hareket  partisi genel başkan yardımcısına bir e mail gönderiyor, diyor ki MHP kongresi 
karıştırılacak. Mafyavari yöntemlerle genel başkanlık tehdit edilerek, genel başkan değiştirilecek. 
Benim itirazım ve sorum şu yönde idi. Ben MHP  nin üyesiyim. 20 yıla yakın süreden beri 
üyesiyim. Ben MHP yi çok iyi bilirim. İlçesinde ilinde genel kurulu kongre üyelikleri bütün bunları 
yaptım. MHP de mafyavari yöntemlerle genel başkanlık tehditle falan değişmez. Bu bilgiyi size 
kim verdi. Bu bir istihbarat bilgisi ise, istihbarat örgütünün vermesi yazım. MİT mi , CIA mı, 
MOSSAD  mı yani o duruşma anında onu ekleye, özel bir şahıs mı sanığın bana cevabı ben 
gazeteciyim kaynağımı açıklamam. Gazeteci haber yapar. İstihbarat göndermez. Ben de ona 
karşılık  dedim ki, MHP kongresini, MHP yöneticilerini Oktay Vural üzerinden niye manipüle 
etmek istiyorsunuz. Şimdi MHP gerçeğini bilen, son beş altı yıldır, MHP gerçeğini bilen insanlar 
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bunun ne anlama geldiğini bilebilirler. Bu bir fitne dir. MHP  içinde muhalif bir kanat vardır. eğer 
siz genel merkeze işte MHP kongresini mafya basacak. Tehditle genel başkan falan değiştirilecek 
diye mail gönderirseniz. Onun karşılığında ordaki yöneticiler rahatsız olurlar ve muhaliflere karşı 
daha ceberut daha baskıcı üyelikten silme, partiden atma gibi tavırlar takınabilirler. Bu MHP li 
benim gibi muhalefette yer alan, MHP içinde muhalefette yer alan birisi içinde önemlidir. Birisin 
sen niye bu soruyu soruyorsun diye bana sorunca ben MHP  nin üyesiyim ve biliyorum dedim. 
MHP adına konuşuyorum demedim. Eğer benim MHP üyesi olup olmadığım mahkemeyi çok 
ilgilendiriyorsa Üsküdar ilçesine yazı yazarak benim üyeliğimi sorabilir siniz. İkinci olarak efendim 
ben bir tahliye talebinde bulunmak istiyorum. Benim açımdan gelinen bu noktada sayın veli küçük 
ün bu günkü çapraz sorgusunu da izledikten sonra yani fırtınalar kopartılan Veli Küçük  e sayın 
savcılarımızın bir tanesi üç, bir tanesi dört soru sordu. Efendim suç şüphesi azalmıştır. Ben bu 
aşamada kaçma delilleri karartmak imkanı kalmayan müvekkilerimin tahliyesini talep ediyorum. 
Dedi.  

Sanık Serhan Bolluk müdafii Av. Vahdettin erdem söz istedi, verildi: aynı zamanda işçi partili 
arkadaşlarında müdafiliğini üstlenmiş bulunmaktayız. Sayın başkanım az önce sanıklardan 
Mehmet Zekeriya Öztürk  ün işçi partisine ve genel başkanına, aydınlık dergisine ve ulusal kanala 
yaptığı haksız ve çirkin saldırıları dinledik. Şimdi bilinmesini isteriz ki Mehmet Zekeriya Öztürk  bir 
süre uzun bir süre işçi partisine ve ulusal kanala gelmiş, aydınlık dergisine gelmiş, onlarla hem 
fikir olduğunu beyan ederek bu grup ile birlikte çalışmıştır. Şimdi akla gelen soru şudur. Madem ki 
böyle kara ve gri propaganda yapan böyle lanetli bir örgütte senin ne işin vardı. Sorusunu 
kendisine sormak isteriz. İkinci olarak kendisi bu partiden ve aydınlık dergisinden kovulmuştur. 
Bunun da bilinmesini isteriz. Silahla girmeye çalışmış. Partiye ve üzerinde dört beş altı çeşit kimlik 
taşıdığı tespit edilmiş. Partide dergide çalışan bir hanım ile yakınlık kurmaya çalıştığı da 
görüldükten sonra güvenilmez. İtibar edilmez adam sıfatı ile partiden ve dergiden atılmıştır. Bunu 
sayın mahkemenize ve izleyicilerce böyle bilinmesini isterim saygılar sunarım dedi. 

Sanık Sevgi Erenerol  müdafii Av. Nevzat erdemir söz istedi, verildi.  Sayın başkanım ilk 
oturumda ben müvekkilim sevgi hanımla ilgili tahliye talebinde bulunmuştum. Bir hukukçu olarak 
özellikle bu gün Ergün Poyraz  dinledikten sonra dehşete kapıldım. Cumhuriyeti kuranlar 
Cumhuriyet savcılarına Meriç kıyısında sabanı kaybolan Türk köylüsünden tutun da Bingöl 
dağlarının ıssız kuytularında nafakalarını bekleyen öksüzlerin göz yaşlarından siz sorumlusunuz 
demişlerdir. Cumhuriyetin kurucuları Cumhuriyet savcılarına bu görevi tevdii etmişlerdi. Ama bu 
davada maalesef tersine  bir süreci yaşıyoruz. Sayın başkanım ilk oturumda diğer vekil 
arkadaşım agartha dan Ergenekon a burhan yılmaz ın kitabını muhterem mahkemenize delil 
olarak sundu. Gene bilinmeyen yönleri ile Mevlana adlı yapıtta muhterem heyetinize sundu. 
Anımsarsanız buradan ben kaynak gösterilmeden  alıntı yapıldığını ve bunun ihtihal olduğunu 
söylemiştim. Sayın savcımız alındılar ve muhterem heyetinizde benim hakkımda suç 
duyurusunda bulunmasını istediler. Muhterem heyetiniz de gereğinin takdir ve ifası için o celse ki 
zabıtaları Silivri savcılığına gönderdi sayın başkanım söylenmesi gerekenin ceza korkusuyla 
söylenmemesi adaletin tecellisine mani olur, bu oturumdaki özellikle Ergün Poyraz’ın beyanları bu 
iddianamenin hukuki temelden yoksun olduğunu çöktüğünü göstermektedir sayın başkanım  
Sevgi hanım 11 aydan bu yana sorgusuz sualsiz tutukludur, henüz sorgulama sırası kendisine 
gelmemiştir, muhtemelen eğer diğer şeylerin sanıkları savunmaları tamamlana bilirse 
muhtemelen yarın gelecek, ama insan hayatında bir günüde bir saniyenin de önemi var, eğer bir 
iddianame bir yazarın kitabından kaynak gösterilmeden alıntı yapılarak kes yapıştır yöntemiyle 
hazırlanmışsa, orada ciddi bir hukuk ihlali var, insan hakları ihlali var demektir, o nedenle biz 
önceki oturumdaki taleplerimizi yeniliyoruz sayın başkanım, bu davanın bir iftira temeli üzerine 
inşa edildiği, rejimi değiştirmek isteyenlerin başkalaştırmak isteyenlerin Atlantik ötesinden talimat 
alanların bir kurgusu ile karşı karşıyayız. Bu gerçeği öyle sanıyorum ki yargılamayanı ilerleyen 
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aşamasında muhterem heyetiniz de tespit edecektir. Ama yapılan sorgular ortada çok büyük 
haksızlık çok büyük adaletsizlik olduğunu gösteriyor müvekkilim kaçma kuşkusu, delilleri 
karartması kesinlikle söz konusu değil. gene müdafii olduğum işçi partisi genel başkanı sayın 
Doğu Perinçek  için de aynı şey söz konusudur. Sayın başkanım. Örgütten söz ediliyor sorgular 
yapılıyor insanlar mahkeme salonlarında birbirini tanımıyor. 1970-71 muhtırasını yaşadık. 12 
eylülü yaşadık ama buraya  sizin huzurunuza sanık sıfatı ile getirilen hiçbir insan bu olağanüstü 
dönemde bu insanların yaşadığı ızdırabı yaşamadı sayın bakanım. Ben bir hukukçu olarak 
bundan ızdırap duyuyorum. bir değil. bin kez bile benim hakkımda suç duyurusunda bulunsa bile, 
bulunsanız bile gördüğüm gerçekleri haykırmaya devam edeceğim. buradaki bulunan insanların 
ortak özelliği Atatürk devrim ve ilkelerinden yana olmaktır. Rejimin değiştirilmesine rejimin 
fethullah gülen Cumhuriyeti haline getirilmesine karşı olan insandır. Bunların içinde suç işleyen 
varsa elbette ayıklayabilirsiniz ama masum insanları kitap yazmaktan yazı yazmaktan makale 
yazmaktan, televizyon programı yapmaktan televizyonculuk yapmaktan başka kastı kusuru 
olmayan insanları mevcut iktidara muhalif diye tutuklamak hakka da aykırıdır. Adalete de 
aykırıdır. ben müvekkillerim hakkındaki tutuklama kararının muhterem heyetinizce bihakkın 
tahliyesinin karar altına alınmasını bu haksızlığın ötesinde zulüm kertesine varan  bu uygulamaya 
nihayet verilmesini muhterem heyetinizden bir kez daha arz ediyorum. Sanıklar arasındaki 
tartışma bile ortada bir örgütün olmadığını bir kurgu ile karşı karşıya olduğumuzu bence çok açık 
kanıtıdır. Takdiri muhterem heyetinize sunuyorum sayın başkanım dedi. 

Sanık Muzaffer Tekin  söz istedi, verildi: Sayın başkanım, sayın emekli general Veli Küçük  
atasözlerine itibar ettiğini belirtti. Ben de ediyorum, şöyle ki anlayana sivrisinek saz, anlamayana 
başmakale yaz az, maalesef burada birkaç avukat var, biz anlatamadık. İlk günden beri biz kendi 
şeyimizi, fikirlerinizi onlara anlatamıyoruz. Esasen biz anlatıyoruz onlar anlamamakta ısrar ediyor. 
Şimdi konuya şöyle gireceğim, her Türk doğuştan askerdir diyoruz. Ve bende diyorum ki ordu 
zahiri güçtür. Ülkenin gerçek sahibi millettir. Seferberlik olduğu zaman bırakın bizleri, analar 
bacılar herkes gider ve biz askeri tarif ederken eskır kelimesinden ulviyeti ruhiye ülvi bir ruh yapısı 
vardır. selameti fikriye salim fikirlidir. Kerameti tabiye taktik buluculuğu vardır. riyazati bedeniye 
vücudu dayanıklıdır. Bu özellikleri üstünde taşıyan bir insan hırsız olamaz. Burada biraz önce 
avukat birliklerden çalındı mı şeklinde bir ifade kullandı. Şimdi o gerçekten askerlik yapsaydı bu 
güne kadar bizim ne demek istediğimiz anlar ve bu konuda orda biterdi. Maalesef bu çok büyük 
sözde örgütün tek dayanak noktası Muzaffer Tekin  in masasındaki iki tane süs bombasına kaldı 
sayın başkanım. Bu bombalar Danıştay hadisesinde gitti. 85 yılından beri masamın üzerinde yok 
mavi mi, yeşil mi, siyah mı, şimdi şöyle arz ediyorum , sizin huzurunuzda biz kıtalarda eğitim 
yaparken sayın başkanım şöyle düşünün, bir malzeme işlevini yerine getirmez. El bombası sarf 
malzemesidir. Atarsınız infilak etmez. Bunu sürviyan dediğimiz gelir tahrif uzmanları tahrip 
ederler. Ya onu başlık kısmından ayırır, fünye kısmını ayrı, ki onun emniyet şeyi diğerine nazaran 
daha az zarar vericidir. İnfilak ettirir, başlık kısmını gövde kısmını da komutanlık emirlerince 
monte ederler ve birliklere yardımcı malzeme olarak bunlar verilir, çünkü, mavi el bombalarını 
birlikten çıkaramazsınız ve bunlar sınırlıdır. Ben askerlik hayatımda mavi el bombası ile eğitim 
yaptırma olanağı bulamadım. İşte bu el bombalarıdır, süs veya hatıra olarak bomba koşusu. Ben 
şimdi o avukata soracaktım. Terk etmiş burayı, acaba askerlik hayatında bomba koşusu yaptı mı. 
Yine bu hakiki el bombaları ile içi boşaltılmıştır. Fünyesi iptal edilmiştir. Onun için o burada 
hırsızlıkla suçladığı insanlara karşı bir şey yaptı. Çok büyük bir hakarette bulundu. Ben siz sabırla 
dinlediniz ve öyle götürüyorsunuz, ama aynı sabrı gösteremiyorum, ama o bizim ve sizlerin vaktini 
çalarak hırsızlık yapıyor. Hukuk adına arz ederim. dedi. 

Sanık Oktay Yıldırım söz istedi verildi: sayın başkanım affınıza sığınıyorum, sıra geçti 
kaldırmadım, lütfen bağışlayın, ama bu bütün tartışmaları dinledikten sonra bazı şeyleri söylemek 
ve basında en son yer alan ve haberlere yansıyan olaylardan sonra bazı şeyleri söylemek artık 
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farz oldu. Hakikatin ne olduğunu sormayacağım. Çünkü bu çok genel bir soru gerçek nedir. Bütün 
felsefecilerin bütün sosyologların ne olduğunu  araştırıp kendilerince bir takım adlandırmalar 
yaptığı bir konudur. Fakat bir parça hakikatten bahsedeceğim. Hakikat sayın başkanım varlığı 
tertibi terkibi ile nesneldir. Fakat kişilerin algılaması açısından özneldir. Yani hiçbir şey hakikatin 
ne varlığını ne tertibini ne terkibini değiştiremez. Ancak bu kişilerin algılarında değişir. Ve o 
zaman hakikat hakikat olmaktan çıkar. Burada önemli olan kişilerin insanlık tarihinin onları 
getirdiği bilgi ve terbiye ölçüsü ile sahip oldukları hukukun yeterliliği ile sahip oldukları adalet 
anlayışı ile hakikati olduğu gibi anlayabilme yeteneğine gelmiş olup olmadıklarıdır. Yüce 
mahkemeniz, tarihte insanlık tarihinde bütün mahkemelerin yaptığı gibi hakikati aramaktadır. 
Fakat, yüce mahkemenizde hakikaten ne olduğuna dair felsefi bir tanım ortaya koyamaz. Ama 
arıyoruz hakikaten ne olduğunu arıyoruz. Ve biz adına hukuk dediğimiz bir kısım yazılı, bir kısmı 
yazısız örf ve ananelerle desteklenen bir kurallar dizini ile yasa dediğimiz kağıda yazılara 
döktüğümüz bir kurallar dizini ile hakikati arayıp gerçeği bulmaya çalışıyoruz çünkü insanın 
doğasında gerçeği bulmak gibi bir temayül vardır. insan bunun için inanılmaz zahmetlere katlanır 
mesela tarihin en eski yalancısı II. Ramsestir. 3200 yıllık bir yalan söylemiştir. Ve 3200 yıl sonra 
bu yalanı ortaya çıkmıştır. Ama insan 3200 yıl geriye gitmek pahasına o gerçeği bulmuştur. 
Kadeş savaşı anlaşması ile. Şimdi burada bir yargılama yapıyorsunuz. Bende yargılanan bir 
sanık olarak benim tarafımdan hakikatin ta kendisi olan burada 65 yaşında bir Türk generalinin 
dimdik verdiği ifadeyi dinliyorum. Kendi verdiğim ifadeyi  okuyorum. Diğer sanıkların söylediklerini 
okuyorum. Ki benim açımdan hakikatin ta kendisidir. Sorulan sorulara bakıyoruz. Hasan ı tanıyor 
musun, kuru fasulyeyi nerden aldınız, harp okuluna kaç yılında girdiniz. İşte ajandanızda bilmem 
ne yazıyor. Sayın Veli Küçük, emrini verdiğin eylemi Oktay yıldırım hangi köşenin başının 
gözcülük yaparken Muzaffer Tekin  hangi köşenin başından cinayeti işliyordu. O cinayeti işlerken 
şu görgü tanıkları bunu beş kez ateş ederken gördü. Ne diyorsun. Hiç böyle bir soru yok. hiç de 
görmedik ve sizi temin ederim, bu süreç boyunca böyle sorular göremeyeceksiniz. Bu süreç 
benim savunmamı sizlere arz ederken sahte imzalarla tertip edildiğini, başka polis tutanakları ile 
kendisi ile ve o iddianameyi hazırlayan savcıların kendi üslüpları ile kendi iddianame metinleri ile 
çelişen kırık bir tuğla diye nitelendirdiğim o raporlarla başlamıştır. Ve Ergün Poyraz  ın az  önce 
anlattığı facia durumla da artık zirve noktasına gelmiştir. Ben ifademde size yedi tane kayıp el 
bombasından bahsetmiştim. Ben ifademde size bu iddianamenin 519. sayfasında atıf yapılan 
ama hala varlığına kimsenin rastlayamadığı 19/07/2007 tarihli bir rapordan C4 lerden ve yedi tane 
teslim edilmeyen el bombasından bahsetmiştim. Dün Trabzon da 8 tane el bombası bulundu. 
Yüce mahkemenizden kayıp el bombalarının yani tahrip sonrasında savcılığa iade edilmediği 
tahrip tutanağından anlaşılan el bombalarının üzerlerindeki sayı ve stok numaralarının Trabzon 
da dün ele geçen sekiz veya dokuz adet bomba ile benzer özelliklerinin olup olmadığının tespit 
edilmesini talep ediyorum. Bunu şunun için talep ediyorum, bence esaret olarak nitelendirdiğim 
ama sizce gerekçeli bir tutukluluk hali olarak gördüğünüz, bu sürecin başlangıç noktası. Şimdi 
son geldiğimiz nokta da ben neden tutuklu olduğumu bilmiyorum. Hangi gerekçe ile burada 
bulunduğumu bilmiyorum. Bir küçük Yahudi çocuğu belli bir  yaşa gelince, bizdeki imam hatiplerin 
benzeri bir Yahudi din eğitim okuluna gönderilmiş, çocuk okula bir hafta gitmiş, bir hafta sonra 
annesi almış karşısına Nişon gel bakalım demiş otur, neler yaptın okulda haham hocan sana 
neler öğretti. Nişon demiş ki, anne anlatayım, çok heyecanlı şeyler anlattı. Musa peygamber bir 
MOSSAD ajanı, Musa peygamber zalim firavun un sarayına sızıyor, zalim firavun un sarayındaki 
esir yahudileri onun zulmünden kurtarıp kaçırırken  kızıldenizin üzerindeki çelik köprüden 
geçerken zalim firavun zırhlı birlikleri ve tankları ile onları sıkıştırıyor. O sırada musa peygamber 
cep telefonun çıkarıyor, deniz kuvvetlerini arıyor ve uçak gemilerinden gelen uçaklar zalim firavun 
un ordularını köprünün yarısında bombardıman ediyor ve musa peygamber bizim soyumuzu 
kurtarıyor. Anne diyor bunları öğrendim. Kadının saçları diken diken oluyor, kadın diyor ki mişon 
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delirdin mi sen. Haham hocam gerçekten sana bunları mı anlattı. Anne diyor gerçekten ne 
anlatılarını söylesem. Hepten beni delirdi sayarsın diyor. Bu iddianamenin nerede ise özetidir bu 
fıkra. Gerçekler ortaya çıktıkça. İlk anlatılanları arar olduk. O basında anlatılanları arar olduk. 
Üzüntüm şudur beni burada tutan beni burada yargılayan yüce mahkemenizin bu senaryoyu 
kuran bu senaryoyu yazan seviyenin en azından geçmişimize hürmeten yani dağlarda geçirilmiş 
bilmem kaç yılımıza hürmeten biraz daha layıkımız olan bir seviye olması konusunda bir tespitte 
bulunmamanıza üzülüyorum. Yani şunu yazan adam en azından üç sayfa sonrakini okuyup ne 
yazdığını kontrol edecek çapta bir adam olsa idi. Gam yemezdim niye burada durduğum 
konusunda. Yırtınsaydım delil bulmak için, bulduğum delilleri buraya getirebilseydim gam 
yemezdim.  

Mahkeme Başkanı : sözünüzü kesmek istemiyorum, toparlar mısınız. Dedi. 
Sanık Oktay Yıldırım : tamam başkanım, bakın bu müdahaleleri niye yapıyorlar nasıl 

yapıyorlar hala bilmiyorum, bir sebebi de yok. Yapıyorlar, burada herkes birbiri ile müşteki bir 
kavga başlıyor, o kavga iki saat sürüyor. Bu insanların değil örgüt kurmak, beraber okey oynamak 
gibi bir durumları bile yok. ben sizden tahliyemi talep etmiyorum. ben sizden adaleti 
uygulamanızı, hakikati gerçekleştirmenizi talep ediyorum. Sayın başkanım sizden istirham 
ediyorum. Bu artık algımızda esarete dönüşen benim kendi algımda kendi öznel algımda hakikat 
yerini işgal eden o esaret kelimesinin sadece benim öznel algımla olduğunu gösterin. Hakikatin 
benim algımla değişmediğini gösterin sayın başkanım. Dedi. 

Sanık Doğu Perinçek  söz istedi, verildi:  bende 2000 e doğru dergisini genel yayın 
yönetmeni  olduğum sırada yani parti başkanı ve herhangi bir partide görevim yokken ve üye bile 
olma hakkım olmadığı bir zamanda tıpkı hürriyet, sabah, milliyet, Cumhuriyet, vatan, gibi 
gazetelerin genel yayın yönetmenleri başyazarları, Güneri civaoğlular, fatih Altaylılar, Cengiz 
çandarlar, hasan cemaller gibi, bir gazete dergi yönetmeni olarak Abdullah Öcalan ile görüşme 
yaptım. Bu görüşmemi 2000 e doğru dergisinde yayınladım. Ve açılan davalar sonunda İstanbul 
ağır ceza mahkemelerinde bu görüşmelerimi aynı zamanda kitap  haline getirdiğim için çeşitli 
davalar açıldı. Ve üç davada yani açılan bütün davalarda İstanbul ağır ceza mahkemelerinden 
aklama kararı aldım. Ve Yargıtay tarafından da oybirliği ile bu aklama kararları onaylandı. Bu 
görüşmeleri, diğer belki yöneticilerden dergi ve gazete yöneticilerinden Türkiye nin en büyük 
gazetelerinin yönetici ve başyazarlarından farklı yaptığım anlaşılıyor ki, devletlerin kontrolleri 
dışında farklı yaptığım anlaşılmaktadır ki, Türkiye de on sekiz yıldır bütün CIA bağlantılı MOSSAD 
bağlantılı ve onlarla işbirliği halinde olan MİT içindeki çeşitli görevliler tarafından Türkiye de belki 
de yüzyılda görülmemiş bir psikolojik savaşın malzemesi yapılmıştır. Sebebini de Abdullah 
Öcalan yakalandığı zaman aslında açıklamıştır. Verdiği ifadede de demiştir ki, Doğu Perinçek  
bana Amerika ile işbirliği yapma, İsrail ile işbirliği yapma. Başarıya ulaşma şansında yok, bu 
silahları bırak. Ve Türkiye nin birlik ve bütünlüğü içinde yer al diye telkinlerde bulundu diye de 
açıklamıştır. Devletin herhangi bir kurumundan Türk devleti dahil izin alarak böyle bir görev 
yapmam. Bunu kendi kişiliğime şerefime onuruma aykırı bulurum ve şerefsizlik ve alçaklık olarak 
görürüm. Bunu bilin. ikincisi bu ağır ceza mahkemesi kararlarını bir de takipsizlik kararı vardır, 
dört karar bunları sorgum sırasında sayın mahkemenize  sunacağım, çünkü bu kararlara  rağmen 
beraat kararlarına  aklama kararlarına rağmen bu kararların içeriğini de sorgumda belirttiğim 
halde, emniyetteki sorgumda ve savcılıktaki sorgumda hala iddianameye savcılar koymuşlardır ve 
o savcıların yönettiği bir takım insanlar  da, burada bunu bir psikolojik savaş malzemesi olarak 
kullanmaya devam etmektedirler. İkinci konu, Eşref Bitlis in Amerika birleşik devletleri tarafından 
bir tertiple uçağının düşürülerek şehit edildiğini Türk silahlı kuvvetleri de bilir. Genelkurmayı da 
bilir. Bunu bilmeyen yoktur. Ama bunu Türkiye nin gündemine çatır çatır bir tek işçi partisi 
getirmiştir. O koca koca orgenerallerle konuştuğumuz zaman boyunları eğiktir. Evet derler bu 
sizin söyledikleriniz doğrudur. Ama biz bunu nasıl konu yapabilelim. Çünkü bu başka bir devletle 
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benim jandarma genel komutanımı öldürmüşler nerdeyse bir savaş nedenidir. Bunu söylediğin 
zaman arkasını getirmen lazım. Bundan dolayı bir takım ihbarcılar karanlık kişiler Doğu Perinçek  
Amerika öldürdü diyor, diye Genelkurmay a ihbarlarda bulunmuşlardır. Genelkurmay savcılığı bu 
konuda soruşturmalar yürütmüştür. Ve sonunda yine takipsizlik kararları da vermiştir. Bakın bu ne 
zaman 1996, on bir geçmiş, on iki yıl geçmiş. Bunlarda takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır. Sayın 
mahkemenizin bilgisine sunuyorum. Dedi. 

Sanık Mehmet Adnan Akfırat söz istedi, verildi: efendim, Tuncay güney in bir gazeteye  
verdiği demeçte kendisini 2001 yılında yurt dışına benim çıkarttığım şeklinde bir yalan beyanı 
olduğunu, bu mahkemede sözlü olarak açıklamıştım. Daha sonra Mehmet Zekeriya Öztürk ün 
bağlı olduğu Mehmet Eymür marifeti ile sabah gazetesinde bir haber çıktı. Tuncay güney in MİT 
ile bağlantılı olduğuna dair o haberde Mehmet Eymür kaynaklı bilgiye göre, Tuncay güney in yurt 
dışına benim tarafımdan çıkartıldığında tekzip edildi. Tuncay güney in o zamanki MİT müsteşarı 
Şenkal Atasagun tarafından yurt dışına çıkartıldığı söylendi. Bunu bilginize sunuyorum. Dedi. 

 Sanık Semih Tufan Gülaltay söz istedi, verildi: sayın başkanım, 27 duruşmadır burada 
sizin ve basının huzurunda bir provokasyon yaşanmaktadır. Şebnem korur fincancı vekilleri 
müdahil sıfatı ile mahkeme salonunun insicamını bozarak buradaki havayı atmosferi adeta bilinçli 
olarak dinamitleyerek mahkemeyi kilitlemiş vaziyettedir. Sayın başkanım. Ben iddianameye 
defalarca okudum. Şebnem Korur Fincancı  nın ismi bu davada binlerce insan gibi birkaç yerde 
zikredilmiştir. Hiçbir şekilde doğrudan zarar görmesi, hiçbir şekilde mağduriyeti söz konusu 
değildir. olay öyle bir hal almıştır ki, Şebnem Korur Fincancı  vekillerinin şovları ve 
provokasyonları sonucu burada seksen altı tane sanık yüzlerce avukat yüce mahkeme, basın 
herkes esir edilmiş vaziyettedir. Mahkemeyi kilitlemek hususunda kararlı bir şekilde tavırlarını 
sürdürmektedirler. Sayın başkan. Saygıdeğer yargıçlar bu aşamada mahkeme heyetinin yeniden 
Şebnem Korur Fincancı  nın müdahillik durumunun  gözden geçirilmesini talep ediyorum dedi. 

Sanık Murat Çağlar söz istedi, verildi: Efendim bir şeyi merak ediyorum, delilleri karartma 
şüphesi ile tutuklu yargılanıyorum, bu delilleri karartma nasıl bir şeydir. Nasıl oluyor bunu merak 
ediyorum. Bundan bir buçuk sene evvel İstanbul da pendik te ruhsatsız silahla 6136, işleme tabi 
tutuldum. Pendik adliyesine getirildim. Adliyeden serbest bırakıldım. Bundan bir buçuk sene geçti. 
Bu bir buçuk sene içersinde mersin de bir gün evimden çıktım. Sabah işyerime gidiyorum. 
Giderken  peşime sivil oto takıldı. Sivil ekipler beni takip ediyorlar. Mersin de işyerime geldiğim 
zaman ortağım da dedi ki bana bu sokak polis kaynıyor, gazeteleri falan okudun mu sen dedi. 
Daha henüz bakmadım dedim. Gazetelere baktığımda sabah gazetesi, zaman gazetesi, bunlar 
işte 2 milyon YTL lik tetikçi murat çağlar, işte suikast yapmak üzere iken hazırlık yaparken 
yakalandı diye bir manşet atmışlar. Gazeteleri böyle görünce, ortağımı da yanıma alarak mersin 
emniyet müdürlüğüne gidip başvurdum, dedim ki ya emniyet müdürü ile görüşmek istiyorum 
dedim. Benim hakkımda böyle böyle gazetelerde bir yazı var. Peşimde de sivil ekipler beni takip 
ediyor. Bunu en iyi kime danışabilirim. Emniyet müdürlüğü, emniyet müdürüne çıktım dedim ki, ya 
böyle böyle gazetelerde böyle adım geçiyor, gazeteyi de önüne verdim. Buyurun müdür bey 
bakın. Benim hakkımda yapılması gereken bir işlem varsa beni alın, ben kendim geldim buraya, 
var mı bir şey. Ya sakin ol dediler bir otur. Hiçbir şey yok. çay getirdiler çay ikram ettiler. İstanbul 
emniyet müdürlüğüne telefonla herhalde müracaat ettiler ve hiçbir şey olmadığından dolayı beni 
serbest bıraktılar. Dediler ki gidebilirsin şenlik bir şey yok. ve peşimden ekip otoları çekildi. 
Bundan beş ay sonra, Akdeniz de yine Antalya da bulunan kendi işletmeciliğini yaptığım 
otelimizden alınarak buraya getirildim. Altı aydır tutukluyum. Delilleri karartmak nasıl bir şey 
oluyor, bunu çok merak ediyorum ben kendi ayaklarımla emniyet müdürüne gidip böyle böyle 
hakkımda suçlamalarda bulunuluyor bana bu nasıl bir şey oluyor ben bunu çok merak ediyorum. 
Emniyet müdürlüğüne gittiğim dönemde emniyet müdürüne müracaatımın da araştırılmasını 
istiyorum. Böyle böyle bir şahıs gelip size kendi ayağı ile gelip hakkında böyle bir suçlama olup 
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olmadığının sorulmasını diye sorabilirler de. Bunu merak ediyorum ben sizden bir cevap 
bekliyorum. Dedi. 

İddia makamından soruldu:  
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: sanık Gazi Güder müdafii sayın Av. Özbay 

Demirel in talebinin kabulü ile savunması alınan sanık gazi güder in hakkındaki delillerin 
okunacağı duruşmada hazır bulunması kaydı ile CMK nın 196/1 maddesi uyarınca 
duruşmalardan bağışık tutulmasına, tutuklu sanık aydın yüksek in esas hakkındaki savunmalarını 
içerir dilekçesi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, dilekçenin dosyaya eklenilmesine, 
tutuklu sanık Mehmet Zekeriya Öztürk  ün talebinin kabulü ile mahkemeye sunduğu dilekçelerinin 
birer örneğnin fotokopilerinin kendisine verilmesine, tutuklu sanık mete yalazangil in sağlık 
gerekçesi göstererek duruşmalardan bağışık tutulması talebinin belgelendirilmediğinden bu 
aşamada reddine, aynı sanığın kendisinin sağlık sorunlarını ihmal edildiğinden bahisle suç 
duyurusunda bulunulması talebinin davayla ilgisi bulunmadığından reddine, tutuklu sanık 
muammer karabulut un dava sanıkların aralarındaki iletişimlerde Ergenekon sözü geçen 
belgelerin kendisine verilmesi talebinin dosya ve eklerine kendisinde ulaşma imkanı 
bulunduğundan reddine, aynı sanığın bilgisayarların iadesi hakkında önceki mütalaalarımızın 
esas alınmasına, aynı sanığın sadettin tantan ve Tuncay güney in 1999-2001 tarihleri arasındaki 
görüşmelerinin MİT  den istenilmesi talebinin davaya katkısı anlaşılamadığından reddine, tutuklu 
sanık Kemal Kerinçsiz  in gazi güder e gönderilen e mail in içeriğine göre Ayşe Asuman Özdemir 
in istihbarat elamanı olup olmadığının ilgili kurumlardan sorulmasını talep etmiş ise de davaya 
yenilik katmayacağından bu talebin reddine, tutuklu sanık Sami Hoştan müdafii Av. Fatih Volkan 
ın taleplerinin kabulü ile dilekçesinde belirttiği hususların İstanbul Cumhuriyet başsavcılığından 
sorulmasına, diğer konularda önceki celselerde verdiğimiz mütalaalarımızın esas alınmasına, 
tutuklu sanıkların kendilerine yüklenen terör örgütü yöneticisi veya üyesi olmak ve buna bağlı 
suçları işlediklerine dair iddianamede de gösterilen kuvvetli suç şüphesi bulunan delillerin 
bulunması yüklenen suçun CMK 100/3 a9 maddesi sayılı tutuklama nedenlerinden olması, 
savunması alınan sanıkları huzurda dinlenen beyanları dahil olmak üzere tutuklama nedenlerinde 
değişiklik olmaması hususları gözetilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi kamu 
adına iddia ve talep olunur. Dedi. 

Duruşmaya kısa bir ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. Dosya incelendi. 

        GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
1-Sanık Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK müdafiinin Bilirkişiler ile ilgili talebi konusunda tüm 

savunmalar alındıktan sonra karar verilmesine, 
2-Sanık Vedat Yenerer müdafiinin huzurdaki açıklamaları mahkemece yeterli 

görülmediğinden, bahsettiği konularla ilgili detaylı açıklamalarının ve bu açıklamalarının davaya 
ne şekilde bir katkı sağlayacağının da açıklanarak, yazılı hale getirilip mahkemeye sunduktan 
sonra vaki talebi konusunda karar verilmesine, 

3-Sanık Gazi Güder müdafiinin, Müvekkilinin savunması tespit edilmiş olmakla, müvekkili 
sanık Gazi Güder’in delillerin okunması aşamasına kadar duruşmalardan Vareste Tutulmasına, 
diğer hususlardaki vaki talebinin davaya bir yenilik katmayacağından REDDİNE, 
        4-Sanık Sami Hoştan müdafiinin vaki taleplerinin kısmen Kabulü ile; 

a) Müvekkilinin 2004-2006 yılları arasında göz altına alınıp, hakkında herhangi bir 
soruşturma yapılıp-yapılmadığının tespiti için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına,  

b)İddianamede belirtilen ve 2004-2005 yıllarına ait oldukları bildirilen telefon görüşme 
dökümlerinin hukuki dayanaklarının ( CMK 250 Maddesi İle Yetkili Birimi ) İstanbul C. 
Başsavcılığından sorulmasına, 

c) Diğer taleplerinin davaya bir yenilik katmayacağından REDDİNE, 
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5-Sanık Ergün Poyraz’ın duruşmadaki sözlü taleplerinin, davaya ne şekilde katkı 
sağlayacağı da açıklanarak yazıya dökülüp mahkemeye sunması halinde talepleri konusunda 
karar verilmesine, 

6-Sanık Kemal Kerinçsiz ‘in ; 
a) Soruşturma aşamasında dosyaya Ergenekon Şeması adı altında bir şema konulduğu ve 

bu şemanın sanıklar ve müdafilerine de verildiği anlaşıldığından,bu konuda Emniyet 
Müdürlüğü’nden yeniden şema istenmesi hususunda vaki talebinin REDDİNE, 

b)Duruşma salonundaki ses ve görüntü kayıtlarının emniyet altına alınan ve sadece yetkili 
görevliler tarafından girilebilen odada tutulduğu, bunun dışında hiçbir bölümde kayıtların izlenme 
olanağının bulunmadığı, bu hale göre C. Savcılarının duruşma salonu dışında bu kayıtları 
izleyebilmelerinin mümkün olmadığı konusunda bu sanığa bildirimde bulunulmasına ( Bildirimde 
Bulunuldu) 

c) Sanığa ait kullandığı 0532 214 33 54 – 0533 294 91 90 nolu cep telefonlarının tesis 
tarihinden itibaren görüşme dökümlerinin TİB’den istenilmesine, bu dökümler geldikten sonra 
15.12.2008 havale tarihli dilekçede belirtilen hususların araştırılmasına, 

d) İddianamenin 1818. sayfasında belirtilen ve sanıkta elde edildiği bildirilen 15.12.2008 
havale tarihli dilekçede açıklanan 5 adet belgenin, gizli-gizlilik derecesinde olup-olmadığının 
Genelkurmay Başkanlığından sorulmasına,belge suretlerinin eklenilmesine, 

7- Sanık Ayşe Asuman Özdemir ile ilgili vaki talebin bu aşamada davaya bir yenilik 
katmayacağından REDDİNE, 

8-Suç duyuruları ile ilgili sanıklar ve müdafilerin kişisel başvuruda bulunmakta 
muhtariyetlerine, 

9-Tüm sanıklar müdafileri ve katılanlar vekillerinden vekaletname ibraz etmeyenlerin 
vekaletnamelerini ibraz etmelerinin istenilmesine, 

10-Sanık Mete Yalazangil’in Tıbbi mazeretinin Kabulüne, 
11-Sanık Muammer Karabulut’un ; 
a) Noel Baba Barış Konseyi’ne ait  evrakların tasdikli suretlerinin bu sanığa verilmesine, 
b) Cep telefonu ve bilgisayarların iadesi konusunda daha önce karar verildiğinden yeniden 

karar verilmesine yer olmadığına, 
c) Diğer taleplerinin davaya bir yenilik katmayacağından REDDİNE, 
12-Sanık Erkut Ersoy’un vaki talepleri bu aşamada davaya bir yenilik katmayacağından 

REDDİNE, 
13-Sanık Mehmet Zekeriya Öztürk’ün ; 
a) Sanık Ayşe Asuman Özdemir ile ilgili talebi davaya bir yenilik katmayacağından 

REDDİNE, 
b)Sanık Emin Gürses ile ilgili vaki talebi bu aşamada davaya bir yenilik katmayacağından 

REDDİNE, 
c)Yayınlar ile ilgili bireysel olarak yasal yollara başvurabileceğinden bu aşamada yayınların 

durdurulması ve yayın yasağı konulması yönünde vaki talebin REDDİNE, 
d)Sanığın 15.12.2008 havale tarihli dilekçesi eklenerek ,dilekçesinde belirttiği dava dosyaları 

ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinden bilgi sorulmasına, 
e) Sanığın ABD ‘de yaşayan Tuğrul Keskin Gönen ile ilgili vaki talebi bu aşamada davaya bir 

yenilik katmayacağından REDDİNE, 
f) Sanık Doğu Perinçek ile ilgili vaki talebi hakkında bizzat sanığın açıklamada bulunması 

dikkate alınarak REDDİNE, 
g) Sanığın MİT’de görevli olup-olmadığı ve 2005 yılında sanık Doğu Perinçek ile  ilgili 

kuruma bant kaydı verip-vermediğinin anılan kuruluştan sorulmasına, var ise bir örneğinin Cd 
ortamında istenilmesine, 
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h)Daha önce vermiş olduğu dilekçelerinin birer suretinin kendisine verilmesine, 
14-Katılan Şebnem Korur Fincancı vekilinin; 
a) Susurluk Soruşturması ile ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu raporu daha önce istendiğinden 

yeniden istenilmesine Yer Olmadığına, keza bu konudaki TBMM Meclis Araştırma Komisyon 
raporunun da ilgili merciden istenilmesine,  

b)MKE’ye yönelik talebinin davaya bir yenilik katmayacağından, REDDİNE, 
15- Berrin Alaca ile ilgili kişinin davaya müdahil olma istemi mahiyetinde 

değerlendirilebilecek talebinin dosya da bu kişiyle ilgili herhangi bir beyan, belge ve sevk maddesi 
bulunmadığından REDDİNE, karardan bir suretin ilgiliye tebliğine, 

16-Dosya kapsamı, delil durumu, atılı suçların işlendikleri hususunda kuvvetli şüphe 
sebeplerinin varlığının devam etmekte olması ve bu suçların CMK’nun 100/3. maddesinde 
sayılan suçlardan olması dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin sürdürülmesine, 

 Mevcut hallerinin sürdürülmesine dair verilen ara karara İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesine itiraz hakları bulunduğu konusunda sanıklar ve müdafilerine ihtarat yapılmasına,    
( Hazır sanıklar ve müdafilere ihtarat yapıldı ) 

 Bu nedenle duruşmanın 16.12.2008 günü saat 09.30’a bırakılmasına oybirliği ile karar 
verildi.15.12.2008 
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