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 2010/283 esas sayılı kamu davasının oturumu Silivri Ceza infaz kurumları kampusu 
bitişiğindeki müstakil girişi bulunan salonda Mahkeme başkanı Ali Alçık, Üye Hakimler Ali Efendi 
Peksak ve Murat Üründü’den oluşan Mahkeme Heyeti tarafından zabıt katibi Adem Ceylan da 
hazır olduğu halde CMK’nın 147/1-h 219/1 maddeleri gereğince sesli ve görüntülü kayıt 
yapılmak suretiyle açıldı. Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş hazır.” 

Mahkeme Başkanı:”Sanıkların isim yoklamasına geçildi. Ben isimleri okuyacağım siz 
mikrofonu verin burada diye beyanda bulanabilirler.” 

Tutuklu sanıklar Çetin Doğan, Özden Örnek, Halil İbrahim Fırtına, Nejat Bek, Mustafa 
Korkut Özarslan, Engin Alan, Şükrü Sarıışık, Ayhan Taş, Ramazan Cem Gürdeniz, İzzet Ocak, 
Süha Tanyeri, Bülent Tunçay, Mehmet Kemal Gönüldaş, Halil Yıldız, Refik Hakan Tufan, Orkun 
Gökalp, Erhan Kuraner, Yunus Nadi Erkut, Nuri Ali Karababa, Mustafa Kemal Tutkun, Gürbüz 
Kaya, Mustafa Çalış, Nurettin Işık, Hasan Basri Aslan, Ali Rıza Sözen, İlkay Nerat, Veli Murat 
Tulga, Behzat Balta, Halil Kalkanlı, Tuncay Çakan, Hasan Fehmi Canan, Salim Erkal Bektaş, 
Ahmet Yavuz, Ahmet Küçükşahin, Recai Elmaz, Erdal Akyazan, Ahmet Şentürk, Mümtaz Can, 
Ahmet Topdağı, Cemal Candan, Gökhan Murat Üstündağ, Fatih Altun, Faruk Oktay Memioğlu, 
Mehmet Kaya Varol, Recep Yıldız, Bekir Memiş, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Harun Özdemir, 
Mehmet Yoleri, Namık Koç, Fuat Pakdil, Behcet Alper Güney, Metin Yavuz Yalçın, Yurdaer 
Olcan, İhsan Balabanlı, Emin Küçükkılıç, Kasım Erdem, Kemal Dinçer, Hakan Akkoç, İkrami 
Özturan, Burhan Gögce, Mustafa Erdal Hamzaoğulları, Mehmet Alper Şengezer, Doğan Fatih 
Küçük, Dursun Tolga Kaplama, Doğan Temel, Hayri Güner, Recep Rıfkı Durusoy, Mehmet Fikri 
Karadağ, Hamdi Poyraz, Hasan Hakan Dereli, Gökhan Gökay, Fatih Musa Çınar, Zafer Karataş, 
Aytekin Candemir, Nihat Özkan, Hasan Nurgören, Sırrı Yılmaz, Barboros Kasar, Murat Ataç, 
Bahtiyar Ersay, Mustafa Yuvanç, Nedim Ulusan, Soydan Görgülü, İsmet Kışla, Abdullah Dalay, 
Lütfü Sancar, Ahmet Feyyaz Öğütcü, Engin Baykal, Özer Karabulut, Mehmet Otuzbiroğlu, 
Hasan Hoşgit, Hüseyin Hoşgit, Kadir Sağdıç, Ali Deniz Kutluk, Mustafa Aydın Gürül, Turgay 
Erdağ, Taylan Çakır, Ayhan Gedik, Ahmet Türkmen, Mehmet Fatih İlğar, Cem Aziz Çakmak, 
Muharrem Nuri Alacalı, Ali Semih Çetin, Şafak Duruer, Utku Arslan, Mehmet Ferhat Çolpan, 
Ümit Özcan, Fatih Uluç Yeğin, Levent Erkek, Levent Çehreli, Hakan İsmail Çelikcan, Ahmet 
Necdet Doluel, Dursun Çiçek, Ertuğrul Uçar, Ali Türkşen, Tayfun Duman, Nihat Altunbulak, 
Ercan İrençin, Mustafa Karasabun, Bora Serdar, Levent Görgeç, İbrahim Koray Özyurt, Dora 
Sungunay, Soner Polat, Meftun Hıraca, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Hasan Gülkaya, Faruk 
Doğan, Mücahit Erakyol, Ergün Balaban, Cemalettin Bozdağ, Taner Balkış, Abdullah 



 

 

Gavremoğlu, Kıvanç Kırmacı, Yusuf Ziya Toker, Cengiz Köylü, Hanifi Yıldırım, Cemal Temizöz, 
Bulut Ömer Mimiroğlu, Hakan Sargın, Hüseyin Özçoban, Mustafa Koç, Ali Demir, Kahraman 
Dikmen, Yusuf Kelleli, Hüseyin Polatsoy, Hüseyin Topuz, Murat Özçelik, Mustafa Önsel, Ali 
Aydın, Erdinç Atik, Abdurrahman Başbuğ, Ahmet Tuncer, Gökhan Çiloğlu, Halil Helvacıoğlu, 
Kubilay Aktaş, Mehmet Ulutaş, Memiş Yüksel Yalçın, Suat Aytın, Yüksel Gürcan, Taner Gül. 

Mahkeme Başkanı:”Tutuksuz Sanıkların kimlik tespitine geçildi.” 
Sanıklar Ahmet Yanaral, Ahmet Çetin, Musa Farız, Fikret Coşkun, Hüseyin Bakır, 

Abdullah Zafer Arısoy, Selahattin Gözmen, Mutlu Kılıçlı, Timuçin Eraslan, Mustafa Aydın, İmdat 
Solak, Osman Çetin, Abdil Akça, Arif Bıyıklı, Ali Güngör, İsmail Karaoğlan, Rifat Gürçam, Altan 
Dikmen, Hakan Öktem, Uğur Üstek, Hakan Yıldırım. 

Mahkeme Başkanı:”Müdahil ve vekillerinden gelen var mı? Tutuklu sanıklardan Nurettin 
Işık, Ali Aydın, Taner Gül, Taylan Çakır, Ömer Mimiroğlu, Hanifi Yıldırım, Ertuğrul Uçar, Behçet 
Alper Güney, Hakan Sargın, Hayri Güner, Mehmet Yoleri ve Mehmet Fikri Karadağ’ın bugünkü 
duruşmaya gelmedikleri görüldü. Sanık müdafilerinin kimlik tespitine geçildi.” 

Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın. 
Sanıklar Halil Helvacıoğlu, İhsan Balabanlı, Bekir Memiş, Hakan Akkoç, Mustafa Önsel, 

Hanifi Yıldırım, Yüksel Gürcan, İkrami Özturan, İlkay Nerat, Refik Hakan Tufan, Cemal Candan, 
İsmet Kışla, Orkun Gökalp, Zafer Karataş ve yetki belgesine istinaden Fuat Pakdil müdafii Av. 
Ziya Kara. 

Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir. 
Sanık Özden Örnek müdafii Av. Dinçer Eskiyerli. 
Sanık Özden Örnek müdafii Av. Turgay Sarıakçalı. 
Sanıklar Gürbüz Kaya, Abdullah Dalay, Hasan Fehmi Canan, Mehmet Kaya Varol, Hamdi 

Poyraz, Erhan Kuraner, Soydan Görgülü, Doğan Fatih Küçük müdafii Av. Muzaffer Değirmenci. 
Sanık Mehmet Alper Şengezer müdafii Av. Haldun Kepez. 
Sanıklar Ergin Saygun, Kasım Erdem, Gökhan Gökay, Fatih Musa Çınar müdafii Av. 

Sedat Küçükyılmaz. 
Sanıklar Abdullah Gavremoğlu, Ahmet Türkmen, Hasan Basri Aslan, Meftun Hıraca 

müdafii Av. Naim Karakaya. 
Sanıklar Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Nedim Ulusan, Kadir Sağdıç, Mehmet Fatih İlğar, 

Dursun Çiçek müdafii Av. Hüseyin Ersöz. 
Sanık Çetin Doğan müdafii Av. İsmail Tepecik. 
Sanıklar Levent Görgeç, Ali İhsan Çuhadaroğlu, Ümit Özcan, Nihat Altunbulak, Recep 

Yıldız ve yetki belgesine istinaden Ramazan Cem Gürdeniz, Ali Semih Çetin, Bora Serdar, Cem 
Aziz Çakmak, Ercan İrençin, Fatih Uluç Yeğin, Hasan Gülkaya, Kıvanç Kırmacı, Soner Polat, 
Taner Gül, Yaşar Barbaros Büyüksağnak, Faruk Doğan, Utku Arslan, Mustafa Karasabun, 
Mustafa Yuvanç, Harun Özdemir müdafii Av. Kemal Yener Saraçoğlu yetki belgesini Sayın 
Mahkeme sunuyorum. 

Sanıklar Ali Deniz Kutluk, Mustafa Aydın Gürül müdafii Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu. 
Sanıklar Ali Rıza Sözen, Ali Demir, Murat Özçelik, Hüseyin Özçoban, Hüseyin Topuz, 

Yusuf Kelleli, Kahraman Dikmen, Hakan Sargın, Gökhan Murat Üstündağ, Erdinç Atik, Mutlu 
Kılıçlı, İmdat Solak, Abdil Akça, Hakan Yıldırım, Mustafa Kelleci ve yetki belgesine istinaden 
Mustafa Koç müdafii Av. Mahir Işıkay. 

Sanıklar Namık Koç, Bahtiyar Ersay müdafii Av. Erhan Tokatlı. 
Sanıklar Turgay Erdağ, Mücahit Erakyol, Ergün Balaban, Levent Çehreli, Cemalettin 

Bozdağ müdafii Av. İhsan Nuri Tezel. 
Sanık Engin Alan müdafii Av. Ayhan Nacak. 
Sanık Aytekin Candemir müdafii Av. Oğuz Kayıran. 
Sanıklar Lütfü Sancar, Taner Balkış müdafii Av. Yakup Akyüz. 



 

 

Sanık Bülent Tunçay müdafii Av. Cengiz Erdoğan. 
Sanıklar Recai Elmaz, Ahmet Topdağı müdafii Av. Haluk Demirkılıç. 
Sanıklar İbrahim Koray Özyurt, Tayfun Duman, Muharrem Nuri Alacalı, Ali Türkşen, Dora 

Sungunay müdafii Av. İbrahim Şahinkaya. 
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Nurcan Çöl. 
Sanık Ahmet Yavuz müdafii Av. Selim Yavuz. Müvekkilimin tahliye talebini sunuyorum. 
Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. İlkay Koyuncu. 
Sanıklar Suat Aytın, İzzet Ocak müdafii Av. Muammer Küçük. 
Sanıklar Emin Küçükkılıç, Halil Kalkanlı müdafii Av. Deniz Çil. 
Mahkeme Başkanı:”Dünkü duruşmada sanık Özden Örnek’in savunması ve müdafilerinin 

savunması tamamlanmıştı. Dizi 65, Klasör 65 dizi 133-137’deki Savcılık ifadesi okundu Özden 
Örnek’ten soruldu. Cumhuriyet Savcılığında ifade verdiniz bu ifadeniz konusunda ne diyorsunuz. 
Doğru mu?” 

Sanık Özden Örnek:”Aynen kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Size ait midir?” 
Sanık Özden Örnek:”Aynen kabul ediyorum bana aittir.” 
Mahkeme Başkanı:”Nüfus adli sicil kaydı okundu doğru. Size aittir.” 
Sanık Özden Örnek:”Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı:”Dizi 65 Klasör 65 dizi 53-60 ve 114-116’daki doktor raporları, klasör 

65 dizi 61’deki üst arama tutanağı, klasör 65 dizi 63’teki yakalama tutanağı, klasör 65 dizi 85-
86’daki CD inceleme tutanağı ve klasör 4 dizi 239-249’daki ekspertiz raporları el yazısı tetkiki 
raporları okundu bunlara bir diyeceğiniz var mı?” 

Sanık Özden Örnek:”Hiçbir diyeceğim yok.” 
Mahkeme Başkanı:”Evet. Sanığın çapraz sorgusuna geçildi. Soru sormak isteyen varsa 

buyurun.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Dünkü savunmanızın sabahki bölümünde kısaca 

değindiniz. Dünkü savunmanızın sabahki bölümünde kısaca değindiniz ancak ben konunun 
daha iyi açıklığa kavuşması açısından soruyorum. Donanma Komutanlığını ilgilendiren 
Angajman Kurallarını değiştirme prosedürü nasıldır? Donanma Komutanlığı görevini yapmış 
olduğunuz dönem içerisinde Angajman Kurallarının değiştirilmesiyle ilgili herhangi bir çalışma 
yapıldı mı? Değiştirilme çalışmasının sebebi hangi durumlarda ortaya çıkar?” 

Sanık Özden Örnek:”Dün arz ettim kısaca bu doküman Genelkurmay Başkanlığının 
dokümanıdır.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
Sanık Özden Örnek:”Bir kere değiştirme yetkisi tamamen Genelkurmay Başkanlığına 

aittir. Periyodik olarak zamanla eğer bir şey bir arıza görülmüşse bir yerde bunlar Genelkurmay 
Başkanlığına bildirilebilir. Yani teknik çalışmasını anlatıyorum ben size. Genelkurmay Başkanlığı 
sizin göndermiş olduğunuz bu problemi kendisi de inceler eğer değiştirilmeye değer görüyorsa 
diğer bütün komutanlıkların da görüşünü alarak bir toplantı yapar ve bu toplantıdan sonra bu iş 
değiştirilir. Dünkü çalışmamda da söyledim hatırladığım kadarıyla 2002 senesinde bir değişme 
oldu. Bu değişme bir numaralı değişmeydi o günden beri de başka hiçbir değişme olmadı. Bu 
değişmenin teferruatını da hatırlamıyorum.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi 18 nolu klasörün 236 ve devamı sayfalarında 
Atatürkçü Düşünce Derneğinde yapılan arama neticesinde Özden’in bilgisayarı isimli bir 
klasörün ele geçirildiği, klasör altında da birden fazla dosyaların bulunduğu burada sizin 
tuttuğunuz iddia edilen günlüklerle ilgili bazı açıklamalar var. Bu konuda beyanda bulunmak ister 
misiniz?” 

Sanık Özden Örnek:”Bu konuyla ilgili ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü hepimiz 
biliyoruz.” 



 

 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
Sanık Özden Örnek:”Bununla ilgili ben 10 saat bundan yaklaşık 15–16 ay önce ifade 

verdim ve o ifademin de arkasında duruyorum.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Başkanım teşekkürler.” 
Mahkeme Başkanı:”Sanık Halil İbrahim Fırtına’nın sorgusuna geçeceğiz müdafii burada 

hazır değil mi? Sanık Halil İbrahim Fırtına daha önce tespit edilen kimliği altında huzura alındı. 
CMK 147 ve 191. maddelerindeki yasal hakları hatırlatıldı. Müdafi huzurunda iddianame ve 
iddianamede geçen belgeler okundu. Sanığa yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmasının 
kanuni hakkı olduğu 147. maddede belirtilen hakları bildirildi. Eğer Savunmaya hazırsanız 
buyurun başlayabilirsiniz.” 

Sanık Halil İbrahim Fırtına:”Teşekkür ederim. Sayın Başkan.” 
Mahkeme Başkanı:”Mikrofonu açalım.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına:”Sayın Başkan, Sayın Üyeler Sayın Savcım ben bir havacıyım. 

Elli yılı aşkın bu meslekteyim bunun son 6 yılını üniformasız olarak devam ettirmekteyim. Türk 
Hava Kuvvetleri ve Türk Motorlu Havacılığı 1 Haziran 2011 tarihi itibariyle 100. yaşını idrak etmiş 
olacaktır. Havacılığımız Dünya Motorlu Havacılığına göre 8 yıl. Havacılığımız Dünya Motorlu 
Havacılığına göre 8 yıl Askeri Havacılığına göre ise 4 yıl daha gençtir. Evvela yüce Türk 
milletine ve devletine bizlere böyle onurlu bir görevi vererek bu ülkeyi ve milleti havadan 
savunma rolünü bize verdiği için minnet ve şükranlarımı sunuyorum. İkincisi Yüzbaşı Fesa 
Beyden başlayarak bizi bugünlere getirenlere ve getirmek için görevi devralanlara tekrar 
şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık dileklerimi 
sunuyor selamlarımı takdim ediyorum. Bu mutluluğu milletçe yaşamaktan paylaşmaktan büyük 
bir onur ve gurur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Türk havacılığının ve hava kuvvetlerinin 
100. yılı kutlu olsun. Nice yüzyıllara diyorum. 100 yıl kutlamalarını yaşamak her insanın 
hayatında ancak o da şartlar denk gelirse bir defa olabilecek bir iştir. Ben Dünya Havacılığının 
2003’te ki Amerika’da yapılan anma ve kutlama törenlerine Türkiye’yi temsilen katıldım. 
Gerçekten çok etkilendim ve gururlandım bir havacı olarak ve aklımdan şunlar vardı ben yakın 
bir zamanda yani bugünleri kastederek Türk Hava Kuvvetlerinin de havacılığın da 100. yılını 
göreceğim yani dünyada çok bahtiyar insanlardan biriyim diye beklenti halindeydim. Ve 
çalışırken son üniformasız çalışmalarımda Hava Kuvvetlerinin havacılığının geçmişine ait işlerle 
ilgili oldu. Araştırmalarım 38 kitap halinde hizmete sunduk. Derken benim uçakta bir arıza oluştu 
ikaz sistemimden bir sürü ışıklar yandı baktım motor çalışıyor beni götürebilecek ama diğer 
ikazlarda ikazdır mutlaka dikkate almak gerekir. Onlar üzerinde süratli bir analiz yaptım bunlar 
emergency işlemlerdi çabuk yapılır ama ben şimdi nasıl yaptığımı birazcık burada takdim etmek 
için yavaş yavaş ele alacağım. Sayın Başkanım ben niçin burada bulunduğumu iddianameye 
göre anlamış değilim. İddianamenin ön hazırlığı dönemleri olarak tanımlayabileceğim bir 
dönemde evvela gazetelerde birtakım haberler çıktı. Bunun içerisinde sözüm ona oraj planı 
dendi sözüm ona balyoz darbe planı dendi isimlerimiz geçti hayretle baktım. Fakat ben tabi 
böyle bir şeyin içerisinde bulunmadığım için üzüntümle beraber çok da önemsemedim. Vaktaki 
bizi Beşiktaş’a davet edildik birkaç günde usulüne uygun olarak ağırlandıktan sonra şimdiki 
Sayın Başsavcımız ve yanında bir diğer Sayın Savcıyla beraber bizim bilgilerimize başvurdu 
bizde bilgilerimizi söyledik. Evvela dediler ki siz böyle bir suçtan dolayı suçlanıyorsunuz. 
Pişmanlık Yasasından yani yararlanmak ister misiniz? Ben dedim ki yani böyle bir suç işlemedim 
ki niye böyle bir şeyden yararlanmış olayım. Oraj nedir? Oraj bildiğimiz bir bulut simülüs deriz 
yani bir şey yani buradan sonradan anlıyorum ki bizim ismimiz de adım Fırtına ya oradan ona bir 
ilişki kurulmak isteniyor. Ondan sonra bir plan çıkarttılar plan dedikleri bir şey bunu birkaç dakika 
okuyun ben bununla ilgili size soracağım. Tabi Başkanım daha sonra buna döneceğim yani uzun 
bir dönem bu işlerle ilgili çalıştığımız için neyin doğru bir yapıda olduğunu en azından 
anlayabilecek konumdaydık. Ve şöyle birkaç bakındıktan sonra bunun gerçekten çok acemice 



 

 

hazırlanmış olduğu bir şey olduğunu gördüm ve ifade ettim de yani ben akademilerde çok uzun 
kaldığım için dedim bu sınıf geçmez. Sonra dediler ki siz Çetin Doğan Generali tanır mısınız? 
Sorduğu zaman ben emekliyim Çetin Doğan general ordu komutanlığından emekli ikimizde aynı 
rütbelerdeyiz. Bizim rütbemize gelmiş olan generallerin birbirini tanımaması gibi bir durum 
olamaz zaten ki sözü edilen dönemde kendileri 1. Ordu Komutanıyken ben de Harp Akademileri 
Komutanıydım. Çeşitli seferlerle bir araya gelmişliğimiz olmuştur kendisini sayarım da severim 
de ama burada üzerinden eşelemek istediği öğrenmek istediği şekilde de doğal olarak onun 
karacı benim havacı olmam nedeniyle böyle yakın sürekli bir ilişki de yok. Dediler ki siz uçaklar 
şehirlerin üzerinden nasıl uçar. Şehirlerin üzerinden uçması bununla ilgili mevzuatımız vardır bu 
mevzuatın esaslarına dayalı olarak soruyor dediler ki Başbakan’ın evinin üzerinde onun 
yanındaki camiye çarpmışsınız uçağınızı. Yani caminin aleminin düştüğü konusunu biliyorum 
çünkü o gün Ankara’da milli güvenlik kurulu vardı genelde saat 2 civarında kurul başlar onun 
15–25 dakika öncesinde bizlerde oraya gider hem arkadaşlarımızla birazcık konuşmak birazcık 
görüşmek günün gündemine uygun aramızda tartışma yapabilmek için ona erken giderdik. O 
arada Sayın Başbakan geldi elinde bir bohça içerisinde beni davet ettiler Fırtına Paşa bu ne? 
Sayın Başbakanım hayrola dedi ki bizim evin önündeki camiye bunlar uçağınız vurmuş. Bir 
dakika bilgileri aldım olay şu; Cumhuriyet Bayramı provaları için o günkü uçak sayısı kaçtı 
bilemiyorum 20, 30, 40, 50 her neyse bunlar üçlü üçlü geçerken bir kol tam hipodroma alçalırken 
bir sebeple hava durumu olabilir pus olabilir önündeki teyyarenin jet fosuna girmiş olabilir bir 
sebeple biraz alçak geçip caminin üzerine ya egzozundan çıkan gazlar nedeniyle ya başka 
sebeple ama ciddi bir tehlike yok bu parçalar yere düşmüş. Sayın Başbakan’a tekrar bilgi 
verdim. Onun ne olduğuna ikna ettim sonunda tamam dedi ertesi günü ben ilgili 
arkadaşlarımdan yardım istedim gidin bu camiyi onartın hazır olarak teslim edin. Artık gene 
sordular bana dediler bir helikopter şeyin üzerinden geçmiş bu evvela camiye vurma işi, 
sonradan anlıyorum ki ben bu iddianamede 2003 senesiyle alakalı değil 2003 senesini yani ben 
Hava Kuvvetlerine geçtikten sonraki Ekim ayında olan iş. Oysaki sonradan anlıyoruz ki bu şeyde 
2003 Ağustos’u itibariyle bununla ilgili şeylerin düştüğü sizin iddianızda var. Devam ediyorum 
dediler ki oradan meclisinin üzerinden helikopterle uçmuşsunuz ne zaman uçmuşuz 2005 
senesinde ve Ağustos sonrasında ki 1 ay şimdi anımsayamıyorum. Dedim ki Sayın Savcım yani 
bu tarihte ben emekliyim bunu da bilmiyorum. Ama bir şey orada dikkatimi çekti Sayın 
Başsavcımızın yanındaki Sayın Savcı gerçekten sorularını sorması bir şeyi öğrenme 
konusundaki kendi kafasındaki kurgunun gerçekleşmesi için çok kontrol edilemez bir haldeydi. 
Nitekim ben kapalı da olsa ifadelerimde ifade ettim bunları ben daha önce sizleri 
cevaplandırmıştım tekrar bunu tekrar tekrar etmenizde bir anlam bulamıyorum. Sayın Başsavcı 
duruma vaziyet etti ben bu işin ifade etmeme rağmen durmayacak ben işin sorumlusuyum 
dolayısıyla bırak ben götüreyim gibi ikaz ettiler sonunda birazcıkta hoşbeş ettikten sonra gittim. 
Yani işin başımıza gelenle orada karşılaştıklarımıza bakarsak bir vahamet içerisinde şaşkınlık 
içerisindeyim böyle bir şey olmaması lazım. Çünkü gerçek değil sonra aradan bir süre geçtikten 
sonra dava açıldığını ve iddianame bize geldi iddianameyi okudum. Okuyunca Sayın Başkanım 
Sayın Üyeler gerçekten şaşırdım ve hala da şaşırmaya devam ediyorum. Niye şaşırıyorum 
çünkü öyle şeyler var ki bu iddianame yayınlanmadan önce bu olayı başlatan gazeteci kişinin 
Mart 2010 tarihinde yayınlanan bir kitabı var. Karargah ismini taşıyor ICPN numarasını 
veriyorum 975–605–120–004–0 kitabın ismi Karargah, Kara Kutu yayın evinden yayınlanmış 
İstanbul Mart 2010 yazarı Mehmet Baransu. Bu bavulu dokümanları Savcılığımıza getiren ve 
evvela gazetesinde bilahare de kitap olarak yayınlandı. Bu kitabın tam sayfalarını 
anımsayamıyorum şuan da ama 70–80 sayfası tamamen bu iddianameyle ilgili. Şimdi not olsun 
diye arz ediyorum sayfa 365 burada Sayın Baransu şunu diyor İbrahim Fırtına’nın nokta nokta 
nokta elektronik imzasını taşıyan harekat planları nokta nokta nokta. Tekrar ediyorum İbrahim 
Fırtına’nın elektronik imzasını taşıyan harekat planları nokta nokta nokta. Buna döneceğim. İki 



 

 

bu kitabın arkasında bir not daha var TSK içinde yani Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde halkına 
ve ordusuna düşman cuntacıları tanıyacaksınız. Arkadaki yazının en son cümlesi TSK içinde 
halkına ve ordusuna düşman cuntacıları tanıyacaksınız. Sayın Başkanım hukuken bir yanlışlık 
yapıp bu kişiye bir hak vermemek için bu kişinin bu davranışını nasıl bulduğunu ifade etmekte 
zorluk çekiyorum. Yanlışlık yapmamak için ama şu kadarından eminim bu kişi bana iftirada 
bulunmuştur. Elektronik imzasını taşıyanlar içerisinde Sayın Amiralim, Sayın Generalim isimleri 
de vardır. Dolayısıyla bir iftira atıyor. Daha doğrusu bir suç uyduruyor ve bu suçu da Türk 
milletine yayınlamış olduğu bu kitabın arkasında işte halkım işte ordumuz bakın içinizdeki 
cuntacı generaller bunlar diyor. Yasal haklarımı saklı tuttuğumu arz etmek istiyorum 
kullanacağım. Ama burada devam edeceğim şeye bir katkısı olsun, bir yan not olsun diye 
belirtmek istiyorum. Şimdi bu kişiyi böyle daha iddianame olmaksızın elde ettiği bu malların bu 
şekilde kullanmasına ve bu şekilde bizleri iftira etmesine getiren saik ve cüretin arkasındaki 
kuvvetin ne olduğu konusunu değerlendirmek gerekir araştırmak gerekir. Eğer bilemiyorsa bunu 
şuan da arz etmiş oluyorum. Dolayısıyla bu iddianameyi okudum evvela kendimle ilgili kısmını 
sonra çevremdeki insanlarla olan kısımlarını sonra buraya geldik. Burada da iddianame iki TRT 
spikerinin katkılarıyla mac hızında ancak 2 haftada okundu. Mac hızı derken ses süratini 
kastediyorum. Bizim meslekte öyle ifade edilir. Bu anlaşıldı mı takip edilebildi mi herkes belki 
kendisiyle ilgili olan kısmını takip edebilmiştir diye düşünüyorum. Ama böyle seçici bir 
algılamanın olduğundan ciddi anlamda şüphe ediyorum. Şimdi buradan şuna geçmek istiyorum. 
Sizlere gelince Sayın Başkanım ben tabi bu çalışmayı burada yaptım ama zatıalinizin 2 gündür 
mahkememize başkanlık yaptığı konusunu sizi de nasıl söyleyeyim yeni olduğunuz için bir 
değerlendirme ama diğer Başkan için şöyle düşünmüştüm. Yani Başkanımın mahkememize 
Başkan olarak atanmasıyla mahkemenin o okuma işlemine başlaması arasında çok kısa bir süre 
vardı. Dolayısıyla Sayın Başkanımızın da ancak bu iddianamenin sonuç kısmını okumuştur onun 
ön taraflarındaki bilgileri yeteri kadar seçici olarak bakamamıştır diye düşünmüştüm. Bunu bir 
ihtimal olarak böyle değerlendirdiğimi ifade ediyorum. Diğer Sayın Yargıçlarımıza gelince onların 
da Sayın Eski Başkanımızdan daha iyi konumda olmalarına rağmen onların da yine bu şekilde 
detaylı bir okuma içerisinde olamadığını bir ihtimal olarak değerlendiriyorum. Sayın Savcımın 
durumuna gelince onun durumu sizlerden farklı olarak değerlendirdim. Çünkü iddianamenin 
sahibi iddia Savcılık makamıdır. Bir ekibi bir bütün olarak düşündüm. Ama hepimiz biliyoruz ki 
yapılarda iş bölümleri vardır ona göre kişilere verilmiş görevler sorumluluklar vardır. Burada ki 
Sayın Savcımın burada ki faaliyetlerle görevli olduğunu ama bunun iddianamenin hazırlığını bir 
başka yerde ve birtakım katkılarla beraber geliştirildiği konusunda yani bir benim de bir meslek 
birikimim olduğu için böyle değerlendirdim. Dolayısıyla az veya çok birazcık daha bu işe 
sizlerden detaylı bilgilerin olsa da böyle olduğu konusunda kendisinin de bu konuyu çok detaylı 
bir okuma yapamadığı şeklinde değerlendirdim. Peki, niye böyle düşündüğüm konusuna gelince 
birincisi ben iddia edilen bu çalışmaların ve eylemlerin hiçbirinin içerisinde bulunmadım. Net 
olarak ifade ediyorum. İkincisi buna rağmen bu iddianamede benim gerçek olmayan, doğru 
olmayan şeylerle gerçekmiş gibi doğruymuş gibi gösterilerek suçlandığımı görmekteyim ve 
şeyim de bu şaşkınlığım da bu. Bakın birkaç örnek vereyim iddianamenin 451. sayfasında aynen 
okuyorum. Şüpheli Halil İbrahim Fırtına 25.02.2011 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 
alınan ifadesinde özetle, atılı suça suçla ilgisinin bulunmadığını beyan etmiştir. Devam 
ediyorum. Şüpheli Halil İbrahim Fırtına ben içerisinden seçerek okuyorum metinin tümü 
iddianamede var size takdim edeceğim bu şeyde de var. Her ne kadar savunmasında atılı 
suçlamayı reddetmiş olsa da, izah olunan delillerin bir bütün halinde değerlendirilmesi sonunda 
İbrahim Fırtına, Çetin Doğan liderliğindeki oluşturulan bir yapılanmanın içerisinde yer aldı. Oraj 
hava harekat planı isimli bir plan hazırladığı balyoz harekat planına bağlı olarak hazırlanan oraj 
harekat planında ki tüm yetki ve sorumluluğun şüpheliye ait olduğu şüpheli ve bu plan 
kapsamında kendisine bağlı olan Hava Kuvvetleri unsurlarının 1. Ordu Komutanlığına bağlı bir 



 

 

ast birlik gibi çalıştıkları. Tüm bu çalışmalara çalışmalarda katkısının bulunduğu ve bu şekilde 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye 
teşebbüs suçu işlediği balyoz oluşumunun Hava Kuvvetleri Yöneticisi konumunda kanaatine 
varılmıştır. Şimdi son cümle tekrar dikkatinize arz ediyorum efendim. Balyoz oluşumunun Hava 
Kuvvetleri Yöneticisi konumunda kanaatine varılmıştır. Ben son cümleyi anlayamadım. Bir daha 
okuyorum. Balyoz oluşumunun Hava Kuvvetleri Yönetici konumunda kanaatine varılmıştır. Bu 
cümlede bir şey noksan ifade oluşmuyor. Ben şimdi bunun bir anlam kazanması için bir katkıda 
bulunayım. Ben bir bulunmadığı sözcüğünü buraya katarsam cümle anlam kazanmış olacak o 
zaman okuyalım. Şüpheli Halil İbrahim Fırtına balyoz oluşumunun Hava Kuvvetleri yöneticisi 
konumunda bulunmadığı kanaatine varılmıştır ifadesi hem doğrudur gramer olarak, hem de bir 
anlam taşımaktadır. Ancak bu haliyle yani doğru olmasına rağmen gerçeği yansıtıyor mu? Evet, 
yüzde yüz gerçektir. Çünkü böyle bir durumda değilim. Peki, bir terslik var mı? Var. O da ne? 
İbrahim Fırtına’nın burada bulunuşu. Eğer ben bu örgütün yöneticisi konumunda değilsem o 
zaman ben burada olmamam lazım. Peki, beni bu hürriyetimden mahrum eden sebep ne ki? 
Yani nasıl bir ifade olmalıydı ki ben burada olayım. O zaman bunu tersine alalım. Cümleyi 
değiştirirsek o zaman İbrahim Fırtına’nın Hava Kuvvetleri yöneticisi konumunda bulunduğu 
kanaatine varılmıştır konusu gramer olarak doğru anlam verme olarak doğru ama gerçeği 
yansıtmıyor. Ama Sayın İddia Makamının beni burada tutmak için burada yazması gereken şey 
de bu cümleyi de fakat bir kelime atlandı. Niye atlandı? Hepimizin bilgisayarla uğraşanların 
bildiği gibi bir şeyden bir şeye üretirken edit yaparken kes yapıştır yapılır. Bir yerden bir şeyler 
alır bir tarafa ekleriz. Bu çok önemli bir sonuç doğuran bir cümleydi. Burada bu hatanın 
olmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama yapılabilir mi bu hata? Evet, yapılabilir. Çünkü 
hepimiz yaptık. Ama bunu üzüntüyle de olsa bu şekilde bir yere not etmek gerektiğine 
inanıyorum ve edelim. Bu bir davranış örneği sadece bunda değil bunun da çok örnekleri var 
ama bir tane daha örnek vermek istiyorum izin verirseniz. Şimdi ilk verdiğim örnekte arz ettiğim 
gibi hata sadece bir kelime gözden kaçırılmasıydı sebep ne olursa olsun. Şimdi bu ikinci örnek 
iddianamenin 109. sayfasında Sayın Başkanım. Cumhuriyet Başsavcılığının suç niteliğiyle ilgili 
kanaatimiz başlığı altında 5–6 paragraftan oluşan bir anlatım var değerlendirme var. Bu 
değerlenmenin değerlendirmenin ikinci paragrafı yansıda içerisini okumayacağım ama 5 satır 
daha doğrusu 5 buçuk satırlık bir paragraf. Bundan sonra gelen 3. paragraf 10 satırdan 
oluşuyor. Bu 10 satırın son 5 buçuk satırı bir önceki paragraf yani ben anlarım, o paragraftaki bir 
bilgi bir sebeple 3 sayfa sonra 5 sayfa sonra iddianame 1000 sayfaya yakın yani 50 sayfa sonra 
100 sayfa sonra olsa hani gözden geçirirken bakarken yani çağrışımlar da eksik olabilir 
yoğunluktan görülemeyebilir ama hemen alt alta. Ben saydım 1 kelime değil 5 kelime değil 15 
değil 25 değil tam 58 kelime yani burada ki şeyin okunan okunmamış yani seçici bir okuma 
yapılmadığı için görülmemiştir gibi bir kanaatim var benim de. Üzgünüm ama böyle. Şimdi ikinci 
bir davranış türü iddianamede dikkatimi çeken bütün yazıların değerlendirmeleri sonunda 
kanaatine varılmıştır şeklinde bitirilmektedir. Bu ben hukukçu değilim beni bağışlayın hiçbir şunu 
hemen söylemek istiyorum benim burada ki arzım da zaten haddime olmamakla beraber 
kastımda ne Başkanım ne Mahkemenin Sayın Üyeleri ne Sayın Savcı hiç kimse değildir. Ben 
sadece iddianamede bana atılmış olan suçta dikkatimi çeken ve beni rahatsız eden hususları 
evvela değinip ondan sonra buna vereceğim cevabı söyleyeceğim. Dolayısıyla böyle bir amacım 
yok ola ki ola ki dün gördüm burada yani bazen ben biraz okuma zorluğum var yakın mesafede 
onun için biraz kendimden söylüyorum lafım özenle seçiyorum ama amacını aşarsa lütfen asla 
bir kasıt ve niyetim olmadığını beyan etmiş olayım önceden. Yani bunun bir hukuki gereksinim 
olarak sonuçlarının kanaatine varılmış şeklinde ifadesi bir gereklilikse ona diyecek bir şeyim yok. 
Ama ben yani genel kanaate varılmıştır şeyinin genel nasıl algılandığı konusuna baktım. Bu bir 
kesin hüküm değildir. Geçerli bir mantıksal erişim de değildir. Şarta tabi olarak bir şey hakkında 
bir yeterlilik ifadesi olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir. Bir yeterlilik durumunun ifadesi şimdi 



 

 

elbette yeterlilik durumu hepimizin kullandığı hepimizin yaptığı bir şey ama herhalde Türk Ceza 
Kanunu içerisinde ağırlık itibariyle 5–10 önemli cezadan bir tanesiyle suçlanır durumda iken bu 
yeterlilik konusunun birazcık daha gerçeklere dayandığını birazcık daha olgunlaşmış olması 
gerektiğini anlamak gerekir diye düşünmekteyim. Böyle olması şart aksi halde yani vicdanen de 
sıkıntı duyarız. Örneğin bilirkişiden rapor alırken bilirkişilerde kanuna göre yani vicdanı üzerine 
namusu üzerine yemin alıyorsunuz. Bu milletin en mutemet kişileri Sayın Mahkeme ve Heyetidir. 
Onun adına karar veriyorsunuz yani tabi ateş evvela düştüğü yeri yakıyor. Şimdi bana bu denli 
büyük bir suçlama olursa ya bu yeterlilik hali bu kanaate bir açıp bakmak gerekir diye 
düşünüyorum. Örnek iddianamenin 820. sayfasına geçelim ve oradan okuyorum. Şüpheli Yusuf 
Ziya Toker üzerine atılı suçlamayı reddetmekteyse de Yusuf Ziya Toker ve Cengiz Köylü, sözde 
oraj planını hazırlamada benimle beraber görev yapan diğer iki kişi zaten toplam 3 kişiyiz. 
Havacı olarak. Reddetmekte ise de AKP hükümetini devirmeyi amaçlayan balyoz güvenlik 
harekat planıyla irtibatlı olarak şüpheli Halil İbrahim Fırtına tarafından kaleme alınıp hazırlanan, 
tekrar ediyorum şüpheli Halil İbrahim Fırtına tarafından kaleme alınıp hazırlanan oraj hava 
harekat planı ve o planın eklerinde gidiyor. Şimdi burada üzerinde durmak istediğim husus şu 
gerek Yusuf Ziya Toker’in gerekse Cengiz Köylü’nün gerçekte böyle bir söylem ve bağlam 
içerisinde olmadığını kabul ediyorum ki, bu konular bana sorguda Beşiktaş’taki sorgum 
esnasında da sordular yani tanır mısınız? Keşke tanısaydım mesela Cengiz Köylü’yle 
akademide beraber olmamıza rağmen buraya görünce ilk defa yüzünden tanıdım. Ama hiç 
beraber konuşmuşluğumuz yok. Ziya Toker’le Hava Harp Akademisindeyken bir sefer belki 
görüşmüşlüğümüz vardır. Ben bu arada şunu da söyleyeyim bu iddianame geldikten aldıktan 
sonra ben hiçbir makamdan ne Genelkurmay Başkanlığından ne Hava Kuvvetlerinden ne 
şuradan ne buradan ne oluyormuş ne gidiyormuş bu neymiş bana bilgi veren edin gibi hiçbir 
talebim yoktur. Olmamıştır olmazda. Geleni de kabul etmem. Ben zaten oranın komutanlığını 
yapmıştım. Dolayısıyla bu kişinin bölümünde bana atılmış olan yani İbrahim Fırtına tarafından bu 
planın yazılmış olduğunu söyleme mümkün müdür? Olmaması gerekir diye düşünüyorum. 
Benim tarafımdan kaleme alınıp hazırlanan bunun göreni mi vardır Sayın Başkanım? Bunun 
şahidi mi vardır? Birisi rapor mu etmiştir? Yanımda mı bulunmuştur? Bütün iddianamenin esası 
biran önce nasıl bir kişi ve cüret içerisinde konuyu bu noktalara getiren kişiden başlayarak 
söyledim. Şüphelidir şaibelidir inanmak bana göre mümkün değildir. Bu kişinin ortaya koyduğu 
sadece dijital verilerden ibaret hatta bu verilerin çıktılarının alınması yine İddia Makamı 
tarafından yapıldı yine bu iddianamede mevcut ben bunların hiçbirisini görmedim sadece 
çıktıların nasıl gelişti onu da bilmiyorum. Dolayısıyla tabi karar Sayın Mahkemenin benim bir 
şeyim yok sadece halimi anlatıyorum. Yani reaksiyonumu anlatıyorum. Gelelim Cengiz Köylü’ye 
Sayfa 822 burada da aynı ifade var yine tarafımdan hazırlanarak kaleme alınan, öncekinde 
hazırlanıp kaleme alınan deniyordu bu sefer böyle bir değişiklik olmuş ama neticede bu yine 
bunun içinde aynı sorularım geçerli. Böyle söylenmemesi gerekir düşünüyorum. Bu iddianamede 
bunlar yazıldıysa yani İddia Makamının da bunu böyle söylememesi, bunu mahkemeyi kabul 
eden Sayın Mahkemenin de bunu böyle kabul etmemesi, ben baktım acaba bu iddianamenin 
neresinde var. Bu işi destekleyen hususlar gerçekten çok baktım olmadığını arz ediyorum. 
Dolayısıyla olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek vebaldir. Haksızlıktır. Gözden kaçmış 
olabilirliğini başından söylüyorum. Ama burada bir şeye önemle belirtmek isterim ki o da bu işin 
benimle ilgisi yok ama ortada bunu bu hale getiren getirmek için özel çabalar yapılmış bir 
çalışma var. Yani evet şuanda bizler yargılanıyoruz buradan bu aranan şeylere erişmek 
mümkün mü? O kanaatte değilim. Ama esas bu işin suçlularına bakılması gerektiği konusunda 
bir not alınmasında bunu bir defa daha düşünülmesinde yarar olabileceğini de 
değerlendirmekteyim. Esasında suç suça teşebbüs denilen sizin iddianamenizde ki okuyarak 
edindiğim eksik tespitlerim varsa bağışlansın, yani niyet, kanaat, işlem ne varsa hepsi burada 
mevcut. Şimdi diğer bir okumaya geçelim. İddianamenin 54. sayfası Sayın Başkanım burada 



 

 

önemli olan konu şu Ordu Komutanı Çetin Doğan balyoz komutanı iç hizmet kanunun kendisine 
verdiği Türkiye Cumhuriyeti kollama ve koruma görevleri gereği olarak bir harekat planı 
hazırlayıp kurulan hükümetin yıkılması ve yeniden milli mütabakat hükümeti altı altında yeni bir 
hükümet kurulması yönünde çalışma başlattığını öncelikle 1. Ordu bünyesinde görev yapan bazı 
general ve subaylarla görüşerek bu hususta anlaşamaya vardığını ifade ettikten sonra 1. Ordu 
sorumluluk sahası içerisinde bulunan Harp Akademilerinin Komutanı İbrahim Fırtına ve 
Donanma Komutanı Özden Örnek ile temas kurulduğu ve ardından da anlaşmanın sağlandığı. 
Biraz atlayarak devam ediyorum. Eldeki delillere göre dönemin Genelkurmay Başkanı ve kuvvet 
komutanlarının dahil olmadıkları anlaşılan bir oluşumun, ordu bünyesindeki hiyerarşi dışında bu 
amaçla bir yapılanma oluşturdukları tespit edilmiştir denilmektedir. Şimdi bu ifade de bana göre 
bir belirsizlik var. Ne bu belirsizlik? Bunu belirgin hale getirelim. İddianamede elde mevcut 
delillere göre dönemin Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bu işin dışındadır deniyor. 
Doğrudur. Ben dönemin Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları bunun içerisinde Jandarma 
Genel Komutanını da dahil ediyorum hiçbirisinden Fırtına General şöyle bir çalışma için Çetin 
Doğan’la şöyle bir beraberliği sürdürün bunu böyle yapın edin gibi herhangi bir emir almadım. 
Herhangi bir rica almadım hiçbir şey almadım. Şimdi bu arz ettiğim eldeki verilere göre dediğiniz 
şeyin bana ait olan kısmında bir resmi beyan olarak ben o tarafını kapatıyorum. Yani elde başka 
veriler sonradan oluşursa bu durum değişecek anlamını taşıyor. Eğer Sayın Komutanlar da 
bizim de bu işte Fırtına’ya verdiğimiz emir yoktur diye bir bilgi sunarlarsa bunla onları bağlayıcı 
bir hüküm olur dolayısıyla bu ifadenin belirsizliği konusu ortadan kalkar diye düşünmekteyim. 
Zira yine sizin iddianamenizi okuduğum zaman sonradan örneklerini de sunacağım yani her gün 
önümüze bir başka yeniliğin gelebileceği hatta İddia Makamında Savcılar değiştiği zaman onun 
değerlendirmesine göre yeni şeylerin oluşabileceği yani mutlaka bu hak bu şeyler size takdim 
edilmiş verilmiştir. Bunun böyle olmasını kabul etmekle beraber bunun ucu açıklığı konusunun 
nereye kadar gideceğini bilemediğimden dolayı bu konudaki elde mevcut deliller konusu beni 
rahatsız etti. Buna bir açıklama getireyim kendi hukuk bilmeyen kafama göre bir sınırlama 
oluşturayım diye bunu takdim ediyorum. Tabi ki takdir mahkemenizindir. Diğer taraftan hiyerarşi 
dışı bir yapı tespit edilmiştir deniyor. Bir kere benim içinde olduğum böyle bir yapı yoktur. 
İddianamede bunu destekleyen bir bilgi de bir kanıt da yoktur. Benzeri konular Sayın Çetin 
Doğan Generale sorulduğu zaman beyan ettiler. Sayın Özden Örnek Amiral kendisiyle ilgili 
kısımda düşüncelerini beyan ettiler. Bende söylüyorum ben kendisiyle böyle bir ilişki içerisinde 
olmadım ve Özden Örnek Amiralle böyle bir ilişki içerisinde olmadım. Hiç kimseyle olmadım. 
Yine bu konuda da Sayın Komutanların yani Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarımızı 
kastediyorum bir katkılarının olabileceğini düşünmekteyim, zira Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
birinci derecede sorumlu olanlar kendileridir. Böyle bir suçlamanın onları da direk veyahut 
endirekt şekilde rahatsız edebileceğini düşünmekteyim. Bir anlaşma sağladığımız söyleniyor, 
yani böyle bir kanıt mı var, böyle bir bilgi mi var? Temin ederek ifade ediyorum ki böyle bir şey 
yok birde tabi böyle bir oluşum dönemini analiz etmek lazım o zaman resim nedir yani Silahlı 
Kuvvetlerde, şimdi Sayın Ordu Komutanımız 1960 yılı mezunudur. Biz Özden Amiralle beraber 
1962 yılı mezunu subaylarız aramızda iki yıl bazı terfi şartlarına rağmen daha iyileri şeyler de 
olabilir 2002–2003 yani onu esas aldım iddianamede o belirtildiği için eğer sözüm ona bir darbe 
kurgusu oluşacak bir ekip kurulacaksa resme bakalım Türk Silahlı Kuvvetlerinde 14, 15 tane 
orgeneral vardır o tarihte yani 2002–2003 Ağustos’u ne kadar ki dönem içerisinde Çetin Doğan 
general dahil 7 tane Çetin Doğan generalin arkadaşı devre arkadaşı görevdedir, iş başındadır. 
Bunlar kimler Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, 
Jandarma Genel Komutanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, 3. Ordu Komutanı kendisi artı 
Sayın Genelkurmay Başkanı kendileri de ifade ettiler, Amerika’ya beraber gittikleri teğmenliğinde 
füzecidirler sonradan da oraya döndükten sonra havacı olmuş insanlardır bunun içerisinde 
Kıvrıkoğlu generali de belirtmek gerekir beraber yapmışlar, onlar baktılar sonradan Hava 



 

 

Kuvvetlerinde gelecek herhalde göremedikleri için bu tayyarecilerin şeyinden dolayı tekrar biz 
yerimize dönelim diye müracaat ettiler iyi ki de etmişler çünkü bakıldığı zaman 2 tane 
Genelkurmay Başkanı 1 tane de Ordu Komutanı olmuş iyi yapmışlar Hava Kuvvetlerinde 
kalsalardı böyle bir duruma gelemeyeceklerdi, ama şeye dönelim dolayısıyla Genelkurmay 
Başkanı da bunu içerisine alındığı zaman 7 tane devre arkadaşı artı Genelkurmay Başkanı 
yakını dolayısı ile Sayın Çetin Doğan Generalim eğer böyle bir plan yapacaksa kendi yakın 
münasebetleri işte 40 yıllara daha ilerisine varan arkadaşları dururken ben şahsen hiç 
Genelkurmay karargahında çalışmadım kendileri 17 yıl çalışmıştır. Dolayısıyla bir özel bağlantım 
yok Özden amiralin durumunu da çok bilememekle beraber onun çalıştığını biliyorum birkaç yıl 
ama yanı farklı grupların insanlarıyız dolayısıyla niye bize bunu sorsun. 2 bunu konuşulduğu 
zaman nedir bu plana göre? 2003 yılının Mart ayları filan yani Ağustosun şuraa olur ne var beş 
altı ay var esasında yılbaşından sonra yeni görevi alacaklar konusunda sistemde bir hazırlık 
vardır. Benim için yine iddianamedeki bir bağlantıyı dile getirerek devam edeyim Gölcük'te çıkan 
evrakların birinde o zamanki Hava Kuvvetleri Eğitim Daire Başkanı bir özel görev eğitimi var bu 
özel görev eğitimi şu çok özel işler yapacaklar onla ilgili akademide ki pilotları eğitiyorlar o 
olmasa zaten havacıların planları uygulanmaz o raporda şöyle diyor, Sayın Başkanım, 
planlarımız Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında devam ediyor yani ancak Haziran ve Temmuz 
ayları geriye kalıyor eğer sistemde bir yanlış olmazsa, Sayın Çetin Doğan generalin kadrosuz 
nedeniyle görevini tamamlayacak, onun yerine gelecek kişiler aşağı yukarı belli. Bizler Hava 
Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına görevine geleceğiz bulunduğumuz görev itibariyle 
benim akademilerinde işte Özden amiral burada çok güzel bir espri ile şey etti bir arabadan 
başka altımda hiçbir şeyim yok, benim araba sevdiğimi biliyor eski araba onun için oraya 
koymuşlar teşekkür ederim. Hiçbir şeyi olmayan bir adam 2 ay sonra ben zaten normalde 
kuvvetin sahibi başında olacağına göre böyle bir sonu ucu belli olmayan riskleri şu bu olan bir 
şeye niye kalkışayım? Yani birkaç nedenle bakıldığı zaman burada ki kurgu, bir sebeple suni 
olarak oluşturulmuştur. Kesin böyle tabi, hemen bir tane daha şeyi söyleyeyim 60 ile 62 devre 
arasında 61 devresi de var kim var? Yaşar Büyükanıt General var Edip Paşa o zaman ayrılmıştı, 
bir sene önce ayrılmıştı. Dolayısı ile O, Genelkurmay 2. Başkanı idi oradan gidecek Çetin 
Paşanın yerine 1. Orduya orada Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç General onun durumu 
diğerlerinden o bir sene daha görevine devam edecek yani onun yanında ki Kurmay Başkanı 
olan Başbuğ General oradan gelecek 2. Başkanlığa aşağı yukarı Kara Kuvvetlerinde bu 
satrancın taşlarının nasıl hareket edeceği önceden bilinir bu bizim durumumuzda olanlar bunu 
çok daha kolay bilirler. Dolayısıyla böyle bir belirsizliği üstlenmenin böyle bir don kişotluğu 
yaratmanın bizler için makul bir sebebi yoktur. Hepimiz zekiyiz, ben de en az zeki diyen insanlar 
kadar zekiyim, yani bundan sizlerde öylesiniz hepimiz böyleyiz, ama ben kendi alanımda 
akıllılardan bir taneyim, bir tanesiyim. Akıllılık doğarken insana gelmez akıllılık zamanla 
kazanılan bir keyfiyettir. Öğrendikçe yaşandıkça birikimi olur. Ben bu değerlendirmeyi yaptığım 
zaman herhalde 40 yıllara yaklaşan bir yaşamım vardı neyin ne olacağını daha sonra 
değineceğim bilecek durumdaydık. Bir husus daha var, darbenin önlenmesi konusu, bu da 
özellik taşıyan bir yapı iddianamenin 384. sayfasında darbenin gerçekleşmemesinde dönemin 
Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın rolü olduğu şeklinde bir ifade vardır, yani darbeyi 
Sayın eski Kara Kuvvetleri Komutanımız önlemiştir. Yine iddianamenin 112. sayfasında Çetin 
Doğan ve kurmay heyetinin 30 Ağustos’ta emekli olmalarından sonra ellerinde olmayan 
nedenlerle icra hareketini tamamlayamadıkları sonucu ifade edilmektedir. Yani burada 765 sayılı 
TCK’nın 147. maddesinde suçu oluşturacak yoğunluğa ulaşmadan kabulü halinde suçun, örgüt 
içerisinde konum ve durumu, etkinliği ve faaliyetlerini değerlendirmek sureti ile şüpheliler lehine 
5237 Kanunun 314/1-2 maddelerin tatbiki gerektiği kanaatinde varılmıştır şeklinde bir şey var. 
Ben bunu sordum bunu anlayacak durum yok. Deniliyor ki burada eğer bu iş kendiliğinden 
sönmüş olsaydı sizin için bir sorun olmayacaktı ama birinin marifeti ile bunun hayata geçmesi 



 

 

önlendi ise gerçekten zor durumdasınız. Ben o nedenle diyorum ki eğer böyle bir şey varsa, 
Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız gelsin bu iş öyle midir, değil midir? Bunu söylesin biz de 
ikna edelim. Ama ben söylüyorum benim bu işle bir dahilim yok ama kendisi bunu nasıl 
engellemişse o konuda lütfederlerse hepimizin ihtiyacı var artı kendilerinin bu konuda böyle bir 
beyan bulunması halinde bir şeyler daha irtibatı otomatikman ortaya çıkar. Hani eldeki verilere 
göre Komutanlar bu işin dışında tutulmuşlardı ya, eğer o biliyorsa engellemiştir. O biliyorsa 
diğerleri de biliyordur bilmesi gerekir. Dolayısı ile önem oluşturan bir ifade tarzı çok daha bunun 
nasıl bir ileride şekille karşımıza çıkabileceği konusunu yorumlama gücünde değilim ama basit 
sade bir insan olarak algılayışımda beni rahatsız eden bir yapı olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Sayın Başkanım, Sayın Üyeler, benim balyoz güvenlik harekat planı ve oraj hava harekat planı 
ve çalışmaları ile ilgili söyleyeceğim şudur: Ne bir kimseden emir aldım, ne bir kimse bana bir 
ricada bulundu şunu yap bunu yap et diye. Ne bir kimse benden talepte bulundu. Ben de hiçbir 
kimseye şunu şöyle yap, bunu şöyle yap diye bir emir vermedim, direktif vermedim, ricada 
bulunmadım. Ayrıca oturup yazmadım, yapmadım, böyle bir örgüt içerisinde bulunmadım. Bunu 
net, doğru bir asker sözü olarak ifade ediyorum. Yine söylüyorum ben üniformalı 45 yıl mavi 
üniformayı taşıdım. Türkiye Cumhuriyeti Milletini, Devletini Anayasa ve Yasalarında belirtilen 
değer ve düzenleri ve menfaatlerini korumak ve savunmak için çalıştım. Buna terörle mücadele 
de dahildir. Bizzat yaptım, komuta ettim Türkiye Cumhuriyetinin Milli Güvenlik Politikalarının 
formüle edildiği platformlarda rol aldım. Görevimi yapmaya gayret ettim, yaptığıma da 
inanıyorum. Buna karşı bazı karanlık zihniyetler olarak ifade edeyim, tertiplediği bir iftira 
kampanyası ile beni kesin olarak ifade ediyorum, arkadaşlarımı çok yüksek bir ihtimalli bir 
kanaat beyanı olarak belirtiyorum, suçluyorlar ve burada tutuklanmamıza sebep oluyorlar. Bu 
hususu üzüntü ile karşılıyorum, kınıyorum. Bu suçlama beni, burada bulunanları darbeci, 
cuntacı, terörist ilan etmiştir, reddediyorum. Bu oyun bana William Shakespeare’nin, Julio 
Ceasar trajesini anımsatıyor. Bir düşünür şöyle diyor; düşündüklerimizi bir kere daha 
düşünmekte fayda vardır. Bu oyunu kurgulayanlar, sahneye koyanlar kimlerdir? Ben yada biz 
olmadığımız inancımı söyledim. O halde terörist, darbeci, cuntacı denen kimlerdir? Dediğim gibi 
sizler dahil burada olan herkes dahil anasını, babasını, çoluğunu, çocuğunu, akrabasını, bu 
milleti biz koruduk korumaya çalıştık. Böyle insanlara arkadaşlarımda öyledir, canını verenler 
oldu, terini dökenler oldu, hayatını buna verenler. Bizim hayatımızda şöyle bir şey vardır hiç 
kimse çalışmaktan, hayallerinde aklında ki geçen özel beklentilerine zaman bulamamıştır, bunu 
seneye yaparız onu da öbür seneye yaparız. Bunları öteleye öteleye sonunda emekliliğimizde 
yaparıza getirmişlerdir. Adam emekli oldu burada ona da fırsat bulamadı. Öbür hayal kuranların 
yarıda kaldı. Sayın Başkanım, Sayın Üyeler, iddianamenizde bana yöneltilen suç ile ilgili ne bir 
niyet ne bir kasıt içinde oldum. İçinde olmadığım hiçbir şekilde yapmadığım durum ve fiilleri 
varmışçasına kurgulayan, göstermeye çalışan bir iftira daha doğrusu bir terör örgütünün saldırısı 
ile karşı karşıya bulunmaktayım. Bunları hak etmedim, hak etmiyorum. Şimdiye kadar 
konuşmadım, hiç kimse sizin kayıtlarınızda mutlaka vardır İbrahim Fırtına’nın hiçbir gazeteciye 
bir beyan verdiği söz konusu değildir. Bir iki bana ait bilgi çıktıysa da benim dışımdadır burada 
olduğu gibi. Bunların içerisinde birkaç gazeteci dostum da vardı talepleri oldu, onları da 
üzdüğümün farkındayım ama bu bir prensip meselesiydi yapmadım, ama burada söylüyorum 
bunlar bizim hayatımıza, amiyane lafı ile kellemize nişan almışlarıdır. Atılı suç ile ilgili Sayın 
Başkanım söyleyeceğim bundan ibarettir. Çünkü yaşamışlığım yoktur, bilmiyorum. Türk 
Adaletine Sayın Mahkemenin vicdan, namus, şerefine inanıyor ve güveniyorum. Burada sözü 
oldu Özden Örnek Amiralin ve benim avukatlarım Anayasa değişiklik hükmünden kaynaklanan 
bir madde nedeni ile Mahkemedeki görevimizin Ankara’ya Yüce Mahkemeye gönderilmesi 
konusunda bir talepleri olmuştu, Sayın Savcımızın müdahil olmaları nedeni ile bu 
gerçekleşmedi. Burada şunu belirtmek istiyorum bunun hiç yeri yok. Bu Mahkeme olmuş ama o 
Mahkeme olmuş bizim için fark etmez, her ikisi de bu milletin Mahkemesidir. ben de bu milletin 



 

 

kendisiyim, ben de onun bir ferdiyim. Hiçbir endişem odur budur yok, böyle bir beklentim de yok 
ama beklentim şu; asıl suçluların bu Mahkeme önüne bir gün çıkabilmiş olmalarıdır ve yaşarken 
de bunu görmek istiyorum.’’ 

Mahkeme Başkanı:”Alkışlamıyoruz, alkışlamıyoruz.’’ 
Sanık Halil İbrahim Fırtına:’’Sayın Başkanım, Sayın Üyeler, eğer uygun görürseniz bir 5–

10 dakika müsaade ederseniz.’’ 
Mahkeme Başkanı:” Olur tabi. 10 dakika ara veriyoruz.’’ 
Sanık Halil İbrahim Fırtına:’’Peki, teşekkür ediyorum.’’ 
Duruşmaya 10 dakika ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu 
Mahkeme Başkanı: “Verilen aradan sonra duruşmaya devam ediliyor. Sanık Halil İbrahim 

Fırtına buyurun savunmanıza.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına: “Sayın Başkanım, Sayın Üyeler, Sayın Savcı arz ettiğim gibi 

iddianamenizi inceleyen, incelemeye çalışan eski bir Harp Akademileri Komutanıyım. Aynı 
zamanda Türk Hava Kuvvetleri Komutanıyım. Bu iddianamede yer alan oraj hava harekat planı 
ve onunla ilgili olan çalışmalar konusunda tespit ettiğim ve bazı değerlendirmeler içerisinde 
bulunduğum hususlar vardır. Bunu bir moral mecburiyet olarak takdim etmek istiyorum. Sayın 
Başkanım ben meslek hayatımın yaklaşık dörtte biri kadar bir dönemi harp akademilerinde 
geçirdim. On sene öğrencilik yaptım. O zamanlar öğretmenlik deniyordu. Sonradan öğretim 
üyeliği oldu. Çok genç yaşımda hava kuvvetlerinde ilk defa yüzbaşı rütbesinde öğretmen olarak 
atandım. Daha sonra harp akademileri komutan yardımcılığı yaptım. Korgenerallik rütbemde iki 
yıl. Bunun bir yıl kadarında Allah rahmet eylesin yakın bir arkadaşımızın aramızdan ayrılması 
nedeniyle Hava Harp Akademisi Komutanlığı görevini de ek olarak, atamalı olarak yürüttüm. 
Daha sonra Orgeneralliğimde Komutanlık yaptım. Sanki Kıvrıkoğlu General beni buraya 
atamasaydı daha mı iyi olurdu diye düşünmediğim de olmuyor değil şimdilerde. Öğrenci 
öğretmenlik zamanımda kendi sınıf arkadaşlarım devremden öğrencilerimiz vardı. Onlara 
öğretmenlik yaptım. Beni takip eden iki hava kuvvetleri komutanı öğrencim oldu. Daha 
sonrakileri (bir kelime anlaşılamadı) bunu söylerken esasında şuna getireceğim işi. Türk Silahlı 
Kuvvetleri söylenmesine rağmen çok çok böyle sığ olarak tartışılmasına rağmen öyle değildir. 
Öyle olmayan nedir Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye’de bazı şeylerin hala öncüsüdür. Bu öncülüğü 
halen günceldir. Örnek; bir tartışma konusu, bir konferans bunun alt bölümleri, bir planlama 
faaliyeti bir seminer bir tatbikat, bir harp oyunu onunla ilgili teoriler onunla ilgili uygulamalar, 
simülasyonlar konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten öncüdür ve halen de günceldir. 
Bunun altını çiziyorum. Ben görevde bulunduğum zaman birkaç defa denedim. Mesela bir harp 
oyunu nedeniyle Türkiye’nin harp oyunlama teorileri konusunda bilgilerini bir araba konferansı ile 
tespit etmeye çalıştım. Sonra çok fazla ilerisine gitmeyeyim ama bana teklifler gelmişti. Bu 
öncülüğü ve güncelliği nerden kaynaklanmaktadır ona bir iki noktayla değineyim. Bir kere harp 
akademileri bünyesinde her kuvvetin karanın, denizin, havanın sınıf harp akademileri vardır. 
Burada iki yıl müddetle öğrenim görürler. Ayrıca eğitim de görürler. Oradan mezun olanlar 
kurmay olur. Belirli bir kıtada deneyimler edindikten sonra tekrar kurmay subay olarak silahlı 
kuvvetler akademisine gelirler. Orada da eğitim görürler. Bir kısmı devletin orta ve yukarı 
bürokratlarının da dahil olduğu askerlerle beraber milli güvenlik siyaseti ve politikalarımız ile ilgili 
bir akademimiz daha vardır. Milli güvenlik orda da eğitim görülür. Bütün buradaki bütün bu 
çalışma gücünün yarattığı bir birikim vardır. Bu birikim akademilerde toplanır. Artı Türk Harp 
Akademileri yaklaşık otuzu aşkın dost ve müttefik ülkenin bugünde öyledir tahmin ediyorum. Yüz 
civarında çoğu ülkelerindeki kurmaylık eğitimini tamamlamış olan subaylarının katıldığı bir 
yabancı eğitim gücü, fikir gücüyle her sene yeniden buluşmaktadır. Onlardan gelenler, onlardan 
birikenler oradadır. Artı Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada beş kıtada görev yapmaktadır. Ülkenin 
menfaatlerini ve onu temsili buralarda sürdürmektedir. Buralardan aldıkları vardır. Artı ait 



 

 

olduğumuz askeri organizasyonlar içerisinde birleşik müşterek karargahlarda çalıştırdığımız 
insanlar vardır. Bu dediğimiz alanlardaki birikimleri artı dışarıda akademilerde, dışarıda 
üniversitelerde okuttuğumuz mensuplarımız vardır. Bunların çoğu harp akademilerinden 
geçerler. Zorunluluk halinde geçemeyenlerin raporları orada toplanır. Onları da oraya damıtırız. 
Artı ülkemizin her kesiminden öne çıkmış birikim sahibi söz söyleme birikimlerine sahip 
olduğunu değerlendirdiğimiz insanlarını, onlara verdiğimiz süreler içerisinde dinlemekten zevk 
duyarız. Onlarla çalışma ortamları oluştururuz. Artı Devlet Başkanları, ulusal, yabancı, artı ileri 
çıkmış Silahlı Kuvvetler üyeleri, Genelkurmay başkanları, Milli Savunma Bakanları gibi bunların 
bıraktıkları artı üniversitelerimizin şükranla yad etmek isterim ki sürekli katkıları vardır. Çok 
seçkin öğretim üyeleri bizlerle beraber severek paylaşarak bizi canlı tutmuşlardır. O nedenle 
harp akademilerindeki bu dediğim alanlardaki konular canlıdır, günceldir ve ileri seviyededir. 
Dolayısıyla bu kurumdan mezun olanlar kurmay subaylardır. Burada bulunanların çoğu budur. 
Bunlar her zaman bu bilgilerini bu çıkımlarını yanında taşıyarak yaşadılar. Onların 
maymuncuğudur, onların yol göstericileridir. Dolayısıyla her gün bir şeyler katarak, geliştirerek 
bunu kullanırlar. Dolayısı ile kurmay subaylar bir planı yaptığı gibi, bunun sahtesini de anlayacak 
bir durumdadır. Yani bu işin sarrafıdırlar. Dolayısıyla benim önüme gelen planın ben ne 
olduğunu ben en başında birkaç dakikalık bakışımda ne olduğunu ifade etmiştim. Sebebi budur. 
Hava kuvvetlerine gelince tüm dünyada olduğu gibi en genç bir kuvvettir. Nispeten küçüğüm 
fakat birinci sınır bir ekip olmak için, dünyada öne çıkmış kuvvetler platformunda ve 
standardında görev yapmak ülkeyi ve onun menfaatlerini korumak için ter ve kan döken özel bir 
kuvvetiz. Diğer kardeşleri gibi Türk Silahlı Kuvvetlerini teşkil eden, onu tamamlayan her zaman 
güvenilir bir güçtür. Bizi yaratan öldüğümüzde yerine yenisini koyanın, koyan bu ülkenin ana ve 
babalarına bir defa daha minnetlerimi sunmak istiyorum. Hepimiz onlardan birisiyiz. Farkımız 
sadece elbiselerimiz veyahut ondan sonra aklımızda kalan, benliğimizde kalan, duygularımızda 
kalan ve öne çıkarttığımız birikimlerimizdir. Sanal olarak görevlerimize göre gruplandırılıyoruz, 
adlandırılıyoruz. Hepsi bundan ibarettir. Hepimiz bu milletin çocuklarıyız ve bu millet için varız. 
Hassasiyetimiz bu iddianamedeki atılı suçlamaların Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bana 
göre tümünün kapsamına almıştır. Her ne kadar burada 163 kişi veyahut 194 kişi gibi 
görünüyorsak da böyle değerlendirmekteyim. Bu nedenle çoğunun kurmay subay olduğu, harp 
akademilerinde eğitimler gördüğü dikkate alınırsa Harp Akademilerinin ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin ulusal ve uluslararası itibarını korumak her Türk vatandaşının görevi olduğuna 
inanıyorum. Askeri gücümüzün çekirdeği bunlardır. Askeri gücümüz milli gücümüzün önemli 
yapı taşlarından bir tanesidir. Zaman zaman öne çıkartılır, zaman zaman geride tutulsa da milli 
gücün olmazsa olmazıdır. Ayrıca diğer güçlerimizin bir kuvvet çarpanı ve koruyucusudur. 
Dolayısıyla bu suçlamanın sonuçlarının nereye doğru projekte edilmekte olduğunu düşünmekte 
yarar vardır diyorum. Başka da silahlı kuvvetlerimiz yok. Önceden arz ettim Sayın Başkanım. 
Hepimiz zekiyiz, çünkü o şekilde seçiliyoruz, ediyoruz. Ama zaman içerisinde akıllanıyoruz. 
Öğrendiklerimizle, birikimlerimizle bunlar artıyor. Dediğim gibi uzun yıllar akademide kalmaktan 
dolayı birtakım alışkanlıklarım var. Bir şeyleri bende sizler gibi okuyorum, ediyorum, 
değerlendiriyorum. Şimdi darbelerle ilgili birkaç çıkarımımı evvela ifade etmek istiyorum. Bir kere 
darbeler hakkında bildiklerimizin darası kendilerinden çok daha ağırdır. Ancak işe yaramazlar, 
kuru kalabalıktırlar. Geriye kalanlar ise azdır, özdür. Onu da dışarıdakiler bilemezler. Ne 
yapsalar, ne etseler de kolayca öğrenemezler. Çıkarım bir. Dolayısı ile kopya çekerek darbe 
planlanmaz, yapılmaz. Çıkarım iki. Ayrıca darbenin provası olmaz. Kalabalıkta tartışılmaz. Üç. 
Darbenin planlamasında ekip dar, güvenlik geniş ve sıkı tutulur. Aksi düşünülemez çünkü 
ölümcüldür. Çıkarım dört. İcra ekibini büyütecek güç resmi hiyerarşidir. Olmazsa ne emir verilir 
ne de yerine getirecek adam bulunur. Ortada sipsivri kalınır. Beş ve son olarak asker hep günah 
keçisi olarak gösterilmiştir. Bana göre doğru değildir. Çıkarım altı. Sayın Başkanım şimdi bunları 
böyle koyduktan sonra oraj planını sözüm ona darbe ilişkileri açısından da incelemeye alacağım. 



 

 

Birinci aşaması sac ayağında bir topallık var. Birinci aşamada bahsettiğim kişinin bilgileri iddia 
makamına takdim etmesiyle beraber balyoz iddianamesi yaratıldı ve 196 kişi Sayın 
Mahkemenizin huzuruna getirildi. İddianamenin hazırlanmasında çokça kullanılan bir çalışma 
özelliği olarak görülen kes yapıştır uygulaması nedeniyle iki kişi sehven de olsa tahliye edilerek 
hürriyetlerine kavuşturuldular sevindik. Darısı başımıza. Kalan 194 kişinin general, amiral, subay 
ve astsubay olarak sayısal çoğunluğu kara kuvvetlerinde sırasıyla sonra deniz kuvvetlerinde 
birazcık jandarma var, ondan sonra da ben dâhil 3 kişiyle hava kuvvetleri de sonda yerine oldu. 
Malumdur bu şeyleri sayarken bir kültürdür. En önemlisini en sona alırlar. Belki benim sesim 
biraz interfon bende çok yoğun olarak kendimi dinleme şeyim var. Yüksek konuşurken Sayın 
Başkanım kendimi çok yüksek sesle konuşuyorum zannediyorum. Ona nedenle tersine bir 
ayarlamam var. Size belki sesim yavaş gelebilir.  

Mahkeme Başkanı: “Sesiniz net geliyor, net geliyor sesiniz.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına: “Geliyorsa mesele yok. Teşekkür ederim. Ama böyle bir 

sıkıntıyı yaşıyorum. Ben dahil üç kişi olarak bu şeyle karşı karşıya geldik. Sadece onurlu görevi 
kabul eden bizler gösterildik. Ama iddianameyi aldığım zaman bu saç ayağının bizimle ilgili 
bacağının kısa olduğunu, topal olduğunu gördüm. Yakın çevremdekilerle de bunu paylaştım. 
Yani böyle bir şey olamaz. Zaten ben yokum ama yani böyle bir düzenlemede zaten mümkün 
değildir dedim. Nerden bileyim bu topallıktan kurtulacağımı. İddianamenin 329. sayfasından 
okuyorum. Yukarıda tamamı verilen oraj hava harekât planına özet olarak bakılacak olursa 
atlıyorum bir kısmını yürütülen soruşturmaya konu balyoz harekat eylem planı ve suga harekat 
planının eklerinin önemli ölçüde mevcut olduğu, oraj hava harekat planının eklerinin çoğunun 
bulunmadığı anlaşılmıştır dendikten sonra devamla gelecekte olabilecek bir gelişmeye onun 
bugünden hazırlanmış bir gerekçesine yer veriliyor. Şöyle ki; soruşturmaya konu harekat planları 
ve belgelerinin sahte olarak sonradan düzenlenmiş olduğu iddiasının kabulü halinde oraj harekat 
planının da tüm ekleriyle birlikte sahte olarak düzenlenmesi diğer dokümanlarla birlikte CD’lere 
kopyalanabilmesi mümkün olabilirdi. Bu planın eksik olması oraj hava harekat planını 
hazırlayanlarını çalışmalarını zamanında tamamlayarak teslim edip etmedikleri veya teslim 
etmelerine rağmen soruşturma konusu dokümanları gazete muhabirine ulaştıran kişi veyahut 
kişilere ulaşamadıklarına ele geçen dokümanların sahte olarak düzenlendiği iddiasına asılsız 
olduğunu göstermektedir denilmektedir. Bu konu da daha önce de diğer komutan arkadaşlarım 
tarafından özellikle Özden Amiral tarafından belirtildiği için çok detayına girmek istemiyorum. 
Buradan çıkardığım husus şudur; Sayın İddia Makamının konumu ve tecrübesi göz önüne 
alındığında böyle bir akıl yürütmenin yapılabileceğine inanıyor. Bu kurguyu düzenleyenlerin 
ileride yapacakları veya gün ışığına çıkaracakları bir işle ilgili olarak tuttukları, kendi özel not ve 
yorumlarının yanlışlıkla bu iddianameye karıştırıldığına ihtimal veriyorum. İhtimal olarak olabilir 
diyorum. Ama insan aklının da reflekslerine çoğu kez mani olamıyor. Ya böyle değilse, 
gerçekten düşünmek bile istemiyorum. Aklıma yakın zamanda şahit olduğumuz tusunami 
geliyor. Oraj planının ikinci aşaması yaklaşık bir seneye yakın bir süre sonra oraj planının 
eksiklikleri biraz önce söylediğim kehanette olduğu gibi ortaya çıkartıldı. Yani Orgeneral Fırtına 
ve ekibi için eksik olan bacağına bir protez yapıldı, yaptırıldı, bulundu. Herkes bağırdı evreka. 
Gölcükte çıkanların mahkemenin bize dağıtması sonunda gördük ki var olan oraj planı ve 
eklerinin bir kopyası da burada mevcut. Halbuki bunları anımsıyoruz ki tek kopya yazılmış 
görünüyorlardı. Eklerinin çoğu tamamlanmamış, ilkin lahikalarda yer alan personel listelerinde 
adları geçen hemen hemen herkese yeni düzenlenen eklerde ve plan çalışmalarında 
yazışmalarında görev verilmiş, rol verilmiş yani işi irtibatları tamamlanmış. Hatta öyle ki Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde ne yazılı ne de pratikte bir örneği, uygulama örneği olan bir ilgi gösterme 
metodu başlatılmıştır. Bir kişinin sözünün ilgi verilmesi. Böyle bir şey yok. Ben bu kadar süre 
yaşadım yok. Arkadaşlara sordum. Yeni dönemlerde böyle bir şey var mı? Gelişti mi? Kayıtlara 
girdi mi? Böyle bir şey de yok. Nerden çıktı? Bir kişinin sözünü ilgi olarak göstermek. Hele hele 



 

 

bu bir önemli konu ise. Bu çok gizli bir konu ise. Bunun sonuçları insanları demin çıkarımlarında 
söylediğim gibi veyahut bugün bize yaşattırılan durumlarda olduğu gibi tahmin edemeyeceği 
kadar büyük dertlere aşacaksa birinin sözlü ifadesine ilgi verilen bir şeyin üzerinden hareket 
etmek mümkün mü? Ve bunların muhatabı her birisi kurmay subay. Generallere doğru yukarı 
çıkıyor. Akıllandığımızı söylemiştim. Bunun yeni bir kurgu ve iftira olduğundan hiçbir şüphem 
yoktur. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinden oluşan sac ayağının Hava Kuvvetleri ile olan 
kısmındaki eksiklik bu şekilde tamamlanmak istemiştir. Daha doğrusu birazcık da benim 
kıskanmışlardır. Niye? Şimdi bakıyorlar ki Kara Kuvvetleri cephesinde 1. Ordunun külliyen 
burada. Donanmada denizin o kadarı orda. Hava Kuvvetlerinde bir General Fırtına var yanında 
iki tane albay var. Onlarında ne olduğuna döneceğim. Yani herhalde kıskandılar. Tek başına bu 
adam bunların nasıl yapacak? Nasıl götürecek? Biraz da haksızlık ettiler. Havamı da bozdular 
ama bunlarda ortaya çıktı. Şimdi burada benimle ilgili olan kısmından çok beni rahatsız eden bir 
husus daha var. Bir kere bunun içerisinde bir sürü havacı general var. Bir sürü havacı subay var. 
Daha önce dediğim gibi ilk şeyde isim olarak geçmiş insanlara bağlantılar kurulu çalışmalar var. 
Bunların içerisinden üç tane isim vereceğim. Bunlardan bir tanesi Hava Orgeneral Bilgin Balanlı. 
Halen Harp Akademileri Komutanı. Diğeri Korgeneral Korcan Pulatsu. Kendileri şu anda 1. Hava 
Kuvvetleri Komutanı. Diğer bir Korgeneral Ziya Güler. Hava eğitim komutanı. Diğer arkadaşlarım 
gibi bunlar sağda solda satılan hani o olmasa git onun yerine birini al onun yerine koy dediği bir 
şey değildir. Biz küçük bir grubuz. Çok büyük emeklerle diğer kuvvetlerde olduğu gibi 
insanlarımız yetişiyor. Zaman harcıyoruz, para harcıyoruz. İmbikten süzerek geçiriyoruz. Yani bir 
arkadaşın yerine bir tanesini daha koyabilmek hemen mümkün değil. Ayrıca bunların durumu 
ne? Bilgin Balanlı Orgeneral eğer Ağustos’ta yapılacak şuraaya kadar başına bir balyoz düşmez 
ise ve karar vericiler kararlarını değiştirecek bir durumu bulmaz iseler bu kişi Ağustos’ta hava 
kuvvetleri komutanı olacak. Mevcut olan arkadaşımız da görevini tamamladığı için ayrılmış 
olacak. İki. diğer korgeneralden bir tanesi bu sene hava kuvvetlerinde orgeneral olacak. Ya 
Pulatsu ya Güler. Dediğim gibi Balanlı’nın ikinci bir orgenerali daha yok. Yani o olmazsa onu (bir 
kelime anlaşılamadı) bu arkadaşlar iki sene sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığından ayrılacak 
olan orgeneral Baranlı’nın yerine geçecek iki kişiden bir tanesi. Dolayısıyla önümüzdeki 
minimum 4 yıl konusunda Hava Kuvvetleri Komutanlık görevine getirilecek mevcudu ortadan 
kaldırıyor. Umarım mahkeme nasıl değerlendirir, bu konudaki resmi gelişmeler nedir? Ama bir 
potansiyel olarak bu böyle söylediğine göre bu konuda ki hassasiyetimi ifade etmek isterim. 
Bunun bir vebali vardır. Kişiler tabi ki suç varsa ki bu iş ile ilgili olarak ben olmadığını 
söylüyorum. Bu kişilerin hiçbirisine ben görev vermedim. Onlarda bana bu Gölcükte çıkan 
belgelerde olduğu gibi hiçbir şeyi rapor etmediler. Bu doğru ama bunları buraya getirerek burada 
arkadaşlarım var diğer kuvvetlerden. Gerçekten soramıyorum üzüntüden onların başına gelen 
şeyler gibi bir olayı daha yaşatmak ne kadar veballi olduğunu takdirlerinize sunuyorum. Umarım 
bunla ilgili çalışmalar bu arkadaşlarımızı ve hava kuvvetlerini ciddi şekilde etkilemez. Eğer olursa 
bu gerçekten bir kıyımdır. Dolayısı ile 2011 Gölcük depreminin Hava Kuvvetlerini vurmasından 
ciddi şekilde endişe duyuyorum. Vurmamasını bütün kalbimle diliyorum. Yaşam savaşında Siber 
Savaşa hazır mıyız diye bir konuyu formüle ettim. Hepimiz zaten bu savaşın içerisindeyiz. Yani 
yaşamın içerisindeyiz, yaşam bir savaş. Denizde ya da karada başladım. Havaya uzaya doğru 
boyutlandı gidiyor. Taş, sopa, kılıç, kalkan derken tüfek, top, füze oldu attan deveden kayıktan 
başladık tanklar, gemiler derken balonlar, uçaklar, füzeler ve radar icat oldu. Radar çok kilit bir 
konumda bir süredir bu işin merkezinde yer alıyor. Yani esasında harplerin hepsinde radar 
oyunu oynuyoruz. Ya da radar savaşı yapıyoruz. Bir taraf görünmeden vurmaya, öbür taraf da 
vurulmamak için görmeye çalışıyor. Kimi etrafından dolaşıyor, olamayacaksa silahını geliştiriyor, 
uzaktan atacak şeyler, onu etkisiz hale getirecek şeyler yapıyoruz. Bugün yeni bir kabiliyet dağı 
hayatımıza girdi. O da Siber Savaşın dijital oyunu ile uğraşıyoruz. Biri taarruz etmiş, bizler de 
savunmaya çalışıyoruz. Teknoloji genelde hayatımızın içerisinde yararlı rolleri vardır. Ama kötü 



 

 

niyetlilerin elinde ise zararlı olduğu kaçınılmazdır. Toplum bu gelişmelere göre ihtiyaçlarını 
zamanında giderememektedir. Genelde ihtiyaçların giderilmesi bir faz bazen iki faz geriden takip 
eder. Aynen bizde olduğu gibi, savunma taarruza göre bir faz geridedir. O dijital konularda da 
bizim hazırlıklarımız bir iki faz geriden gelmektedir. Bu bizde olduğu gibi dünyada da böyledir. 
Göreceli olarak belki bizden iyi olanlar vardır. Örneğin bir kişi dijital belgelerden ötürü suçlanıyor. 
Ama o kişi diyor ki bu dijital veriler bana ait değil, üzerinde bana ait olan ne bir dijital imza var. 
Ne şu var ne bu var. İlgili diyor ki imzanız yok ama o zaman da imza ile ilgili bizim 
mevzuatımızda bir konumlandırma yapılmamıştır. Dolayısıyla (bir iki kelime anlaşılmadı.) peki 
başkalarında bu konu gelişmiş midir? Yani onlar adım atmışlar mı? Evet onlar atmışlar. 
Sonradan bizlerde oldu. Ama daha adım atılacak işlerimiz var. Yani fazı birazcık ilerletmek 
lazım. Bununla ilgili hazırlıklar konuşmalar bilmem neler olduğu konusu Türkiye’mizde de bilinen 
bir şey ama bunları tamamlamak zannediyorum en fazla bizim işimize yarayacak. Bilirkişi 
raporlarına şöyle bir bakarsam. İddianamede suçlamaya esas olan hususların 11, 16 ,17 nolu 
CD’lere kayıtlı olduğu ifade edilmiştir. İddia Makamı 11 nolu CD için TÜBİTAK dahil olmak üzere 
bazı kurumlarından bilirkişi raporları almış, resmi kurumlarca hazırlanan raporlar İddia 
Makamına sunulmuş, Sayın Mahkemeye intikal etmiş, veyahut etmektedir. Ben bunu 
hazırladığım zaman bazı şeyler daha gelmemiş idi. Tamamlandı mı hepsi onu bilemiyorum. 
Bilirkişilerin 11 nolu CD’ye bakarak yaptıkları üst veri tespitlerinin doğru olduğunu, daha doğrusu 
11 nolu CD içerisinde yer alan bütün dosyaların üst verilerinin iddianamede yazan değerler 
olduğunu zannediyoruz. Bizim öğrenmek istediğimiz husus bu dosyaların üst verileri CD’ye 
kaydedilmeden önce ne idi, eğer bu konuda bir farklılık yok ise o zaman üst verilerin kayıt öncesi 
ve sonrası da aynı olacaktır demektir. Ama üst verilerin kayıt öncesi kolaylıkla değiştirilebileceği 
hususu burada gösterildi. Ve bugün çok kolay bir yöntem olduğunu da artık kanaatimiz gelişti 
zannediyorum. Sözünü ettiğim bilirkişi raporlarında TÜBİTAK raporu dün Özden Amiral’in 
avukatlarından birinin ifade ettiği gibi esasında söylendiğinin aksine doğru şeyler söylemiş, ben 
de aynı tespitteyim. Bizi destekliyor ayrıca Muhabere Yarbay Birol Çelik tarafından verilmiş olan 
raporda geçen sadece CD ve dosya bilgilerine bakarak söz konusu dokümanların gerçek 
olduğunun anlaşılması mümkün değildir tespitini de yine TÜBİTAK kendilerinin vermiş olduğu 
cevaplarda cevap 2’sinde teyit etmektedir. O halde çıkarım şu; üst verilerin kanıt olabilmesi için 
değiştirilmediklerinin kanıtlanmasına ihtiyaç duyulur. Kişiler üst verilerle ilişkilendirilemez der. CD 
yazıldığı zaman bilgisayar ona, o andaki tarihini yazıyor ama biliyoruz ki bilgisayar tarihini 
istediğimiz zaman istediğimiz bir tarihe değiştirebiliyoruz. O halde CD üzerindeki tarih de o 
CD’nin o tarihte yazıldığının bir kanıtı olamaz diye çıkarımdayız. Bu nedenle de CD tarihi 
hakkında ki TÜBİTAK’ın şu konudaki kararına katılmıyoruz. Bu 11 nolu CD 2003 yılında 
yazılmıştır hükmünü kabul etmiyoruz. Geçerli olamaz diyoruz. CD tarihleri değiştirilmiş ise içi de 
değiştirilebilir Sayın Başkanım. Bu ise bu CD’lere dayandırılmış iddianamenin geçerliliğinin yok 
sayılmasına götürür bizleri, takdir tabi ki Sayın Mahkemenindir. Ama bu aklın, vicdanın ve 
bilgeliğin kaçınılmaz bir çıkarım olduğuna inanıyorum. Yapılan incelemeler gösterilen örnekler 
bu CD’lerin çok belirtildiği üzere 2003 yılında değil de daha sonraki yıllarda oluşturulduğu ortaya 
koymaktadır. 2003 yılında var olmayan daha sonradan hayata geçirilmiş olan hadiselerin 2003 
yılında varmış gibi gösterilmesi, dikkate alınması gereken en önemli husustur. Bunun bir 
sahtekârlık olduğunu değerlendiriyorum. Neden bu suçlamalarda dijital veri kullanılmıştır 
sorusunun bence cevabı da buradadır. Âlim olmaya da gerek yok. Sürecin değişmesi. Hangi 
sürecin? Ben iddianamede suçlamaya giden süreç şöyle gösteriyorum. İşte başından 
konuştuğumuz gibi Çetin Doğan Generalle, bizler Özden Amiral ve ben anlaşmışız, sonunda işte 
onun yapmış olduğu planı destekleyecek planlar yapmışız. O planlar kendisinin yapmış olduğu 
bir seminerde kullanılmış, he bu arada ordudan gelen bazı yani bu gazetecinin marifetiyle gelen 
belgeler (bir iki kelime anlaşılmadı) eski şeylerden de esinlenerek böyle bir şey yapılmış. Şimdi 
eğer 11 nolu CD bizim arz ettiğimiz ve bilirkişi raporlarında belirtildiği gibi kanıt olmamayı 



 

 

gerektirici bir yapıda ise bu Mahkemenin iddianamede ortaya koymuş olduğu suçlama süreci 
çöker. Ben başından beri zaten bunun böyle olmadığına inanıyorum. Dolayısı ile bu işi tersine 
mühendislik gibi görmek lazım. Yani ne yapılmış o zaman bana göre 1. Ordudan çıkan, alan,  
kaçırılan her neyse bu evraklar ve onun içerisinde ki geçmişe ait belgelerden gidilerek 1. 
Ordunun da orada yapmış olduğu bir seminerle bunun ünsiyeti kurularak böyle bir program 
yapılmış, plan oluşturulmuş bunu da burada bize önümüze konmuş durumdadır. Ama bu 
dediğim nedenle bunun bacağı çökmüştür. Bu çok kötü bir niyetli kurgulamadır, iftiradır, vebali 
vardır. Bana göre bir terörist saldırısından hiçbir farkı yoktur. İddia Makamını ve Mahkemeyi 
buna cüret edenler meşgul etmiştir. Bizi mağdur etmişlerdir. Ailelerimizi mağdur etmişlerdir. 
Çoluğumuzu çocuğumuzu, silahlı kuvvetlerimizi rahatsız etmişlerdir. Bu komplonun ortaya 
çıkartılması gerektiğine inanıyorum. Buna daha önceden de arz ettim. Şimdi bu genel tanımlama 
içerisinde iddianamede yer alan oraj planına bakalım. Veriler konusunda birkaç şey söylemek 
istiyorum. Evvela dijital bir veri olarak ortaya çıkıyor. Bunun içerisinde imza olmadıktan sonra, 
başka aidiyetleri kanıtlayacak şartlar olmadıktan sonra mevzuatımızın içerisinde bunun delil 
olma, kanıt olma özelliği yoktur. Ancak kanaat Sayın Mahkemeye aittir. Ama altı budur. Ben 
sadece ismim yazılı bunun dedim. Bir şey yok. Ama sahibi sensin dediler. Hatta bu işi taşıyan 
adamın kitabındaki ifadeyi de arz ettim. Artık sizde biliyorsunuz. 3 kişiyiz bunu yapan sonunda 
Gölcük’te çıkanlarla beraber burada ki eksiklik giderilmeye çalışıldı. Ama onları da şöyle bir 
bakınca bu işinde nafile olduğunu gördük, anladık. Dedim ya biz birazcık bu konularda 
sarraflaştık. Sözü edilen plan ile ilgili dokümanlarda bir ad var ama bunun sanı yok. Kimseyi o 
olduğuna inandırmanın imkanı yok. Nasıl bir insan nüfus cüzdanı bile yok. Kendinin o olduğunu 
ispatlama gücü yok. Ortalıkta dolaşıyor bir kovboy gibi, belinde tabancası bile yok. Yani 
tabancasız kovboy. Özden Amiral bana bir arabayla getirdi ama bu kovboy daha iyi elimde hiçbir 
şeyim yok. Mermisi bile yok. Bu planda yazım hataları çok. Bunlar bilirkişi raporlarında yeteri 
kadar oldu. Burada ele alınışlarda bunlar söyledi tekrar değinmek istemiyorum. Ama özetinde 
burada ki askeri kültür, birikim ve ehliyetten yoksunluk, dağınıklık hemen öne çıkan sırtaran 
eksiklikler olarak görülüyor. Bu planın baş emri bile yok. Oysaki bizim kültürümüzde, bizim 
birikimlerimizde, bizim yasal dokümanlarımızda baş emirsiz plan olmaz. İlgiler bu planın hangi 
amaçla hazırlandığı, onay tarihi, makamı, yürürlüğe gireceği zaman, barış zamanında uygulama 
esasları bunlar olmazsa olmazları, bunlar olmazsa plan denemez. Nitekim bana getirilen, 
gösterilen planın şu anda onu ben tabi ben bu yansıları yaptırırken maalesef ona da arz edeyim. 
Burada dile getirilmişti. Bizlerin talebi oldu. Yani bilgisayarımız yok Sayın Başkanım. Yani ne ile 
hazırlayacağız bunu. Bir metin hazırladık. Arkadaşlarımız dedi ki şunu şunu şunu gözeterek 
bana bir tane vioraf yapın ki bilgisayarda bunu anlatırken kolaylık çekilsin. Ama her şeyi bizim 
dediğimiz gibi yaptırma şansımız da yok. O arkadaşımız her birine teşekkür ediyorum 
katkılarından dolayı. Ama tam benim istediklerim değil. Mesela ben burada bu planın sizin bana 
gönderdiğiniz iddianamenin altı imzalı onu yazanlar. Planın imza bloğunda benim ismim Halil 
İbrahim Fırtına. Ondan sonra Harp Akademileri Komutanı yazısı nasıl yazılıyor biliyor musun 
Başkanım? Orda açın görebilirsiniz. Harf kelimesi var boşluk boşluk, ondan sonra akademileri o 
satırın sonuna dayanmış, komutanı konusu da bir satır altından ta öbür satırın başına gitmiş. Bu 
Sayın Başkanım imzalı örnek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hangi rütbede olursa olsun bir 
komutana takdim edilen yazıda, bir askeri yazıda böylesine bir dağınıklık olmaz mümkün değil. 
Hele hele harp akademilerinde, harp akademileri komutanı olmuş bu işleri hem öğrenimi 
sağlatan, hem eğitimini yaptıran bir kurumun başına böyle bir yazı takdim edilebilir mi? Bu benim 
onayımı alarak nasıl geçebilir? Olasılığı var mı? Bence yok. Ama böyle planın metnine 
bakıyoruz, söylendi mesela oraj planında planın kopya numarası 1/1 olarak geçiyor. Yani bu bir 
tane yazıldığı gibi anlamak mümkün. Oysa planın kendisine bakıldığı zaman tüm hava 
kuvvetlerini ilgilendiren bir plan olduğu söyleniyor ve görev verilen birliklerin sayısı dört tane. O 
zamanki ismi ile söylüyorum. 1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı, 2. Taktik Hava Kuvveti 



 

 

Komutanlığı, Eğitim Komutanlığı ve Lojistik Komutanlığı. 4 tane ana birliği var. Mutlaka bu 
yazının görev verildiği için ast birlikleri olarak belirtildiği için onlara gönderilmesi lazım. Başka 
kime gönderilmesi lazım. Bu birliklerin bizde ilgisi yani ilişkisi gösterildiği için söylüyorum 1. Ordu 
Komutanlığına, 2. Ordu Komutanlığına, 3. Ordu Komutanlığına, Ege Ordu, Ege Ordusu değil 
Ege Ordu Komutanlığına gönderilmesi gerekir. Artı donanma ile beraber iş yapacağız. Ona 
gönderilmesi. Efendim etti dokuz. Bir kopyada kendinde bulunması lazım on. Minimum burada ki 
bunun ifadesi eğer bu gerçek olmuş olsaydı 1/10 olacaktı. Yani 10 tane yapıldı, bu birinci 
nüshası. Ama burada sadece 1/1 şeklinde yazmak doğru değildir. Çok gizli, yani kontrollü 
dokümanlarda, bunun yazılış şekli bununla ilgili mevzuat da bellidir. Başka şekillerde yazılır. 
Takip eden sayfaların da bunların atıfları şekli falan olur. Dolayısı ile metin oluştururken bir kere 
söylemiş olduğum gibi kültür ve birikim ve ehliyetten eksiklik noksanlık konuları hemen ortaya 
çıkıyor. Bu zaten çok incelemeye de gerek yok. Bunun formatı konusunda sıkıntı var. Tarih 
konusunu söylediler. Yani yazdırmışlar oraya Şubatın 9 saat 14 de Şubat 2003 bizde Şubat ayı 
açık olarak yazılmaz. Mutlaka üç harfle yazılır. Ocak ayı OCA, Şubat ayı ŞUB, Mart ayı MAR 
bunun gibi yazılır. Bunlar çok elif be işleri. Elif be işini de düzeltmek lazım ABC işleri. Bu planda 
ilgi yoktur. İlgisiz bir plan olmaz. Bu planda en az iki tane ilginin olması lazım. Bunlardan bir 
tanesi ana planın ne olduğuna ilgi göstermek lazım. Yani bu plan balyoz planının sözüm ona, 
desteklemek için yapılmıştır. Dolayısıyla balyoz planını ilgilendirmeli, ilgi olarak gösterilmeli. Artı 
mademki sugayla beraber yani donanmayla beraber deniz planına suga planına ilgi göstermek 
zorunda. Eğer bunlar olmaz ise Sayın Başkanım, Sayın Üyeler bu plan havada kalır. Maalesef 
doğru olmayan eğreti kültürler ayağının yere basmasına izin vermiyor. Bizlerde çok konular 
tartışılır. Peki bunun Türkiye ile ilgisi ne? Bir anlamı yok boşlukta bir teori gibi gelir gider. Bu da 
onlardan bir tanesi. Ayrıca mahalli yerel saatler konusunda düşünceler söylendi. Yani 
söylemeyeceğim ama bizde çok önemli bizde bir dakikanın hatta saniyenin uzun bir dilim 
olduğunu ifade etmek isterim. Bizim yani ben de F-16 pilotuyum. İlk kurucusuyum hatta. Aşağıda 
diğer bilinen özellik isteminin görevde bile dakikada 7-8-9 deniz mili gideriz. Yani 15 kilometre 
civarında. Saatteki hızı da 800-900 kilometre arabalarınızdan kıyaslarsanız bir çıkarım 
yapabilirsiniz. Keza bu şeyde demin altını çizdim bir ikisinin. 1. Ordu, 8. Ordu eklerde Ç-Ğ gibi 
harfler kullanılmıştır. Bu harflerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde kullanmaya başlandığı tarih 2008 
yılıdır. Yani başka türlüsü olamaz. Yani kendinden 5 yıl sonra alıştık burada örneklere 5 yıl sonra 
ne olacağını bilerek ona göre şimdiden bu isimleri, bu harfleri kullanmışlar, olur. Ayrıca eklerde 
tabi harfler yönergesine göre isimlendirilmemiş. Çok dikkat çekici bir husus var. Hava savunma 
eki planda bir başka genel ekin lahikası olarak verilmiştir. Hava savunma harekatı bir harekatın 
elmanın veyahut madalyonun iki yüzü gibidir. Bir tarafı taarruz ise bir tarafı savunmadır. Çok 
önemli bir bölümünü böyle 3–5 tane konunun ekler halinde gösterildiği bir şeyin içerisinde 
onlardan biriymiş gibi bir lahika halinde gösterilmesi bana göre en azından bu harekata ve bu 
alanda çalışanlara bir haksızlıktır. Oysaki daha da vahimi ve durumu ben Eskişehir’de komutan 
iken yani 1. Taktik Hava Komutanı iken o zaman ilk defa bugün Birleşik Hava Harekat Merkezi 
dedikleri sistem kuruldu. Burada ki Birleşik Hava Harekatındaki kelime taarruzla hava 
harekatının birleştirilerek planlandığı, sevk ve idare edildiği kontrol edildiği anlamını taşır. Yani o 
derece birbiriyle bütünleşmiş halde iken ki benim orda bulunuşum akademiye gelmezden önceki 
iki yılı kapsar. Bunun oralarda bu şekilde yazılmış olması bu kültüre aykırıdır. Ben orda bu 
sistemleri yeniden kurdum. Benim komutan yardımcım burada. Kurmay başkanım burada 
maalesef. Silahlı Kuvvetler Akademi Komutanım burada maalesef. Kara Akademisi Komutanım 
şu anda Jandarma Genel Komutanı. Mili Güvenlik Akademisi Komutanım şu anda Kara 
Kuvvetleri Komutanı. Biz onlarla böyle çalışmadık. Böyle bir şey yok. Orada harp oyunu 
simülasyon merkezi yapıldı. Çok önemli katkılarımızın olduğunu düşünüyorum. Onun içerisinde 
akıllılar koyduk. Sistemler koyduk, bunu orada eğittik. Böyle bir şey yok. Yeri yok ama çok 
enteresan olduğu için buraya aldım, seçtim. Hava limanlarına el konulması konusunda bu planın 



 

 

içerisine yerleştirilmiş. Hiçbir ülkenin harekat planında, hava savunma planında, hava limanına 
el konulmaz. Eğer öyle bir ihtiyaç var ise oraya el koyacak olan genellikle satık birlikleridir. Yani 
kara kuvvetlerine ait bir görev olabilir. Hava ile ne işi var. Gelelim durum maddesine durum 
maddesinde yine arkadaşlarım da aynı şeylerin üzerinde durarak tespitler yaptılar. Bir kere 
mutlaka düşman durumu belirtilmesi lazım. Çünkü düşmanın ne olduğunu bilmiyorsanız size 
verilen vazifenin ne yaptırmak istediğini, kime karşı yapılacağı konusunda ki anlayışınızı yani 
beyaz ile siyah yan yana olmaz ise ne beyazı anlarsın, ne siyahı anlarsın. Onun gibi bir şeydir, 
mutlaka olması gerekir. Dost kuvvetler sizin gücünüz yeter, yetmez beraber olacağınız insanlar 
kimlerdir, ne zaman sana dahil olacaktır, ne şekilde destek verecektir. Bunlar mutlaka belirtilmek 
zorundadır. Emre verilen alınanlar gibi, ondan sonra bu planın yapılmasında kararlar verilmiştir 
öncesinde, bu kararlarda birtakım faraziyeler kurulmuştur. Bu faraziyeler ne ise kabuller, bu 
böyle olacak, bu böyle olacağı, bu böyle olacağı düşünülmüştür. Olmaz ise zaten yandık. Ama o 
şartları da orda belirtmek zorundayız. Bunların hiçbirisi bu planda yok. Bu planda ne var. Bu 
planda sadece irticai faaliyetler var. İtiraf ediyorum, o detayda bilgiye halen sahip değilim. Halen 
sahip değilim. Bu kadar alt bilmem ne bilmem ne konuları da bu şekilde elbette bilgilerim var. 
Ama bu detayda değil. Genelde bu tür bilgiler, bu tür bilgiler bizim plan çalışmalarımızda, 
yapımızda bir üst komutanlığın veyahut bir ana planın burada sözüm ona ifade edersek balyoz 
planında belirtilen durumun buraya yansıtılması lazım. Yani bu nedir? Genelkurmay 
Başkanlığı’nın tarif ettiği bir durumdur. Neyi ele alıyorsanız odur. Bu olmazsa hiçbir kuvvet 
yapamaz, hava kuvvetlerinde ki istihbarat nedir? Yani neler yapılır onu da söyleyeyim bilinsin. 
Hava kuvvetlerinde istihbarat hedef istihbaratı ile ilgilidir. Yani ben hangi hedefe gideceğim? Bu 
hedefin özellikleri nedir? Hassas tarafları nedir? Zayıfları nedir? Nelerle korunmaktadır? Neye 
karşı ilave tedbirler geliştirmeliyim? Giderken yollarda başıma gelebilecek tuzaklar, şunlar bunlar 
bu tür şeyleri tehditleri ile ilgilidir. Bunlarla ilgi onun dışındaki şeyleri biz bir üst komutanlıktan 
bekleriz, onlardan alırız. Niye alırız? Çünkü öbür dediğimiz istihbaratı üretecek bizde yapılanma 
yoktur, kabiliyet yoktur. Buna ayrılacak güç yoktur. Bu oturduğunuz yerden yapılacak bir işlem 
değildir. Bir önemli çalışma, bir önemli örgüt işidir. Hangi esas bilgi unsularına karşı neler 
toplanacaktır. Bir toplama planı işidir. Dolayısıyla hava kuvvetlerinde böyle bir kabiliyet yok. 
Dolayısı ile orda yazılanları da biz zaten istesek de yazamayız.”  

Mahkeme Başkanı: “Geldiğimiz saat itibariyle isterseniz konunun bütünlüğünün de 
bozulmaması için tamamlayın. Öğleden sonra devam edelim.  

Sanık Halil İbrahim Fırtına: “Peki, burada bırakalım.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki, ara veriyoruz. Öğleden sonra devam edeceğiz” 
Duruşmaya öğle arası verildi 
Duruşmaya kaldığı yerden devam edildi 
Mahkeme Başkanı:”Duruşmaya verdiğimiz aradan sonra devam ediyoruz. Verdiğimiz 

arada bir kısım sanıklar müdafileri Av. Erdem Nacak, Av. Eyyup Sabri Gürsoy, Av. Fatih Volkan, 
Av. Salih Ulusoy, Av. Osman Topçu ve Av. Osman Aydın Şahin’in duruşmaya katıldığı bildirildi. 
Sanık Halil İbrahim Fırtına’nın kaldığı yerden savunmasına devam ediyoruz. Buyurun.” 

Sanık Halil İbrahim Fırtına:”Sayın Başkan Değerli Üyeler Sayın Savcım efendim oraj hava 
harekat planının vazife maddesinde kalmıştık oradan devam ediyorum. Vazifede Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı bir bütün olarak alınmış ve iki tane maksat ifade edilmiştir. Bunlardan bir 
tanesi Türkiye genelinde sıkıyönetim ilan edilmesini sağlamak. Diğeri sıkıyönetim 
komutanlıklarının faaliyetlerinin başarıya ulaşmasına sağlamak. Herhalde ulaşmasını olacak ben 
oradakini aynen aldığım için öyle. Yani sehven yanlışlık yok. Bunlardan birinci maksat yani 
sıkıyönetimin ilan edilmesini sağlamak konusu konusunu Türk Hava Kuvvetleri 
gerçekleştiremez. Böyle bir görevi yoktur böyle bir rolü yoktur böyle bir nasıl söylemek lazım 
yani bunu yapamaz. Bunun ilan edilmesi meclise aittir. Dolayısıyla bir katkısı da söz konusu 
olamaz. İkinci maksat sıkıyönetim komutanlıklarının faaliyetlerinin başarıya ulaşmasını 



 

 

sağlamak. Böyle bir maksadın olabileceğini de düşünemiyorum. Niye? Eğer Türkiye genelinde 
bir sıkıyönetim ilan edilmişse bu sıkıyönetimi ilan eden makam yani meclis bunu nerede, nasıl, 
hangi şartlarda, ne amaçla, ne sürede nasıl olacağını belirtmiştir. Yani sistem devrededir. 
Dolayısıyla bununla ilgili komutanlıkların sorumluların eğer Hava Kuvvetlerinden bir talebi 
olacaksa bu usulü münasip yollardan gelir ve imkanlar dahilinde olursa buna yardımcı olunur. 
Ama Hava Kuvvetleri bizatihi böyle bir amacı sağlayacak şekilde bir maksadın muhatabı asla 
olamaz. Yani bunun böyle yazılması mümkün de değildir bunu anlamak da yorumlamak da 
mümkün değildir diye düşünüyorum. Diğer taraftan tüm Hava Kuvvetlerini kapsayan bir vazife 
ifade edildiğinde bunu mevcut halde Hava Kuvvetleri Komutanı makamında bulunmaktadır. 
Sistem devrededir. Bunu kendisinden saklamak mümkün müdür? Oysaki iddianamede ifade 
edilen şekliyle bu iş onların haberi olmaksızın daha sonra detaylarına gireceğim buna mani 
olucu tedbirlerle böyle gizli kapaklı işte özel bir şekilde götürün diyor. Yani bu böyle olacaksa 
buna mani olma imkanı yoktur. Diğer bir şey Harp Akademileri karargahından bu işin sevk ve 
idare edileceği söyleniyor. Biraz önce söyledim benim komutan yardımcım Korgeneral Temel 
burada kurmay başkanım burada benim karargahımın amirleri bunlar. Onlar yönetirler. İçerisinde 
havacı bile yok bir tane icra subaylığında plan şubesinde eğitimle ilgili bir kişi var. Onun dışında 
yok. Denizci yok. Yani çok kıymetli arkadaşlarım olmakla beraber katkılarını her zaman yad 
ederim ama bunlar bir hava harekatını yönetecek birikimde değiller yani o şekilde gelmemişler 
ki. Nasıl yapacak yani bunu. Daha fazla bir şey söylememek belki en iyisidir. İcra maddesine 
geçiyorum. İcra maddesinde 2 noktaya ışık tutarak evvela yaklaşmak istiyorum. Bir tanesi bu 
plan kimlere ne görev vermiştir. Hangi birliklere vermiştir? İkincisi icra maddesinin bir alt 
maddesinde harekat tasarısı diye bir bölüm vardı burada da o komutanı yani burada Hava 
Kuvvetleri Komutanına yani o planı yapan amirin büyük insanın bu planın hayata geçirilmesinde 
işlerin nasıl düşündüğünün ana hatları orada olur. Şimdi bunlara değinerek açıklamalara 
gideceğim. Birincisi söylemiştim hangi ast birliklere görev verilmiş. Bu planda Hava Kuvvetlerin 
tüm birlikleri kullanılmış saydığım gibi 1, 2. Hava Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlıkları artı 
Eğitim Komutanlığı artı Lojistik Komutanlığı. Balyoz güvenlik harekat planı görevlerine 
bakarsanız ben bir havacı olarak bu tahsisi, fevkalade anlamsız fevkalade lüzumsuz Hava 
Kuvvetlerini tanıma ve kullanma birikimlerine ters bir uygulama olarak görüyorum. Eğer onun 
altında benim ismim var diyorsanız ben böyle bir şey yapmam. Bununla Türk milletinin karşısına 
çıkmam. Bu benim birikimlerime ters, anlayışıma ters, sevk idare birikimlerime yorumlamama 
ters. Ondan sonra ast birliklere verilen görevlere bakıyorsunuz bunlar tek kelimeyle ifade edilmiş 
şeyler. Yani kitabi bilgiler. Böyle görev olmaz. Bunlar çok ilkel primitif, kitaplarda yazan kaba 
şekillerdir. Böyle bir şey mi olur. Bir pilota verdiğimiz görevi bile şimdi 5-6 satırla yazıyoruz. Ve 
burada yazılan şeylerde esasında vazifeyi direk destekleyen onunla ilgisi olan şeyler değildir. 
Yapılacak şeyler açıklanmamıştır dolayısıyla sınıfta kaldı. Plan görevleri için tüm Hava 
Kuvvetleri birliklerinde harbe hazırlık seviyelerinin en üst düzeye çıkartılması isteniyor. Şimdi 
bunu biraz bakmak lazım biraz önce dedim ki bu planı oraj planını uygulamak işte gerek balyoz 
planını gerekse suga’nın ihtiyaçlarını karşılama babında tahsis edilen kuvvetlere bakıldığında 
daha önce söylediğim gibi bu gayret çok fazla. Artı buna rağmen deniyor ki Hava Kuvvetleri 
bununla ilgili harbe hazırlık seviyelerini arttırsın. Bu ne demektir? Genel laf arttırılsın. Şimdi ben 
örnek olsun diye bir şey ifade etmek istiyorum. Sulh zamanında ve harp zamanında her kuvvette 
olduğu gibi Hava Kuvvetlerinin de kadro mevcut oranları belirli seviyelerde muhafaza edilir. Harp 
zamanında daha fazla ihtiyaç olacağı cihetle onun nasıl yukarıya doğru çıkılacağı önceden 
hazırlanmış planlar manzumesi içerisinde eskale edilir. Onun dışında en yukarı çıksın lafıyla bir 
iş yapılamaz. Örneğin eğer Hava Kuvvetlerinde uçak faaliyet oranları örnek ele alırsak yüzde 80 
Seviyesini farz edelim ki sulh zamanı standardı olsun yüzde 90’a çıkarttım. En yukarısı nedir 
yüzde 95’e çıkartın, yüzde 99’a çıkartın, yüzde 90’a çıkartmak sadece Hava Kuvvetlerinin 1 yıllık 
bütçesinin üzerine çıkabilecek bir gereksinme binlerce adam iş saatini gerektirecek bir insan 



 

 

gücünün bir araya getirilmesi ihtiyacını beraberinde çağrıştırdı. Bunu yapacak para nerededir? 
Kim tahsis edecektir? Böyle bir çalışmayı hani gizli tutacaktık ya Hava Kuvvetlerinden kim bunu 
gözünden kulağından uzakta tutacaktır. Böyle bir şey olamaz. Bizim için en yukarıya çıkartılması 
lafı bir anlam ifade etmez biz çünkü icebergin ucu gibidir yüzde 80’in ne olduğunu yüzde 95 
verdiği zaman ne olacağının altını bizim kültürümüz bizim birikimlerimiz bize ne olduğunu 
söylüyor. Ben dolayısıyla böyle bir ifadenin mümkün olamayacağını söylüyorum. Keza diyelim ki 
uçak miktarında böyle bir yükselmeye gidildi bunu karşılayacak insan gücünün düzenlenmesi 
lazım. Fabrikalara ihtiyaç var fabrikalarda ki bu gücün arttırılması lazım. Güç arttırmak için 
fabrikalarda yapılmakta olan o zamanki periyodik planlı şunun bunların tadil edilmesi gerekiyor. 
Sistemin değişmesi lazım. Bunlar Hava Kuvvetlerinden gizli habersiz nasıl yapılabilir sadece 
canlandırabilmeniz için Sayın Başkanım bunları ifade etmeye mümkün değil mümkün değil. Ege 
uçuşları. Denen şu 1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Ege uçuşlarını planlayacak şekilde bir 
görev var. Bu tanım bu görev 1. Taktik Hava Kuvvetinin ne yapacağını ifade etmiyor. Niye 
etmiyor? Çünkü bu iş Genelkurmay Başkanlığı direktifleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 
kararlaştırılan hatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da zaman zaman dahil olduğu olması 
gereken bir ortak çalışma sonunda oluşturulan bir faaliyet sürecidir. Özel şartları vardır. Şimdi 
niye bazılarını örtülü bırakmak durumundayım onu da söyleyeyim. Şimdi bu iddianamenin 
içerisinde İddia Makamı çok haklı olarak birkaç hassasiyeti doğru şekilde dile getirmiş. Bu nedir? 
Gizlilik. Bunun öyle gizli konular bunun içerisinde yani bu belgeler içerisinde çıktı ki hem ulusal 
hem de uluslararası etkilenmeyi gerekli olacak gizlilikler var. Bunun bir kısmını süzmüşler 
ayırmışlar ama yine gördük ki bazıları yine de bir takdirdir. Ben böyle algıladım gözden kaçmıştır 
bana da gizliliği var yani çok dokunulmaması gerekir diye düşünüyorum. Elbette mahkemeden 
saklı olacak anlamında söylemiyorum ama ifade edilmesinde şey var nitekim burada ki 
konuşmalarda da bu konu dikkate getirildi bazen. Bende onun için bu özel şartları var derken o 
şartların ne olduğuna değinmiyorum ama bu şartlar önemlidir. Dolayısıyla bu ifade eksiktir ve bir 
görev olarak bana bir şey ifade etmiyor. Eğer bu işi bilen bir kişi olsaydı bunu böyle kesinlik ifade 
etmezdi. Harekat tasarısında Ege Denizinde uçakların sayısı artırılacak arttırılacak, Türk savaş 
uçaklarının Yunanistan tarafından engellendiği ve taciz edildiği gündeme getirilecek, şeklinde bir 
komutanlık düşüncesi var. Suyun üzerindeki kısımlara işaret ederek söylüyorum. Uçakların 
sayısını 1. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı arttıramaz. Belirttiğim gibi bu Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına ait bir keyfiyettir. Hava Kuvvetleri Komutanının bilgisi olmadan da bu şey yapmak 
mümkün değildir. Görev sonu sonuçları rapor edilirken bu Ege uçuşlarında varsa ihlaller varsa 
tacizler bunlarla ilgili uçuşların radar çizgileri, kayıtları, zamanları 1. Taktik Hava Kuvveti 
Komutanlığının bu uçuşla ilgili yani bu tacizlerle ihlallerle varsa kendi yorumu bunlar bir bütün 
olarak Hava Kuvvetlerine gider. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bunu değerlendirir varsa kendi 
görüşlerini de ilave eder ve bunu Genelkurmay Başkanlığına gönderir. Bu uluslararası bir taciz 
ihlal gibi konular olduğu için ya önceden Genelkurmay ve Hava Kuvvetlerinin paylaştığı esaslar 
dahilinde bunun Dışişleri Bakanlığıyla paylaşılması lazım oraya bildirilir. Ayrıca bu bilgiler yine 
gereksinme varsa basınla paylaşılır.  Bir gündür yani buna benzer olayları hep görüyoruz ama 
bunun altındaki süreçler prosesler böyle böyledir. Bunlardan biri olmazsa diğerlerinin 
tamamlama şansı yoktur. Eğer böyle bir şey yaparsan zaten anında herkes bunu bilir. 1. Kuvvet 
bunu nasıl yaptın tek başına, Hava Kuvvetleri Komutanı ne oluyorsun demez mi? Genelkurmay 
Başkanı Başkanlığı olaya el koymaz mı? Dışişleri Bakanlığı ne oluyor komutanım bu bilgi bizde 
yok. Bunu nasıl biz karşı tarafla beraber kullanacağız demez mi? Yani bu kadar komplike daha 
altına inmek istemiyorum böyle bir işi 1. Kuvvetten beklemek ona görev olarak vermek 
komutanın düşüncesi olarak böyle yansıtmak bence doğru değildir. Şimdi bunun içerisinde çok 
acı yani söylenmesi bile zor bir durum var. Şimdi ona gelmek istiyorum. Konu şu; Ege uçuşları 
sırasında bir uçağımızın Yunan Hava Kuvvetlerine düşürtülmesi. Olmazsa kolundaki bir uçak 
vasıtasıyla bu uçağın düşürülmesi. Dedim ya Başkanım ben uzun zaman bu işin içerisinde 



 

 

kaldım. Hangi meslek grubunda benzeri bir olayı yakıştırırsanız yakıştırın bunu kabul etmek zor. 
Bunu yazanın evvela ben bir Türk olabileceğine inanmıyorum. Asker de olamaz. Eğer asker ise 
mutlaka ve mutlaka hem manen hem madden askerlikten sıyrılmış, kafasının içerisinde birtakım 
şeyler kısa devre yapmış bizden biri addedemeyeceğim bir sapıktır. Bu kişiler yahut kişi bunu 
yazan vefayı boza sanmıştır. Bunlara daha doğrusu insan bile demek bana zor geliyor. Şimdi bu 
konu biraz anlaşılsın diye ifade etmek istiyorum. Biz Hava Kuvvetlerinde pilot yapacağımız 
gençleri ülkemizin en iyilerinin arasından seçmek isteriz. Bunu böyle seçebilirsek bu bizim 
harekat etkinliğimizi, bu bizim uçuş emniyetimizi, bu bizim ekonomimize sonuçları itibariyle yarar 
sağlar, katkı sağlar. Bunun için modeller geliştirdik bataryalar oluşturduk bunlarla insanları 
ölçeriz test ederiz. Bize ne kadar bizim programlarımıza ne kadar yakınlığı konusunda bir ölçme 
içerisine gireriz. Benim ifademle bunlar bir, akıl iki, yürek üç, bilek saç ayağındaki ölçümlerdir. 
Biz isteriz ki aklı güçlü, biz isteriz ki yüreği bu işi taşıyabilecek kadar güçlü, biz isteriz ki 
kabiliyetleri bu işleri yapabilecek kadar iyi olsun ve bunların birbirine eşit olmasını bunların yük 
taşıma kabiliyetlerindeki korelasyonun tama yakın olmasını isteriz. Eğer böyle yapabilirsek 
demin söylediğim faydaların uçuş emniyetinde ekonomide harp hazırlığımızda bize katkısı 
sağlar diye düşünüyoruz. Bir toplantıda Sayın Başkanım pilotun birine sormuşlar dünyanın en 
tehlikeli mesleği nedir diye. Pilot cevap vermiş Keman çalmaktır diye. Anlayamamıştır merakla 
tekrar sormuşlar niye? Pilot demiş ki kemancı kemanını çalarken maazallah ya teli kopup da 
gözüne girerse. Sesim herhalde duyulmadı o zaman gözü kör olacak. Bizler kemancı değiliz 
ama herhalde tehlike konusunda 2. sırada yer alırız diye düşünüyorum. Seçtiklerimizi önce 
subay yaparız. Sonra pilot yaparız daha sonra onu harbe hazırlık eğitiminden geçiririz en son 
tayin olduğu uçak tipi türü üzerinde de harbe hazırlık eğitimini geliştiririz. Subay yapalım dediği 
zaman bir havada 5-6 dalda lisans eğitimi düzeyinde kor derslerinin hepsi bilaistisna verilmek 
üzere verilir. Ek derseler yani dolgu maddeleri her üniversite olduğu gibi üniversiteye 
bırakılmıştır bizde onları zaten zamanımız yoktur. Oralara bir şey yapıyoruz ama öbür tarafından 
askerlikle ilgili konuları veririz. Artı uçuşla ilgili hazırlık konuları veririz. Yani Hava Harp Okulu 
diğerleri de öyledir diye düşünüyorum ve biliyorum da ayrıca. Türkiye’deki en zor fakültelerden 
bir tanesidir. 2 lisansı aynı anda götürüyor. Buradan mezun oldu uçuşa başlıyor yaklaşık 2 sene 
pilot çıkıyor. Ondan sonra harbe hazırlık eğitimini alıyorlar yaklaşık daha 6 ay daha da uzun 
sürdükleri oluyor orada ondan sonra kıtasına geliyor kıtasında ki tipindeki uçakla yeni bir eğitim 
alıyor. Kalifiye oluyor ilgililer diyor ki artık bu görev yapabilir damgayı vurdu. Ondan sonra hayatı 
hep o şekilde kendini geliştirerek bu durumunu sürdürmek durumunda bizde iş çok çabuk 
şeyden düşer. Eğer 10-15 gün bir pilot uçmamışsa yeniden bir tekrardan bir hazırlıktan bir 
tazelemeden geçer 1 ay ise daha başka bir program 3 ay ise. Eğer 6 ay filan olmuşsa yeni 
baştan çok ciddi bir hazırlıktan geçirilir. Yani hazır olmayan görev verilmez. Bu sorumluluk 
herkes için geçerlidir istisnası yoktur. Yani niye biz her gün uçarız konusu sebebi bunlara 
dayanır. Eğitim, öğrenimden farklıdır. Eğitimde tekrar şarttır. İlkbahar yaz sonbahar kış gibi bir 
daha dönersin yine aynı şeyleri devam edersin. Ha dersin ki bunun kışında eğitim başkadır 
yazında farklıdır. Dersin ki kara üzerinde eğitim ihtiyaçları farklı, deniz üzerinde farklı, hava 
ortamında farklı bunlara doğru hep yapılır bunlar tekrar eder. Öğrenmede bu yoktur ama 
eğitimde bu şarttır. Bazen biz uçarken genelde birkaç tayyare beraber uçarız. Ateş gücünü 
yardım gücünü bir araya getirmek için bu büyüklük ihtiyaca göre 2’den 4’e 4’ten 8’e 10’a ellili 
kollarda görev yaptığımı biliyorum. 50 uçakla arkadaşlarım da aynı şekilde sadece bana has bir 
şey değil. Örneğin Konya’da oluşturduğumuz bir laboratuar var hem ulusal hem de dünyada 
müttefiklerimizle beraber çalışıyoruz. Bir uçuş laboratuarı burada böyle bir ellilik paket burada bir 
yirmilik paket karşısında çalışır durulur. Bunun orkestrasyonu ve icrası aksaksız olmak 
zorundadır. Aksi halini düşünmek zor. Pilot yük altında şarkı söyleyebilmelidir. Uçaklar havada 
manevra yaparken yer çekimine karşı bir kuvvetten saparlar bu sapma işte yer çekimi dediğimiz 
Ci dediğimiz şeyi tanımlar bir Ci kişinin uçağın ağırlığıyla eşdeğerdedir. Yani bir pilot dilelim ki 70 



 

 

kilo bizim F16’larda 9 Ci çekilir ayrıldınız. 7.9’un 63 demek ki o kişinin ağırlığı 630 kilodur. Şimdi 
bunun yükü taşıyabilmek için insanın hem manen, hem maddeten eğitimli olması gerekir. Eğer 
değilseniz bu yükü taşıyamazsınız. Onun için biz bu insanlara sonradan kullanacağım için 
söylüyorum 1 aylıktan başlayarak en sonu değişmemek kaydıyla haftalık plan veririz. Yani o 
plana bakan herkes ne yapacağını boş zamanlarında oradan bulur. Onu nasıl okuyacağını onlar 
bilir. Yani orada her şey vardır. Profesyonel hayatta bu böyle, dolayısıyla bu hazırlık bu hazırlık 
bu yükün altında eğer pilot şarkı söyleyebiliyorsa bunu söylerken işlerini yapabiliyorsa hazırdır 
demektir. Tabi bunu söylerken burada ana babalar var şunu da ilave etmeyi zevk bilirim. Uçmak 
bir özgürlük zevktir. Çocuklarınızı yakınlarınızı bu işe teşvik etmekte de yarar vardır. Bizim 
dediğimiz bir profesyonel hayatın hemen hemen her yapıda olduğu gibi bir takım özel şartlarıdır. 
Bizim bildiğiniz çok duyulan şekliyle it dalaşı dediğimiz şey vardır hava muharebesi şekli vardır. 
2 veya daha çok uçağın ya karşısındaki uçağı arkasına almak onu düşürecek bir konumda onu 
düşürmeye tevessül edecek eğitim. Eğer harp zamanı yaparsanız buna muharebe dersiniz, sulh 
zamanı da yaparsan nasıl harp edeceksen öyle eğitim yap deriz. Bunlar bir hazırlık 
çalışmalarıdır. Bunları yaparken çoğu kez bilinen bizler bir iğnenin deliğinden geçeriz, uçmayan 
bilemez uçmayan bilemez. Yakını göremiyorum ama uzağı da iyi görürüm ayrıca. Bazen iğne 
sandığımızdan daha ince, deliği de sandığımızdan daha küçük olur. Bu öyle midir böyle midir 
düşünmeyiz çoğu kez de bunlar öyle olduğunu sonradan anlarız. Şöyle orta yaşlı bir pilota 
sorsanız hayatınız da nedir deseniz en az 5-10 defa bu delikten geçtiğini söyleyenler çoktur. 
Bunu ömürleri boyunca unutmazlar, unutamazlar. Korksalar da korkamazlar, korkmasını yenmek 
zorundadırlar. Uçuşa devam edenler mutlaka korkularını yenebilmiş olandır. Mış gibi yapmak 
mış gibi görünmek mümkün değildir çünkü sürdürülemez. Bazen bu delikten geçemeyenlerimiz 
olur olacaktır da dünyada da böyle. Geçemeyenlerimizin gönlümüzün dışında hiçbir yere 
sığdıramayız ama onları bile bile bir yere sığdırmaya çalışırız. Bazen onları orada burada 
toplamak zorunda da kalırız. Toplamış gibi de göstererek bir tarafa yerleştiririz. Ben bu ikincisini 
de tadanlardan dolayısıyla bunları yaparken biz bir şeyleri de yüz yüze geliriz burun buruna 
geliriz yani onu orada tanırız. Onu da unutmayız. Korkumuzu gene yeneriz. Şimdi bu uzun ve 
rahatsız edici konuşmayı niye yaptım. Oraj planı denilen bu iftira da, bir komutanın pilotlarından 
bir tanesine git kendini şu düşmana vurdur. Onunla beraber uçana deki eğer bu işi yapamazsa 
sen onu vurdur. Yani insan cinnet halinde olsa bile böyle bir geçmişin birikimin sahibi böyle bir 
şey diyemez. Niye diyemez? Birincisi biz bunları savaşçı yapmak için muharip yapmak için ter 
döküyoruz, para döküyoruz, zaman harcıyoruz, kan döküyoruz savaşçı olsun ve bu ülkenin 
menfaatlerini korusun diye gidip kendini ona vurdur diye değil. Böyle bir emri ne veren olur ne 
böyle bir emri kabul eden olur. Olabilir mi? Kendinizi yerine koyun. Diğer arkadaşına de ki eğer 
bu kendini vurduramıyorsa git onu sen vur. Yani bir cinnet işi belki, onun dışında olamaz. Bunun 
altına benim imzam var Sayın Başkanım. Şimdi ismim var teşekkür ederim. Evet, yakını 
göremediğimi söylemiştim okuyamıyorum da zaten onun için imza var dedim düzeltiyorum 
sadece ismim var. Ama bununla yapılmak istenen ne? Tıpkı o kitabın arkasında olduğu gibi ey 
yüce millet ey işte Silahlı Kuvvetleri bak senin komutan dediğin kişi komutan olacak dediğin kişi 
bu işin başındaki kişi bir kendi adamını kendi pilotunu git kendini ona öldürttür diyor. O 
beceremezse yanındakine diyor ki sen git onu öldür diyor. Sayın Başkanım bana bakıyorsunuz 
şimdi bende bir cani bir katil durumu mu var? Onun için bu konuyu biraz uzun aldım ama yani 
beni öldürseniz bu kadar yaralayamazsınız. Herkes kurtulur. Ben 70 yaşındayım biliyorsunuz.” 

Mahkeme Başkanı:”Biraz ara verebilirsiniz.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına:”Yok tamam. Benim sadece bir şerefim var. Aileme bıraktığım, 

milletime bıraktığım, kimse bununla oynayamaz. Ben Türk Silahlı Kuvvetlerinin şeref 
madalyasını taşıyorum. Ha onu da söyleyeyim ben Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Chirac’ın bana 
göndermiş olduğu lütfetmiş olduğu Lejon Donör madalyasının en üst düzeyinde ki olanını kabul 
etmedim. Etmeyişimin nedeni onların parlamentosunda soykırımla ilgili almış olduğu kararın 



 

 

herhangi bir hukuka dayanmaksızın, herhangi bir tarihi yorum olmaksızın, siyaseten alınmış 
olmasından kaynaklanarak gerçekten önemli bir madalyayı uluslararası bir özelliği olan bir 
madalyayı ben yüce milletime bakarak göğsüme takamam dedim. Bir mektup eşliğinde bunu 
büyük elçilerine ayrı bir zarf içerisinde mektupla bunu Sayın Cumhurbaşkanına madalyayla 
beraber iade ettim. Bunu Genelkurmay Başkanına mektuplarını kayıtlarda bulunsun diye 
yazdım. Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderdim. Bizim bundan sonra yaşamımızda sadece 
üzerinde duracağımız kazandığımız değerlerdir. Şimdi böyle bir suçlamayı buraya koymayı asla 
kabul edemiyorum. Bu kişi haindir. Söylediğim gibi bu kişi bizden birisi olamaz insan olamaz. 
Bunu bunu gerçekten işte bu işlerin ortaya çıktığı Ocak ayının ortaları yahut sonlarına doğru 
dönemden itibaren maalesef çok ezdirildi büzdürüldü insanların aklında kabullerinde bir şeyler 
değiştirilmeye çalışıldı. Bunları hak etmedik gerçekten hak etmedik yani ben veyahut 
arkadaşlarım veyahut toplum eskiden eskiden A iken şimdi bu tür mühendisliklerle B durumuna 
getiriliyorsa bunun anlamı şudur. Artık eskisinin bir hükmü yoktur kaybolmuştur. Anlamı yoktur 
bitti. Yani bizim için toplumun anlayışlığını eskiden bunlar ben askerim dedim ben Milli Güvenlik 
Politikalarının oluşturulduğu platformlarda görev aldım rol aldım. Orada beni dinleyen insanlar 
benim sözüme güvenen insanlar şimdi neden bize böyle bakıyorlar. Çünkü insanların aklında bir 
şey oluşturuldu yani bu adam işte böyledir bu komutan. Cani ruhlu katil ruhlu onun bunu 
devletini milletini gözetmez. Yani bunu yaşamak hepimiz insanız. Gidilen yolun yapılmak istenen 
şeyin ne olduğunu da anlayacak yaşta ve baştayım. İnsanlar çoğu kez gösterdikleri şeyi değil de 
göstermedikleri şeyin ne olduğunu anlamak gerekir. Ben yıllardır tayyaremle ilgili sistemlerde 
çalışırken çok şemalar üzerinde çalıştık. En sonunda edindiğim sonuç şudur eğer sadece 
şemaları takip ederseniz ömrü boyunca şema takip edersiniz. Ama bu şemaların ait olduğu 
sistemlerin nasıl düşündüğünü anlayabilirseniz şemalardan kurtulursunuz. Ben esasında 
söylenmeyen şeylerin ne olduğunu da anlamış durumdayım ama burada çok daha ilerisine 
gitmeyeceğim. Bunları söylüyorum duyanlarında duymasını istiyorum çünkü çok önemli. 
Başında arz ettiğim gibi Sayın Başkanım tek bir talebim var esasında doğru olmayanları doğru 
gibi bizlere iftira olarak yönlendiren gerçek suçlular bir gün bu mahkemenin önünde bu milletin 
önünde sizler aracılığıyla hesap versinler. Şimdi bir diğer konu daha gene bunun için özel filo. 
Bir kere Hava Kuvvetlerinde muharip anlamda bir özel filo diye bir şey yok. Bunu kurmaya da 
ihtiyaç yok. Bunu belirteyim. Bizde bir tane özel filo var onda da işte böyle VIP uçakları, komuta 
kontrol uçakları muharebe olmayan şeyler ulaştırma uçakları vardır odur. Bu planda ön görülen 
talepleri karşılayacak filo değildir isteseniz de yapamazsınız. Başka da bir filo yoktur. Şimdi 
burada özel filoda ki insanlara gene çok gizli kalmak kaydıyla sadece işte bilenlerin edenleri şeyi 
içerisinde burada insanların eğitilmesi isteniyor hazır edilmesi isteniyor. Başlangıçta arz ettim 
hatta işte bana eğitim daire başkanı sözüm ona cevap vermiş dolaylı olarak işte eğitimlerimiz 
Mayıs ayında bitecek planlamaları yaptık filan diye. Şimdi burada söz edilen iş demin arz ettiğim 
iş, yani git kendini öldürttür yahut o öldürmezse sen bu uçağı düşür. Yani uçak düşürme işi yahut 
kendisine önüne yat o da sana kurşunu sıksın. Bunun için filo kurmaya gerek yok adam 
eğitmeye de gerek yok. Çünkü her filoda muharip filoda zaten işi budur birinci işi budur. 
Dolayısıyla bu nasıl bir gereksinimdir, nasıl bir anlatım şeklidir ben kavramış değilim. Yani böyle 
bir filo yok böyle bir eğitime gerek yok bizde bütün filolar bu dediğimiz işi zaten günlük 
yaşamının bir parçası olarak yapmaktadırlar hem de bunu uzun zamandır uluslararası 
platformlarda ve o standartlarda dünyanın en iyileriyle aynı kategoride olarak gösteriyoruz. Bunu 
sizler de basından izliyor olabilirsiniz. Bunu hem biz görüyoruz hem de dünya görüyor. Bir konu 
daha var meşru müdafaa, bölgedeki uçuşlar yani Ege Denizindeki uçuşlar bir gözetim altındadır. 
Radarlar görürler. Arz ettiğim gibi başında bu yeni yapılanmanın ben ilk komutanıyım ve bunun o 
kabiliyetlere gelmesini hatta Güney bölgesinde bizim çalışmalarımız örnek gösterilmişti. Herkes 
görür yani karşı tarafta görür, bizim karşımızdaki tarafta görür, hatta NATO’nun bir başka ülkesi 
de görür sistem buna göre dizayn edilmiştir. Yani yapılacak bir işin yani ben ve karşı tarafın 



 

 

dışında bir de şahidi vardır sistem olarak bu böyle. Artı bu sistemler kurulurken bunun idare 
edildiği yer daha önce söylemiştim. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi dediğimiz yapının 
içerisinde NATO’nun o bölgesinde karşılıklılık esasına göre ülkelerin birbirine verdiği temsilcilerle 
beraber orada görev yapılır. Yani benim bu işin yapıldığı yer Eskişehir’deki bu merkez, bunun 
içerisinde bizim karşı komşumuzdan insan var onun ilerisinden var ne bilim ben İspanya’sından, 
Portekiz’inden şunundan İtalya’sından şunundan bunundan insanlar var. Yani bunların içerisinde 
şimdi siz bir işlem yaptıracaksınız ondan sonra meşru müdafaa konusunda yani kendinizi bir 
uçağa vuracaksınız yani öyle göstereceksiniz bunu da onlar yaptı diyeceksiniz. Bunu böyle 
anlatma şansınız yok. Çünkü bunlar görülüyor ne kadar görülüyor işte onlar ilgililer keşke size 
birazcık bunun bilgisini verebilseydi ben daha ilerisine gitmiyorum. Şimdi buna rağmen bu uçak 
düşürme hususunda biz meşru müdafaayla kalıp yani Yunanlı için söylüyorum. Bizim uçağımızı 
düşürdüğü zaman karşı taraftaki bu ülke karşısına cevap verecek bizim gibi bir ülkeyi görmek 
istemez. Uluslararası Hukukta buna karşılık verme hakkımız vardır. Hatta hatta Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyine haber vermeden bile bu karşılığı verebiliriz. Bizim bu mağdur ve 
haklı olduğumuz durum içerisinde bizim yanımızda olabilecek ülkelerde yer alabilir. Böyle bir 
riski karşı tarafın alabileceğini düşünebiliyor musunuz? Asla. Böyle bir işlemi ne onlar ne biz 
yaparız. Çünkü sistemler daha akıllıdır. Dolayısıyla burada ifade edilen meşru müdafaa halinde 
bir işlem yapılması burada öğrendik hayatın normal gidişine pek uygun değil. Dolayısıyla bunu 
gerçekten medya haber yaptırarak şeydeki ifadeyi söylüyorum AKP hükümetinin bu konudaki 
acizliği ortaya konulacak şeklinde ki bir beklentiye hiçbir şekilde cevap vermez anlamı yoktur. Ve 
bunu yapana da ciddi bedeller getirir. Eğer bu işlerin iki ve ikinin dört eder gibi 
hesaplanmayacağını bilmiş olsalardı, bunu böyle yazmazlardı. Harbi planlayanların, harbi sevk 
edenlerin en önemli hastalarının birini bana göre ve kitapları da böyle söylüyor zamanında doğru 
hesap yapmaktan geçtiğini söylüyor. Doğru hesap yaparsanız şansınız olur. Yapamazsanız 
bahtınız olur. Dolayısıyla burada ifade edilen bu husus gerçekten mümkün değildir. Husumet 
konusu, Hava Kuvvetlerinde özellikle filolarda işte karşımızdaki ülkenin hava kuvvetlerine yönelik 
husumet ve gerginlik kontrollü olarak arttırılacaktır denmektedir. Sayın Başkanım Sayın Üyeler 
burada ki husumet sözcüğü de İceberg’in görünen ucudur. Türk Hava Kuvvetlerinde, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde bir ülkenin milletine insanına hatta silahlı kuvvetleri personeline karşı bir husumeti, 
yoktur. Böyle bir duygunun beslenmesine de izin verilmez. Husumet aklın önünde ki en büyük 
engeldir. Oysa bize akıl gereklidir. Savaşçılar için böyle bir söyleme husumete böyle bir itici güce 
ihtiyaç yoktur. Onları bu incitir onurlarını zedeler bizler ülkemizin devletimizin bize verdiği 
görevleri yapmak onun değerlerini korumak ve elde etmek için savaşan insanlarız savaşana 
karşı da saygılıyız. Ancak pek tabi ki kazanmaya karşı yay yüklüyüz. Husumet akla zarardır ve 
bu çok önemlidir. Bazı kavramlar doğru bilinmeksizin kullanılırsa gerçekten zararlı olur. 
Bilmediğinizi ilacı üzerinde ne kadar tatlandırıcı koyarlarsa koysunlar eğer bilmiyorsanız doğru 
bir bilirkişiye danışmakta yarar vardır. Ben bunun doğru olmadığını söylüyorum. Agresiflik, 
pilotların agresif olması isteniyor. Bunu ifade eden kişinin de yine Hava Kuvvetlerini 
tanımadığına inanıyorum. Niye tanımıyor? Evet, bir pilot 1, kendi limitlerinin 2, kullandığı silah 
sisteminin limitlerinin sonuna kadar kullanabilecek şekilde yetiştirilir. Ancak bunu ne kadar o 
seviyelere yükselterek kullanacağı konusu ihtiyaca göre o kararı verir. Çünkü enerji orada da 
enerjidir. Onu korumak şarttır. Eğer agresiften kastedilen bir kişinin kendi kabiliyetinin sonuna 
uçağının kabiliyetinin sonuna kadar onu zorlayarak kullanması evet o zaten bizim eğitimimizin 
bir parçasıdır. Bunu nasıl ne kadar tatbik edeceğimizi de karşılaştığımız ihtiyacın sonucudur. 
Agresif deniyorsa evet biz öyle uçuyoruz. Ama burada ki söylendiği anlamda ilave bir itici ilave 
bir dürtücü güç olarak kullanılmanın ben sadece bizden olmayışına bağışlıyorum bu işi. Ege 
Denizinde devamlı müşterek eğitim 99. Bir nebze Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanı da bu işi 
anlattı. Bu görev kime verilmiş 1. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığına bu konuda yetkisi var 
mı? Bu işi kim planlar? Kim onaylar? Bu emir neleri ihtiva eder? Bunlar nasıl bir araya getirir? 



 

 

Bunların sonuçları nasıl ölçülür? Nasıl değerlendirilir? Eğer bunları bilmiyorsanız bu iş olmaz. Bu 
gibi işlerde Hava Kuvvetleri bir ihtiyaç getirebilir dile Deniz Kuvvetleri getirebilir bu donanmadan 
da kaynaklanmış olabilir. Bunlar bir araya getirilerek bunu modellerler ve bunu Genelkurmay 
Başkanlığına bir tatbikat ihtiyacı bir eğitim ihtiyacı olarak takdim ederler. Orada bu konuda 
çalışmalar olur onlardan bizim beklediğimiz taleplerimiz vardır şunlar kaynak tahsil edilecek para 
şu bu bunlarda oralardan gelir. Ondan sonra bir plan yapılır bu plan Genelkurmayın çoğu kez 
gelecek yıllara ait olan bir programın içerisine bunlar dahil edilir ve ona göre uygulanır. Bunun 
dışında 1. Taktik Hava Kuvvetlerinin bir müşterek Ege’de deniz eğitimini planlama ve bunun 
sıklığını arttırma şansı diye bir şey yoktur. Bunlarla ilgili yapılırken notamlar yayılır yani sahalar 
tahdit edilir zamane alan olarak başkaları buralardan gelip geçemez. Bunlar merkezlerden olur 
bunlar olmaksızın o bölgelerde gelişigüzel uçak uçurulamaz. Yerde uçak bekletilmesi konusu. 
İcra maddesinde gerginliğin Trakya sınırında arttırılması ve Ege’de düşünülen durumda içine 
alındığında hava savunma görevleri için Balıkesir, Bandırma, Çiğli, Çorlu, Dalaman 
meydanlarında 24 saat esasına göre uçak bekletilmesi isteniyor. Peki, bu iş için hangi birlikler 
tahsis edilmiş plana bakıyoruz. Planın Lahikasına EK-1’e değil. Hava savunma için 2 tane birlik 
tahsis edilmiş. Bunlardan 1 tanesi 15. Füze Üssü füze birliğidir. Bu birliğin ben yarısını 
zamanında Batı yakasına gönderdim birazcık muharip olsunlar diye Deniz Kuvvetlerine bu türlü 
katkısı bulunsun diye. Geri kalan yarısı da orada kalmıştır. Onun bir kısmı da artık zamanı 
dolmakta olan o zaman da bir birlik olarak bu. Filo olarak bir tek filo görevlendirilmiş 162. Filo. 
Bunun yarısı ana meydan olan Bandırma’da bulunacak diğer yarısı da Çorlu meydanına gidecek 
biliyorsunuz. Yani bu filonun uçakları yani Çorlu’ya gidenler iki elin parmağı kadar bir şeydir yani 
çokta öyle bir şey değildir. Ve bunlar orada 24 saat üzerine bekleyecek görev verildiğinde 
kalkacaklar. Aynı zamanda bu uçaklar hava savunmaya kalkacak, aynı zaman da karışık yükte 
yüklenmiş olarak gece gündüz yerde hazır bekletilecekler. Ne için o bölgelerde bir sivil itaatsizlik 
olursa onlara karşı kullanmak için. Ve gerektiğinde halkın üzerinde gösteri uçuşu yapacaklar. 
Şimdi sesli olarak şöyle düşünüyorum. Bu plan Hava Kuvvetlerinin planı mı? Evet. Türkiye’yi 
kapsıyor mu? Evet. Bunun için 4 kuvvete Hava Kuvvetlerinin 4 ana birliğine görev verilmiş mi? 
Verilmiş. Hava savunma için ne verilmiş? Sadece yarım bir füze ki yarısı yok onunda belirttiğim 
üzere. Birde bir filo. Bunlar bu işe yeter mi? Asla yetmez. Niye yetmez? Bu görev hava savunma 
görev yapacağı 5 meydanın sadece Bandırma yani 162 filonun bulunduğu meydan yani yarısı 
orada kalacağı için orada meydan var. Diğer yarısı da Çorlu’ya gidecek. Peki, onun dışındaki 
meydanlarda bir uçak planlaması var mı? Yok. Muharip uçak konuşu var mı? Yok. Bunun neresi 
plan. Ve bu dediği görevler nasıl yapılacak? Böyle planlama olmaz. Çorlu tertiplenmesi ayrıca bir 
arapsaçı biraz çözmek için çözücü kullanmakta yarar var. 4 uçak hava savunma görevinde 
yerde bekliyor demek anlamı şudur Başkanım. Görev verildiği zaman bu 4 uçak havaya kalkar 
ama bu tempoyu sürdürebilmek için arkasında uçaklarında hazırlıkları devam eder. İşte ondan 
sonraki gelen 4 uçak devreye girer. Geriye kalan 2 uçak devreye kadar yani birkaç tanesi eğer 
aynı zamanda görevlendiriyorsa zaten atacak şeyiniz biter. Şimdi karışık yükle aynı zamanda 
bekletecekler derseniz şimdi hem savunma hem de karışık yükü ona da bir açıklık getireyim. 
Hava savunmadaki uçağın donanımları silah konfigürasyonları farklıdır karışık yük yani yer 
hedeflerine karşı kullanacak uçaklardaki bu yapı farklıdır. Eğer bir zorunluluk yoksa yer 
hedeflerine göre düzenlenmiş bir silah sistemiyle hava savunma görevi yapılmaz. Ancak bir 
emergency bir kendisine saldırı olduğu zaman öyle bir ortak bir şey varsa onu kullanır o kadar 
ama yapamaz. Ayrıca bu uçaklarla gösteri olsun diye halk üzerinde uçuş yapılamaz. Fevkalade 
risklidir. Ya silah tesadüfen düşerse, bomba düşerse bunun altından kim kalkar kim ne diyebilir. 
Dolayısıyla olmaz. Dedim ya ben ilk sorgulamanızda şehirler üzerinde uçuşlar bir esasa bağlıdır 
katı kurala bağlıdır. Hava Kuvvetleri onayı olmaksızın kimse bunda bir değişiklik yapamaz. Diğer 
taraftan şimdi sivil itaatsizlik için diyelim ki hava er görevlerine işte yerde tayyaremiz vardı görev 
de verildi kaldırıldı. Bir noktaya dikkatiniz çekiyorum şimdi konuşuldu. Balyoz harekat planında 



 

 

yahut güvenlik harekat planında ne suga’yla ne oraj’la ilgili bir ilişki yok. Ek yok kök yok görev 
yok. Bununla ilgili işte bizim atık genelde çok kullandığımız hava kara işbirliğiyle ilgili bir şey yok. 
Eğer olsa orada bu işlerin nasıl yapılabileceği nasıl organize edileceği ihtiyaçlar nelerdir filan 
falan bunun içerisinde yer alır. Eğer bunlar yoksa olmaz. Şimdi bakıyorum ben bu yoksa Kara 
Kuvvetleri yahut 1. Ordu Komutanlığı bana hedefi nasıl söyleyecek. Ben bunu kimin üzerine 
atacağım. Nasıl atacağım? Düşünebiliyor musunuz? Ha bunlar olmaksızın ne olur diyelim ki 
görev verildi uçak kalktı kalktığı zaman pilot bunları isteyecektir. Soracaktır bana hedef bilgilerini 
benim kokpitin içerisinde benim kararım öncesinde bana bunları önüme getirin ben bunlara göre 
karar vereceğim. Eğer bu bilgiyi ona vermezseniz pilot biraz homurdanır. Birazcıkta iniş hatlarına 
erişecek şekilde sağa sola bakar gelir iner. Hiçbir şey yaptıramazsınız. Mümkün değil. 
Dolayısıyla bunlar planlar arasında olmayan şeyler. Olmayan şeyler nedeniyle de ilişkilerin bu 
iddianame ve diğer taraflarında söylediği gibi kolayca kurulmak laf olarak söylendiği gibi bu 
böyle olacaktır demek mümkün değildir. Bir diğer çıkmaz daha var o da şu: Bu işte hava 
savunma görevine tahsis edilmiş filo 162. Filo Komutanlığı yine biraz kapalı olarak anlatayım. Bu 
filo Türk Hava Kuvvetlerinin en özel filolarından bir tanesidir. Görevi tamamen farklıdır. Çok farklı 
çok hem pilotları farklı eğitim görür bu işleri yapamaz anlamında söylemiyorum ama o pilotlar 
daha başka şeyler için eğitilmiştir. Onu kullanırken o tür ihtiyaçlara sevk etmek gerekir. 
Zorunluluk yoksa veremezsiniz artı bu uçağın konfigürasyonu yani kullanacağı silahlarla ilgili 
donanımları farklıdır. Hatta bunların bazıları uçağın içerisinde günlük olarak birkaç saatte 3 
saatte, 5 saatte belki de 3 ayda değiştiremeyeceğiniz şekilde sistemin içerisine çakılıdır. 
Dolayısıyla böylesine fevkalade önemli ve bu sadece 2 tanedir şuanda ülkemizde. Böyle bir 
görev için tahsis etmek hava savunmak için bana göre yani aymazlık. Olamaz. Kocaman bir 
yanlış. Nefes tükettiriyorlar.” 

Mahkeme Başkanı:”Yorulduysanız ara verebiliriz.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına:”5 dakika 10 dakika.” 
Mahkeme Başkanı:”10 dakika verelim tamam.” 
Duruşmaya 10 dakika ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu 
Mahkeme Başkanı:”Duruşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakika Savcı Bey 

gelecekmiş. Duruşma başlıyor celse arasında bir kısım sanıklar müdafileri Av. Hakan Coşkuner 
ve Av. Yahya Koç’un duruşmaya katıldığı görüldü. Sanık Halil İbrahim Fırtına savunmasına 
kaldığı yerden devam ediyor buyurun.” 

Sanık Halil İbrahim Fırtına:”Sayın Başkanım Türk Yıldızları diye Hava Kuvvetlerinin bir 
akrotim filosu vardır. Bunun için verilen görev şu, iki günde bir sanayi odaları, iş adamları, 
barolar ve benzerlerin davetlisi olarak farklı şehirlerde gösteri yapılacak halkın Türk Silahlı 
Kuvvetlerine duyduğu sempati pekiştirilecek, gösteriler sırasında halka ve özellikle çocuklara 
hediyeler dağıtılacaktır. Görev bu, şimdi evvela şu konuya değinmek istiyorum. Biz bu işleri 
yaparken gerçekten çocuklara birtakım şeyler dağıtırız. Yani onlarda havacılık duyguları gelişsin, 
işte heyecanlar pekişsin diye doğrudur, ama burada bu planın amacında ki hedef kitlenin 
çocuklar olduğuna inanmıyorum. O halde buraya çocukları hediyelere boğma onları destekleme 
işi galat olarak yanı eski uygulamadan böyle galat olarak oraya bir düşünce bir analiz olmaksızın 
yakıştırılmış bir şey olarak görüyorum, seçici olmak gerektiğine inanıyorum. Diğer taraftan iki 
günde bir orada, burada uçuş yapılsın konusu akrotim filosunun kullanılması bir plana tabidir bu 
bir yıllık yapılır bunu bizzat Hava Kuvvetleri Komutanı onaylar, onun bilgisi onayı olmaksızın 
bunda hiç kimsenin program değişiklik yapma yetkisi yoktur, artı bu filo ülkenin bir meydanında 
konuşludur, gösteriyi yapacağı yerler için intikale ihtiyacı olur intikal yaparken kendi uçaklarından 
başka onu oraya kolaylıklarını personeli taşıyacak ulaştırma uçaklarının desteğine ihtiyaç 
gösterirler artı o bölgelerin notamlamak, sınırlamak gerekir bunlar her birisi Hava Kuvvetleri 
hatta onun ilersine giden bazı mercilerin bilgisi olmaksızın yapılması mümkün olmayan 



 

 

görevlerdir hani planı biz gizli tutacaktık dolayısı ile bunu da o şekilde değerlendirmek gerekir 
Hava Müzesinin tahribi konusu diye bir istek var onda da iddianamedeki ifade şekli şudur; 
Fatih’te Çarşamba semtinde olması istenmekte ve aynı gece yarısı cüppeli, sarıklı, çarşaflı 
grupların ellerinde ki yeşil bayraklar ile molotof kokteylleri ile Hava Müzesini basarak müzeleri 
tahrip etmeleri sağlanacaktır verilen görev budur. Böyle bir görevin Hava Kuvvetleri tarafından 
ve onun bilgisi olmaksızın yapılması mümkün değildir ama daha önemlisi bu müzenin basılması, 
uçakların tahrip edilmesi konusuna önce ne benim Harp Akademileri Komutanı olarak ne de 
hiçbir komutanlığın elinde böyle bir tuluat grubu yoktur, böyle bir terörist grubu yoktur ki bu işi 
yapsın bu bir. bunu kurgulayanlar bizleri kendileri gibi düşünmüşler bu 2. 3, bu müzelerin oradaki 
uçakların tahribine benim adım altında yapmak istiyorlar buda biraz şahsi bir meselemdir ona da 
izin verirseniz birkaç lafla değinmek istiyorum. Hassaslarımdan bir tanesi, Sayın Başkanım 
Ankara’da ki Etimesgut’ta ki Hava Müzesin bilir misiniz? Efendim o müzenin yapılmasının ana 
fikri bana aittir. Onu ben esasında yerel yönetim dahil bütün bakanlıkların da dahil olduğu 
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine yakışır, havacılığı temsil eden bir kültür merkezi olarak, 
yanında sergilerin açılabileceği bir alan olarak düşünmüştüm. Sağ olsun o zamanki komutanım 
Hava Kuvvetleri Komutanım bu fikri aldı, ama geliştirebildiği imkanlar ölçüsünde olmayan bir 
müzeyi Ankara da yaptılar. Bütün havacılar gibi bende kendisine müteşekkirim, minnettarım 
böyle bir şey açtılar ama arz ettiğim şekildeki bir gereksinme Başkentimiz için vardır ve bunu 
ilgililere de zamanında söylemiştim, şimdi İstanbul’dakine gelelim. Müze ve uçaklara bunlar 
bizim Türk Hava Kuvvetlerinin tarihi hazineleridir gerçekten bir daha elde bulunması imkanı 
olmayan şeylerdir gözümüzün bebeği gibi bakarız. bunların içerisinde bir uçak var ki dünyada 
tekdir. Bu ülkenin bir başka ülkenin uçağına lisans altında biz Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde 
üretmişizdir. Bir ikincisi yok, o ülke yanıp dolaşıyor bunu aman bunu bize verin diye ne 
diplomatik şeyler girişimler ama bu uçaklar dışarıda tabi sıcağın, soğuğun, yağmurun etkisi 
altında zamanla bunlar o yıpranıyorlar. Bunlar elden gitmesin diye buna bir çalışma yaptım ben 
dışarıda bulunduğum zaman meraklı olduğumdan çok gezdim çok bilgiler topladım, hatta daha 
sonradan bir defa yani çok yıllar önce Amerika’ya gittiğim zaman,  o zaman Washington da çok 
önemli bir Havacılık Müzesi var o müze simutsiyen tarafından işletilir. Oranın başkan 
yardımcısıyla randevu aldım, görüştüm acaba Türkiye de böyle bir müzeyi bizim müzeyi onların 
onun gibi geliştirmek için ne gibi şeylerimiz hiç olmazsa bir görüş birliği, sonradan görevime 
geldiğim zaman ben bunun projelerini yaptım ciddi anlamda güzel şeyler yaptım. Bazı sadece 
işletme masrafları değil bunun yapma masrafları değil işletme masraflarına dahil projeksiyona ve 
bunu Sayın Başbakana arz ettim. Kendileri beğendiler bir mega şehir İstanbul’a bu gerekli 
İstanbul Yeşilköy’de bulunan müzenin olduğu yerde. Sayın Belediye Başkanıydı Büyükşehir 
Belediye Başkanı benle buluştular beraber çalıştık insanlar görevlendirdim çalışmaları devam 
etsin ondan sonra bizim zamanımız geldi ayrıldık. Arkadaşlarımız çalışmaya devam etti birtakım 
yer seçimi bilmem ne düzenlemesi için biraz gecikmeler olduysa şuanda yani sona yaklaşmak 
durumundadırlar ben bütün çalışanlara gayret edenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi bunu 
niye anlattım? Bu kadar çok önem ve özen gösterdiğim bir müzeye ve onun içerisinde bir tarihi 
kıymet hazinemize benim adımın altında bir taarruz bir tahrik eyleminin planlanmış olmasıdır. 
Üzgünüm bunu yazanlar beni tanımıyorlar ben bizim oranın lafıyla söylüyorum bende onları 
tanımayrum. Türkiye Büyük Millet Meclisine baskı mı? Diye bir konu var oda şu; Meclisin 
sıkıyönetimi ilan etmesi için gerekli oy oranı yakalanamazsa Ankara Ticaret Odası ATO’nun 
davetlileri olarak Ankara şehir merkezi üzerinde hava gösterileri yapılacak, Meclisin çalıştığı gün 
ve saatlerde Meclis üzerinden alçak uçuşlar yapılmak suretiyle TSK’nın varlığı hissettirilecek. 
Görev bu, şimdi durum şöyle, Hükümetçe belirlenmiş bir sıkıyönetim uygulama kanunu tasarısı 
onlarca karar alınmış ve Meclise getirilmiş onay bekliyorlar. Şu veya bu şekilde bir gecikme oldu 
bunun Hükümetten Meclisten nasıl geçirileceği hususu hükümetin işidir en iyi onlar bilir. Çünkü 
kendileri bu kararı zaten vermişler bunu için benim daha orada uçak uçurmama gerek yok ki 



 

 

eğer gösteri falan uçuşu yaparlarsa onunda bir faydası yok. Adamlar bir güzel seyrederler aa ne 
güzel yapmışlar bu günümüzü de iyi geçirdi derler o kadar. Dolayısı ile kurgulanan şeyin 
beklentisini sağlayacak bir şey yok eğer bir şey yapılacaksa Mecliste bu zaten Hükümet buna 
karar vermiş o onu halledecek. Ulaştırma uçaklarının sürekli olarak iller arasında yiyecek, 
içecek, sağlık malzemesi gibi temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılmasında kullanacak halka bu 
ihtiyaçlarının karşılanmamasından dolayı bir olumsuz durum yaratılmayacaktır şeklinde bir 
görevimiz var. Ulaştırma uçaklarının bağlı olduğu komutan doğrudan doğruya Hava Kuvvetleri 
Kurmay Başkanıdır ancak bu bir idari çözüm şeklidir, Esasında Hava Kuvvetleri Komutanına 
bağlıdır. Dolayısı ile bu uçakların nasıl kullanacağı konusunda Hava Kuvvetleri Kurmay 
Başkanı’nı yahut komutanının müsaadesi olmaksızın bir şey yapmak mümkün değildir diğer bir 
yönü artı o da şu şimdi bu uçaklar hem Silahlı Kuvvetlerin, Hava Kuvvetlerinin işini gördüğü gibi 
Silahlı Kuvvetlerin gereksinmelerinde de kullanılıyor, başka işlerde de kullanılıyor. Dolayısı ile 
Türkiye için çok önemli bir konumda stratejik bir konumda dolayısıyla bu uçakların 
planlanmasında bunların takip edilmesinde Hava Kuvvetleri yanında Genelkurmay Başkanlığının 
da bir takip ve kontrol görevi vardır dolayısı ile bunlar bunu bilmeksizin, gizlilik içerisinde böyle 
bir planlamayı yapmak ve sürdürmek mümkün değildir. İdari lojistik bölümünde harekat 
başladıktan sonra raporlar çok gizli, gizlilik derecesinde Harp Akademileri Komutanlığına 
çekilecektir. Hava Kuvvetleri karargahına ikinci bir emre kadar rapor verilmeyecektir, şekilde bir 
hüküm konmuştur. Sayın Başkan raporların çok gizli olarak çekilmesi kriptolamayı gerektirir. Bu 
kripto aynı zamanda yani akademilerde kullanılan Hava Kuvvetlerinde de vardır, yani dolayısı ile 
bu iş nasıl gizli tutulur? Ben anlayamıyorum bu emirin uygulanması mümkün değildir. uygulansa 
da gizli olarak muhafaza edilemez. Kriptolama; bizim dışımızdakilere karşı alınan yüksek 
dereceli bir koruma yöntemidir diğer taraftan Harp Akademileri Komutanlığının muhabere 
merkezi dizayn edilirken kendi ihtiyaçlarına göre dizayn edilir. Bir harekatın sevk ve idaresine 
asla düşünmemiştir dolayısı ile Hava Harp Akademileri affedersiniz Harp Akademileri 
Komutanlığının böyle bir görevi icra edebilecek kabiliyeti yoktur. Efendim şimdi geliyoruz 
Gölcük'ten çıkanlara 1.’si belirtildiği için oraları çabuk geçeyim. Dijital veri olarak bunlar da 
karşınızda aşağı yukarı oraj planı ile ilgili şeyler aynısı orada var yani 1/1 kopya numarasına 
sahip bir planın nasıl Gölcük'ten tekrar aynı şekilde çıktığını anlamakta güçlük çekiyorum. 
Bundan sonra her bastığımız yerden, her baktığımız yerden yeni bir dijital veri çıkarsa çok 
şaşırmayacağım ama bunu lütfen dikkate almanızda yarar var diye düşünüyorum ve size bunu 
sunuyorum, yani buna bir dur demeli, bir yeter demeli bizle ilgili suçlanabilecek çok şeyler ortaya 
koydunuz. Biz de nefesimizi tüketiyoruz böyle değildir diye. Eğer daha bir şey varsa bunu bir 
çırpıda söyleyin bizde bilelim gerçekten bilelim, yani biz sonsuza yani ihtimali sonsuza 
götürmenin bir anlamı yok. Aksi halde olmaz böyle efendim dolayısı ile gerçekten şaşkınız. 
Şimdi kulağımıza geldi sağdan soldan gelir, şeyler çıkmış. Çıkar efendim, daha da çıkacak yani 
dediğim gibi ayağını kaldır bastığımız yerde de belki bir şey fışkıracak. Ben müşteki olduğumu 
ifade ediyorum yoksa onlara karşı kendimi savunamayacak olduğumdan değil, ilk kez ileri 
sürülenler var onlara da kısa kısa bir bakmakta yarar var. Dediğim gibi başında bu işin 
planlamasında 3 kişiydik biraz herhalde haksızlık oldu bunu telafi ediyorlar. Şimdi bunun çıkanlar 
içerisinde yeni ilk defalardan birkaç tane önemli şey bunlardan bir tanesi benim Harp 
Akademileri Komutanı olarak, özel bir direktif verdiğim tutanakta, oraj hava harekat planı ve 
çalışmalarını başlatmak için benim akademi komutanı olarak, Hava Harp Akademisi Komutanına 
gönderdiğim çok gizli bir direktif dosyada mevcuttur. Bunun dosya şeylerine bakıldığı zaman İ. 
Çingi tarafından işte 3 Ocakta yazıldığı, böyle olduğu yazılıyor. Daha önce üst veriler konusunda 
ki düşüncelerimiz paylaşılmıştı ben bunlara ilave olarak şunları dikkatinize takdim ediyorum. Bu 
verilerin oluşturulduğu tarihte bunu kaydeden İ. Çingi o zaman ki rütbesi ile Hava Kurmay 
Yarbay İsmet Çingi’dir. Kendileri iddia edilen tarihinde Harp Akademileri karargahında görevli idi. 
Dikkatimi çeken bir kurmay subay olmakla beraber ki daha sonra ben kendisini Hava Kuvvetleri 



 

 

Komutanı olduğumda özel sekreterim yaptım ama akademi de bulunduğu zaman bu mesafede 
bana hiç çalışmadı. Bu kişi ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanı olduğum dönemden biliyorum 
bilgisayar kullanmasını da bilmez. Niye bilmez biraz ondan yana çıkarak ifade edeyim çünkü 
ihtiyaç duymaz. Onun ofis dosyaları kafasının içersindedir ihtiyaç duyduğu zamanda flash bellek 
tak diye önüne koyar. Diğer taraftan bu direktifin yani İ. Çingi tarafından benim bir direktifimin 
hazırlanarak gönderilmesinde ki gönderme makamı o zaman ki hava Harp Akademisi Komutanı 
biraz önce bahsetmiştim bu sene terfi edecek iki korgeneralden biri olan Korcan Polatsu o 
zaman hava kademesinde komutan. Şimdi burada bir noktaya dikkati çekeyim benim Harp 
Akademileri Komutanı olarak, Hava Harp Akademisine gitmem mesafe olarak yahut da onun 
bana gelmesi 3–4 dakikayı yürüyerek geçmez. O zaman gençtim birazcık daha erken gidebilirim 
yahut onlar bizden gençti daha çabuk gelebilirler. Bu kadar mesafede esasen 3 akademide o 
kadardır mesafe hepsi böyle, artı Harp Akademilerinde yaşayış hep aynıdır. Bugün de öyle 
olduğuna inanıyorum. Yani biz zaten akademi komutanı, akademi komutan yardımcısı, kurmay 
başkanı, akademiler komutanları her gün en az bir defa zorunlu olarak eğer akademi dışında 
olma hariç her gün bir defa bir araya geliriz. İstek duyulduğunda her an bir araya gelebiliriz artı 
Korcan Polatsu ben akademiye gelmezden önce Eskişehir’deyken o da benim Eskişehir de üs 
komutanlarımdan bir tanesiydi benim yakınımda çalışmıştır, beraber uçmuşluğumuz vardır. 
Şimdi İsmet Çingi aracılığıyla ona gönderdiğim bir özel direktifi aldığında ne yapar? Komutanım 
bir emriniz vardı bir sizi rahatsız edebilir miyim, görüşebilir miyiz? Bunu demesi doğal değil 
midir? Ha o ne yapmış? Aynen aynı şekilde benim ona verdiğim görevlere göre bir çalışma 
yapmış o çalışmayı bana rapor ediyor aynı şekilde. Ne diyor burada; ben diyor emrinizi aldım 
Hava Muhabere Kurmay Albay ki ilk gruplarda olan kişilerden birisi Ziya Toker’i koordinatör tayin 
ettim, bir çalışma grubu oluşturdum ve oraj hava harekat plan hazırlık çalışmalarına başladım 
diyor. Yani benden direktifi aldı o da bana aynı şekilde dijital olarak gönderiyor, sorun şu; 
harekat planlarını Silahlı Kuvvetlerin her yerin de harekatçılar yapar. Hava Kuvvetlerinde 
özellikle uçucular yapar, kurmay olan subaylar yapar. Böylesine özel, böylesine gizli, böylesine 
tehlikeli bir görev için bir muhabereci arkadaşın, Hava Harp Akademisi Komutanı tarafından 
görevlendirilmiş olması bana göre yanlıştır. Keza kendi elinde başta Hava Harp Akademisinin 
Öğretim Başkanı olmak üzere, bir sürü uçucu kurmay subay vardır. Hatta bunlardan birkaçı 
harekat dersleri ile görevlendirilmiş olan ve o konuda eğitimler artırılmış olan insanlardır. Bunlar 
dururken neden muhabereci bir albay böyle bir çalışmanın başına getirilmiştir, mümkün değil. 
Bunu Korcan Polatsu general yapar mı? O rütbede tümgeneraldir yapması mümkün değildir. 
Yarbay Çingi’ye gelince dediğim gibi bu aynı zamanda İMKB’de görevlendirilmiş ismi geçen bir 
kişi. Ayrıca bu ilk şeyde böyleydi bu ikincisinde bu ismin getirilmesinde benim yorumum şudur; 
bu kişi nasıl olsa Fırtına Paşanın daha sonradan özel sekreteri oldu dolayısı ile öyle bir 
bağlantıyla onun üzerinden geliştirirsek yakışık alır demişlerdir. Bu işin gerçekten vebali 
olduğuna inanıyorum. Korcan Polatsu ve Ziya Güler’in durumlarını, Bilgin Balan’lı ile beraber 
belirtmiştim diğer önemli ve çok dikkat çekici bir konuda genel sekretere verilen görevler 
itibariyledir. O zaman komutanımız, Hava Kuvvetlerinde Hava Orgeneral Cumhur Asparuk buna 
karşı yapılacak psikolojik harekat ve komutana destek verebilecek personele uygulanacak 
usuller genel sekretere, görev olarak verilmiştir. Bunla ilgili dosya numaraları orada. 
İddianamede yer alan çok önemli ve ibret verici görevleri geçmeden önce bir durumun tasvirini 
yapmak istiyorum. Her hava kuvvetleri komutanı göreve gelince kendi kuvvetinde ana birlik 
komutanlarına beraber çalışacağı işte kurmay başkanı, şunlara, bunlara, daire başkanları, 
başkanları konusunu bir değerlendirir. Mümkün olanlarını yani yapabileceklerini yakınında 
tutmak ister yahut nerelere koymak isterse onu o bilir bunlardan iki kişi üzerinde çok özen 
gösterdiği konusu bizim yaşamımızın ortaya koyduğu sonuçlardır. Bunlardan bir tanesi kurmay 
başkanıdır bir tanesi, genel sekreterdir. Kurmay başkanı hava kuvvetlerin de çok uzun zamandır 
korgeneral rütbesindedir istemesine rağmen bazen komutan istediği kişiyi oraya alamayabilir, 



 

 

ama genel sekreter konusunda durum böyle değildir, her halükarda mutlaka ve mutlaka komutan 
genel sekreteri kimi istiyorsa onu oraya koymuştur. Bu kişi nedir elbette ki görev yeri 
ihtiyaçlarına göre bilgisi, birikimi, şunu, bunu, bunu, bunu hepsi olması yanında diğerlerinde 
aranan artı komutanın özel olarak o mesafeye koyduğu konularda kişi de kendi aradığı özel 
ihtiyaçları varsa düşünceler varsa onlarda bunu içerisindedir ve istediği zamanda değiştirmiştir. 
Genel sekreterler komutanlarına her zaman medyunu şükrandırlar. Bunun dışında hareket 
sadece vefasızlıktır, ama böyle bir örnekte çok ender midir? onu da bilemiyorum. Şimdi hal 
böyle iken genel sekreterden istenen şeylere bakalım. Harp Akademilerindeyken yapılan 
hazırlıkların Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından öğrenilmesi engellenecek, komutana gelen 
her türlü bilginin önü kesilecektir. Öğrenmesi durumunda ise bunun jenerik harp oyunu hazırlığı 
olduğunu bildirecek ve özel kurye ile ivedi Harp Akademileri Komutanına iletecektir. Efendim 
karargahın amiri kurmay başkanıdır ve korgeneral rütbesinde olduğunu söyledim. Komutan 
adına tüm karargahın çalışmalarını bu zat yönetir. Karargaha başkanlık eder genel sekreter, 
kurmay başkanı ile karargahı ve komutan arasında çalışır, ama hiçbir zaman genel sekreter ne 
kurmay başkanının rolüne, ne başkanların rolüne, ne daire başkanlarının rolüne yeltenebilir. 
Öyle bir düşüncesi olanın zaten geleceği o andan itibaren biter kimse yaşatmaz ve böyle bir 
cüret örneği de benim bilgilerim içerisinde yoktur. Komutana bilgi arzı genel sekreter tarafından 
yapılır, kurmay başkanı tarafından yapılır, başkanlar, daire başkanları, şube müdürleri kimler 
nasıl bir düzen kurdu bunlardan yapılır. Komutan ayrıca Hava Kuvvetleri ile ilgili bilgileri kendi 
inisiyatifi ile istediği kişilerden de ayrıca alabilir. Komutana dolayısı ile bir bilginin ulaşmasını 
engellemek mümkün değildir. Öğrendiğim de şudur budur diyerek genel sekreterin komutanı 
kandırması da mümkün değildir, bu işi onun hayatını bitirir. Diyelim ki jenerik bir harp oyunu 
kurgusudur çalışması diye komutana bilgi versin peki komutan bunu kurmay başkanına sormaz 
mı, komutan bunu harekat başkanına sormaz mı, daire başkanına sormaz mı? Geçelim harp 
akademileri konusu bunu diğer kuvvet komutanları ile böyle bilginiz var mıydı filan bir şeyden 
öğrenemez mi, Genelkurmay ikinci Başkanına birinci Başkanına sormaz mı? Yani buradan böyle 
bir engelleme için yapılacak girişimlerin hiçbirisinin sonu olamaz ve buna da bir cesaret, cüret 
geliştirilemez diye düşünüyorum. Diğer bir görev Ege uçuşlarının sayısının arttırılmasına yönelik 
komutan üzerinde baskı oluşturacak, gerekirse sert önlemlerin alınması gerektiğini her fırsatta 
her kademede komutana söyleyecektir görev bu. Komutana öneri bir defa yapılır tasvip etmezse 
veya bir şey söylemezse benim davranışım öyleydi bildiklerimde o. Genel sekreterin bunu temcit 
pilavı gibi tekrarlama şansı yoktur. Ege uçuşları daha önce belirttiğim gibi devlet politikasının 
hava kuvvetleri ile enstrümantelize edilmiş bir şeklidir. Kişisel olarak genel sekreter öyle desin 
diye, böyle dedi diye geliştirilecek bir durumu da yoktur. Diğer görevlerine bakarsak sıkıyönetim 
süresince komutanı emniyete alıp kontrol altında tutacak, dışarıdaysa ataşelik vasıtasıyla 
içerdeyse merkez komutanları vasıtasıyla olduğu yerde emniyete alınıp İstihbarat Başkanı 
Tümgeneral Ziya Güler bu korgeneral gidip teslim alınacak Ankara’ya getirilecek. Kendisinden 
emekli olması için dilekçe alınacak Orgeneral Asparuk'un sağlık problemleri bulunduğu ve 
emekli olduğu açıklanacak Orgeneral Fırtına’nın üstün vasıfları ön plana çıkartılıp yeni hava 
kuvvetleri komutanının askeri ve sivil kamuoyu tarafından desteklenmesini sağlayacaktır. Bu 
görevleri ibretlik. Orgeneral Fırtına’nın o tarih itibari ile hava kuvvetleri komutanı olmasına 5 ay 
vardır. Şubatın 19’undayız işler normal giderse Orgeneral Balanlı’nın inşallah başına düşen şey 
bir şey olmazsa Orgeneral Fırtına da zamanı gelince hava kuvvetleri komutanı olacaktır. 
Orgeneral Fırtına’nın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne tanıtılması gibi bir şeye ihtiyaç olmayacağını 
düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri o rütbede ki bir kişiyi 
oralara ortak kararı ile getirmektedir. Beni tanımıyorlarsa zaten oraya getirmezler benim için 
ayrıca bir şeyi anlatmanın bir ihtiyacı var mıdır? Ancak binleyenler tarafından böyle ifade edilirse 
olabilir belki. Artı benim sivil halka tanıtılmama da bir ihtiyaç yoktur. O rütbeye gelmiş olan 
insanlar zaten halkın gözü önündedir, neyi ile yaptıklarıyla. Halka Orgeneral Fırtına’yı 



 

 

anlatmanın ihtiyacı olduğunu da zannetmiyorum Sayın Hava Kuvvetleri Komutanının 
tutuklanması ve istifa ettirilmesi gibi ayıp grubuna giren diğer işlere gelince, bunun bir genel 
sekreteri tarafından yazılması ve yapılması mümkün değildir. Yurtdışında hani oradan ataşelik 
vasfıyla derdest ettirilecek deniyor. Ataşeler bir kere hava kuvvetlerinin emrinde değil genel 
sekreter kim ola yurtiçinde garnizon komutanları bir rolü yok böyle bir şeyi gündeme getirmesi 
mümkün değil zaten böyle bir şey getirirse adamı 3. dakikasında ipe çekerler. Artı burada birde 
işte bu Korgeneral olacak Ziya Güler’i de bir bağlantı içerisinde bunu içerisine çekmişlerdir oda 
bir ayrı düzmece. Diğer bir husus Sayın Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Hava Orgeneral 
Cumhur Asparuk’a yapılan bir haksızlık bu da şu yani genel sekreteriyle ben konumunu 
söyledim, yani bu özel seçilen bir kişidir. Bizzat komutan tarafından seçilir. Yani bunu böyle 
demekle Sayın Hava Kuvvetleri Komutanına sanki seçmesini bilememiş, sekreterini ve 
karargahını ve kuvvetini sevk ve idare edememiş gibi gösterilmesi bene göre yanlışlıktır, olamaz, 
kasıttır. Bu kasıtta bir karı vicdanlılık vardır ve Sayın Komutana taarruz edilmektedir. Bu asla 
doğru değildir böyle bir şey olamaz. Ayrıca bu iftira ile 1 genel sekreterin, 2 Ziya Gülerin, 3 
İbrahim Fırtına’nın o zaman ki Kuvvet Komutanına karşı sadakati tahrip edilmektedir. Buna da 
ben izin vermem reddediyorum ve onları şiddetle kınıyorum. Bir tane daha ibretlik bir olay daha 
var komutan ve ailesinin tüm programları yakından takip edilecek, askeri ve sivil tüm telefonları 
dinlenecek şeklinde bir görev var. Ben ilk defa bir askeri plan içerisinde bir komutan eşinin 
monte edildiğini görüyorum, görmedim hiç bilmiyorum. Bu ne cüret bilemiyorum anlayamıyorum. 
Bu kadar saygısızlık olamaz, seviyesizlik olamaz ayıptır. Hava Kuvvetlerinin ve Harp 
Akademileri Komutanının kimsenin ne askeri ne sivil telefonlarını dinletmeye gücü ve ekipmanı 
vardır ne de bir eylemi önleme gücü vardır dahası Orgeneral Fırtına’nın bu iş ne insanlığına ne 
askerliğine yakışır. Herhalde bizi buralara getiren bu kanun onlar için da geçerlidir diye 
düşünmekteyim. Bir diğer konu Sayın Başkanım istihbarat teşkilatı diye bir şey var onun kayıtları 
orada o zamanın istihbarat Başkanı Ziya Güler’in koordinatör makam Hava Harp Akademisi 
Komutanı Korcan Polatsu olduğu için ona yaptığı işler konusunda bilgi veriyordu gene dijital 
olarak bunun içerisinde başında da ifade ettiğim gibi benim sözlü bir emrimin ne olduğunu 
bilemiyoruz var olduğunu, o ilgiyi göstererek işte sözlerimi de söylemişti, bunun için bende 
şunları yaptım bu bilgileri gönderiyorum diye böyle bir kültür böyle bir yazılı mevzuat böyle bir 
uygulama bilmediğimi söyledim. Benden sonraki dönemde de Silahlı Kuvvetlerde böyle bir şey 
olmadığını öğrendim onu da arz ettim. Bizim dışımızda herhangi bir kurum da böyle bir yöntem 
var mıdır? Bilemem ama bizde olmadığını söylüyorum dolayısı ile bunu yazanın ben bir asker 
olmadığını düşünüyorum. Ruhu itibariyle de en azından öyledir diye düşünüyorum. İstihbaratın 
lahikanın cetvellerinde birtakım İstihbarat Başkanlığının yapısı ile ilgili bir teşkilat ve bunun 
içerisinde insanların isimleri yazılmış daha sonra arka cetvellerinde de her birine görevler 
tarifleri, plan görevleri verilmiş. Evvela bu teşkilat yapısı kutuları ve içerisindeki insanlar sadece 
bu isimleri geçtiği için bu işe bulaşık kalsınlar diye oluşturulmuş bir keyfiyet yani modelleme. 
Hiçbir şekilde gerçekle alakası yok verilen görevlere bakınca en uzunu zannediyorum 4 kişi için 
görev var onlardan bunlardan 2 tanesi 3 satırdan oluşuyor, bir tanesi 2 satırdan, bir tanesi 1 
satırdan oluşuyor. Şimdi bir başkanlığın daire başkanlığın bir şubenin görevini eğer bir cümlecik 
diye görev olarak veriyorsanız bunu da bir doğru çalışma olarak görmemek gerekir. Diğer bir 
önemli konu geri hizmet uçuşları, 23 Ocak tarihinde bu geliştirilmiş. Başından beri söylediğim 
Rıdvan Ulugüler diye o da şimdi bir korgeneral onun tarafından yazıldığı söyleniyor diyor ki; 1. 
grup insanları ben eğittim diyor ne zaman 13 Şubatta buna başlamış yani bu konuda ben emir 
vermişim oda 11 gün sonra bunla ilgili işlemleri başlatmış bu kişiler nerede Hava Harp 
Akademisinde, peki Hava Harp Akademisinden bu insanları alıp Hava Kuvvetlerinin herhangi bir 
birliğinde onlar da işte belirtilmiş oralarda eğitim görebilmesi için bunun bir geri hizmet planına 
oturmuş olması lazım ve bunun her ay işte Mayıs ayına kadar her ay devam edeceğini söylüyor. 
Hava Harp Akademisinde benim bildiğim kadarıyla aylık bazda bir geri hizmet planı programı 



 

 

oluşturulmamıştır, çünkü orada bulunan pilotların bu sıklıkta bir eğitime ihtiyacı yoktur böyle bir 
şey olamaz. Peki bunun oraya gönderilebilmesi için mutlaka özel müsaade ile gönderilmesi 
lazım onun programı var, onun eğitimi var bunu almak mümkün müdür? Başlangıçta bir nebze 
değindiğim gibi şimdi hava savunma eki değil lahikasında yer alan hava savunma işine bakalım. 
Vazife olarak hava savunma Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına verilmiş Türkiye’yi kapsıyor 
maksat ifadesinin irticai grupların stratejik ve ekonomik tesislere yapacakları havadan taarruzu 
engellemek, nerede? Türkiye çapında. Ne zaman? sıkıyönetim ilan edilmesinden harekatın 
başarıya ulaşıl (birkaç kelime anlaşılamadı) böyle bir görevinin zaten olmayacağını ve bunun 
doğru olmadığını söylemiştim. Nerede? Öncelikle 1. Ordu sorumlusu aslında takiben Türkiye 
genelinde ne yapacak? Tehdidi yani stratejik ve ekonomik tesislere irticai grupların havadan 
yapacakları taarruzları tespit edecek, teşhis edecek, önleyecek gerekirse tahrip edecek. Bunu 
ne ile yapacak değindim ya füze filosu ile ya bir filo ile filoları da söyledim yarısı Çorlu’da yarısı 
burada şimdi bu plan esasında ihtiyaç sadece 1. Ordu çapında yapılacak bir çalışma için 
konmuş olabilir ama tüm Türkiye için zaten yeterli olmayacağı ortada hava savunma uçaklarına 
tahsis edilen görevler arapsaçı olduğunu da ifade etmiştim. Füzeler konusuna gelince bu 
füzelerin konuşlandığı yerler itibari ile İstanbul bölgesinde Çorlu meydanında kapsayacak bir 
alan içerisinde hareket ederler dolayısı ile ortada harp yok, darp yok öyle bir olasılığın da 
gelişmesi de yok. Ülke içerisinde öncelikle füzelerin kullanılması konusu bana göre ciddi şekilde 
düşünülmesi gereken bir keyfiyettir ben bunu böyle yapmam diye düşünüyorum. Artı bunu 
kullanmak için Çorlu meydanına ben hava savunma tayyereleri koydum, bu tayyarelerin bu zon 
içerisinde hareket etmeleri için özel düzenlemelere, koordinasyonlara ihtiyacı vardır. Bunların hiç 
birisinin hava savunma lahikalarında yer almadığını da ayrıca görüyoruz dolayısı ile uygulaması 
maddeten imkansız esasında kullanılması konusu da teori olarak yorum olarak bana göre yanlış 
bize yanlış ve lüzumsuz yere meşgul ettiklerini düşünüyorum. Askeri bilirkişiler konusunda daha 
önce söyledim ancak burada üzerinde söylemek istediğim husus şey olarak şu, yani elbette ki 1. 
Ordu Askeri Savcılığı’na görevlendirilme verilmiştir. İşte bununla ilgili çeşitli birden çok kişilere 
kadar değişen kişilerden raporlar alınmıştır ama en genişi olan Mehmet Daysal raporunda bile 
gerek deniz gerek hava ile ilgili değerlendirmeler olmasına karşın bu ekibin içerisinde ne denizci, 
ne havacı yer almıştır. Peki yani bunlar olmazsa denizin yahut havanın görüşlerini bu konuyu 
yorumlarını kimler yansıtacak. Bunlar o kişiler tarafından ikame edilebilir mi? her kayığı olana 
denizci, her uçana da havacı denmez. Bizdeki tekerleme böyledir her kuvvetin kendine ait rolü, 
kültürü, öğretisi ve davranışı vardır onun içinde zaten ayrı ayrı yapıdadırlar. Diğer taraftan bu 
soruşturmanın sadece 1. Orduya bırakılmış olmasını da esasen çok iyi kavraya bilmiş değilim, 
Gölcük bulgularından sonra Donanma Askeri Savcılığı Hava Kuvvetleri incelemeleri 
başlatılmıştır, bunlar 2. perdeye ait çalışmalardır bütünü kapsamıyor, yani 1. perde yok. Olayı 
sadece bir askeri savcılığın görevlendirmiş olmasına yeterli addetmek mümkünse de gene ilgili 
mevzuat ve kanunlarda bu eksik kalan yani savcılık çalışmasının kullandığı bilirkişilerin dışında 
komutanlığın uzman mütalaasına başvurma şansı vardır. Bu kullanılmamıştır. Bunu da biraz 
yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Diğer taraftan 1. Ordudan alınan dokümanların nasıl 
dışarıya çıkarılmış olduğu, sorumlularının kimler olduğu, Donanma Komutanlığında bulunan 
dokümanların bulundukları özel yerlere kimler tarafından yerleştirilmiş olduğu hususları henüz 
bir açıklığa kavuşturulamamıştır. Gerçek çözüme ulaştırmayı geciktirmektedir. Size arz ettiğim 
üzere buradaki rahatsızlığımız gerçek suçluların Sayın Mahkemenin önüne getirilmesidir. 
Madalyonun bu tarafının da önemli olduğunu arz etmek istiyorum. Sayın Başkanım bunları 
yazarken aklıma bir şey geldi. Er Ryan’ı kurtarmak diye bir film vardı. Sinemalarda oynatıldı. 
Belki çoğumuz izlemiş olabilirsiniz. İzlemeyenler için belirteyim kendisi savaşta olan Ryan 
adında ki bir erin 3 kardeşinin aynı savaşta ölmüş olduğu anlaşılıyor. Ülkenin yöneticileri harbi 
sevk ve idare eden komutanlar Ryan bu savaşta karşı tarafın elinde iken bunu kurtaralım, 
ailesine geri verelim diye bir karar veriyorlar. Savaşan birliklerinden adamlar çıkartarak başlarına 



 

 

subaylar koyarak, bir özel görev kuvveti oluşturuyorlar. Er Ryan’ı gidip savaş kurtarıyorlar, geri 
getiriyorlar filmin özeti bu. Amacını herkes başka türlü yorumlayabilir, ama aklıma şöyle bir şey 
geldi. Er Ryan’ın devleti başka bir devletin eline geçen bir değerini daha yüksek başka bir 
değerini riske atarak ve savaşarak kurtarmasıdır. Evet sadece bir erin düşmandan geri alınması 
için bunu tekrar düşünelim ve bir tarafa koyalım. Şimdi diğer tarafa da bu tabloya da 
söyleyeceklerimize yerleştirmeye çalışalım. Balyoz davası denilen özünde bir kasıtla 
oluşturulmuş bir kurgu neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30 civarında generali, amirali olmak 
üzere her kuvvetten toplamında 194 subay ve astsubayı, hükümetini iş yapamaz duruma 
getirmeye teşebbüsten yargılanmaktadır. Nedeni belli değil bunun, 163 kadarı tutuklu. Gölcükten 
yeni bulgular çıktı denildi, çıktığının bilgileri geldi. Şimdi bir başka yerden çıkıyor. Söylediğim gibi 
her bastığımız yerden bundan sonra da çıkma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Bir kısım general, 
amiral ve subayların isimleri de bunların içerisinde yer alıyor. Umarım bunların başına da bir 
balyoz düşmez. Dava başından beri medyada tartışılıyor. Mahkemede hesap versinler, 
cezalandırılsınlar deniyor. Tamam suç varsa elbet, Mahkeme buna karar verecektir. Ancak yakın 
geçmişte yaşanan örnekler bizi tedirgin ediyor. Alınan suça teşebbüs iddiasının dayanağında 
sadece dijital veriler var. Kanıt olamayacağı kesin, ancak karar tabi ki Mahkememizin. Bunlar 
sahteler, suçsuzluğumuzun kanıtları ancak mevzuatımızda bazı güncelleme eksikliklerimiz var. 
İşi uzatabilir gözüküyorlar. Birkaç faz geriden gelen eksiklikler, bilirkişi raporlarındaki bana göre 
değil. Ama genel anlayışta bir karışıklık var. Bunların herkesin ortak anlayabileceği bir şekilde 
yeniden özetlenmesine ihtiyaç olur diye düşünüyorum. Bütün bunlar böyle olurken aklımdan 
şöyle bir söyleyiş geçiyor. Acaba bizler kire, kör mü bakıyoruz? Bir diğer önemli konuya gelmek 
istiyorum. Bu konu en az yani ikinci üçüncü mertebelerde gördüğüm çok önemli önemsediğim bir 
husus, bir sosyal konu olarak değerlendiriyorum. Ahlaki bir konu olarak değerlendiriyorum. 
Büyümekte üzerimize gelen ciddi bir problem olarak görüyorum. Bir oraj ama sahtesi değil 
kendisi. Sayın Başkan, Sayın Üyeler, Sayın Savcı sözünü ettiğim problem oraj burada bulunan 
200’e yakın askerin, onların ailelerinin, çocuklarının, yakınlarının velhasıl ait olduğu bu milletin 
sosyal yaşamı ile ilgilidir. Sizler açıkladınız, varsa bir suç ona ait karar onaylanıncaya kadar 
muhatapları suçsuzdur, diyorsunuz, hukuk olarak. Dolayısı ile kişisel hak ve hürriyetlerine kanun 
dışında kimsenin dokunamayacağı aşikardır. Ancak gerçek böyle mi? Bence değil. Kamplaşmış, 
gruplaşmış, organize olmuş bir şekilde bizler yalnızlaştırılıyoruz. Bizim ile ilgilenme farklı 
mecralara çekiliyor, boyutlandırılıyor. Kimse buna cesaret dahi edemiyor, korkuyorlar mı, 
çekiniyorlar mı? Bilemiyorum, ama bu anlayış, kabullerde bu değişiklik yaratılıyor. Din düşmanı 
olarak gösteriliyoruz. Çok büyük bir iftira olduğunu söylüyorum. İnanç hürriyetimize saldırı olarak 
düşünüyorum aynı zamanda. Laik, milliyetçi demek, ulus devletçi demek hatta Türklüğümüz 
hakkında söz etmek, etnik ayrımcılığı körükleyen bir olumsuzluk gibi gösteriliyor. Toplumun 
zihnine bunları çakıyorlar. Sanal kabullerinde bu değişikliği yapmaya çalışıyorlar. Bu dediğimiz 
değerler şuan da zaten Anayasamızda yazılı olan şeyler henüz değiştirilmedi. Ayrıca devletin ve 
yönetimin resmi dokümanlarında bunlar vardı. Her askerin her vatandaşın görevi saygı ile bu 
Anayasa, kanun ve talimatlara uymak ve onu korumaktır. Karşı tavırları sürdürenlerin de aynı 
kanunlara aynı çerçeveye uymak zorunda olduklarını düşünüyorum. Bizleri sanki kalıtsal olarak, 
ihtilal, devrim, darbe gibi hastalıklı maraz bir yapının mensupları olarak göstermeye çalışıyorlar. 
Önce bu kavramlar konusunda bunları konuşanların çoğunun bilgilerinin sığ olduğunu 
düşünüyorum. Bir bilmeden kavramlar üzerinde boyutlanıyorlar. Sonra dikkate almadıkları bir 
husus, suçun esas alındığı hukuk sistemimizde suç babadan oğula bile geçen bir özellik 
taşımadı. Bunu hatırlamak istemiyorlar. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ve mensupları geçmişte 
şöyle şöyle şöyle olmuş. Hatta nerdeyse Osmanlı döneminden bu yana gelen bir yapı içerisinde 
bir töhmet, bir karalama, bir aşağılama kampanyasıyla halkın beklentilerinde, düşüncelerinde 
değişiklik yapılmak istiyorlar. Bunları körüklemenin bir faydası olacağını hiç düşünmüyorum. 
Burada ki insanların çoğu işte bir kısmı 70 yaşın üzerinde, bir kısmı ileri yaşlarda daha da 



 

 

gençlerimiz var. Ama dediğim gibi hayat bizi akıllandırdı. Hani biz daha gelişmiş, daha 
demokratik, daha çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmayı hedeflemiştik. Bu kurgunun 
getirecekleri nedir? Bundan beklentiler nelerdir? Bunu da bir daha düşünmekte yarar var. Sayın 
Başkanım bir meşhur söz vardır; “Zarlar atılmıştır” derler. Yani artık iş başlatıldı, geri dönüşü 
yok. Mahkememiz de başladı. Ama zamanın aleyhimize çalıştığının biliyorum, bilinmesini de 
talep ediyorum. Ve bizim toplumumuzda ve çevremizde hislerimizin nasırlaşmaya başladığını 
görüyorum, duyuyorum. Hislerin ölmesi, sahiplerinin de ölmesinden hiçbir farkı yoktur. Ben 
geçmişte kuvvet komutanlığı yaptım. Mahkeme edinmeyi ve suçsuzluğumun ortaya çıkmasını 
birinci derecede istiyorum. İhtiyacın da bu olduğuna inanıyorum. Ancak bu dediğim sosyal 
yaranın tedavi edilmesindeki zorluk giderek artmaktadır. Bu böyle olduğu sürece buna hep 
beraber eğilmek zorundayız. Belki bunu hafifletecek şeylerden bir tanesi elbette ki Mahkeme 
devam edecektir. Ama bu kişilerin tutuklu hallerinin düşünülmesi biraz işi yavaşlatabilir. Belki 
rehabilite konularında birtakım tezler, birtakım çözümler konusunu üretebiliriz. Benim bu 
geçmişten gelen bir moral sorumluluğu mecburiyetim. Bunun için söylüyorum. Bunun başta 
Sayın Mahkeme tarafından, İddia Makamı tarafından değerlendirilmesinde bence yarar olabilir 
diye düşünüyorum. Bunun bir sosyal ve bir ahlak projesi olarak ele alınmasında algılanmasında 
yarar vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu dediklerimle beraber bir tarafta Er Ryan diğer tarafta 
bunları iki tabloya oturtturalım. Birincisinde Er Ryan için gösterilen onurlu bir çaba diğer tarafta 
bu millet ve devlet için hayatını ortaya koyanların maruz kaldığı alçakça saldırı, tablo bu. Bir 
tarafta o, bir tarafta bu. Bu ülkede ihtiyaç olunca kanunda, Anayasa’da değiştiriliyor halen 
güncel. İstenince en karışık, karmaşık gizemli görünen işler şıp diye çözülüyor. Durum bu ihtiyaç 
var. Havacılıkta bu duruma emergency durum derler. Yani mala, cana zarar verebilecek ciddi bir 
tehlikenin mevcudiyeti halidir ve çok önemlidir. Ve emergency durumlar mutlaka acil işlem 
gerektirir. Bu nedenle ben emergency deklare ediyorum. Yani bildiriyorum. Havacı olmayanlar 
için anlamaya kolaylık sağlasın diye alarm gibi diyorum, SOS gibi diyorum, böyle düşünebilirsiniz 
diyorum. Bunu duyan nice büyük gemiler daha küçük gemiler için yollarından ayrılmış, 
zamanlarını paralarını bilmediğimiz diğer şeyleri kaybetme pahasına da bu SOS’a doğru 
dümenlerini kırmışlardır. Bu genel ahlak, vicdan, namus, şeref ve kültür değerleri bunu böyle 
yönlendirmiştir. Öğrenimlerimiz bize bunu böyle söylüyor. Emergency deklaremi Sayın 
Mahkemenin yanında tüm yurtseverler, aydınlar, üniversiteliler, barolar, gazeteci ve yazarlar 
çözüme süratle katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar tarafından duyulmasını istiyorum. 
Gerçekten önemli olduğuna inanıyorum. Beni sabırlı dinleyenlere bir müjdem var. Son perdeye 
geldik. Caesar’ın trajedisinde son perde şöyle; Brütüs ve tayfası en yakın dostları olan Caesar’ı 
bir komplo düzenleyerek öldürmeleri üzerine ortalık karışır. Saflar ayrışır ve fırtına patlamak 
üzeredir. Brütüs rüyalarında Caesar’ı içindeki şeytanı görmeye başlar. Bu kabusların birinden 
uyanınca şöyle seslenir. “Ah Julius Caesar hala ayaktasın sen. Ruhun dolaşıyor aramızda. 
Kılıçlarımızı kendi ciğerlerimize saplatıyor bize” ve fırtına çok geçmeden patlar. Taraflar tutuşur 
savaşa. Brütüs arkadaşlarından birçoğunu kaybeder, bir kısmı ise onu terk eder. Kendisi 
kaybetmiş esir düşmek üzeredir ancak esir olmak istemez. Caesar’ı öldüren kılıcını uşağına 
verir, kendine doğru tutmasını ister ve kılıcın üzerine de kendisini atı verir. Tıpkı rüyasında 
gördüğü gibi ve oyun biter, ama hayat devam ediyor. Shakespeare bu oyunun konusunu tarihin 
derinliklerinden seçti, 1599 yılında İngiltere’de oynandı. Hemen öncesinde yazdığı söylenir. 
Benzediği trajediler ise büyük ihtimalle Sezar’ın Roma’sından veya Roma’nın Sezar’ından önce 
de vardı şimdide olabilir. Bu trajedi 400 yılı aşkın bir süredir kimi zaman farklı yorumlarla 
sahneye koyulup oynanmaktadır. Kimi Sezar’ın penceresinden kimi Brütüs’ün penceresinden 
olaya bakmıştır. Nereden bakılırsa bakılsın değişmeyen ya da affedilmeyen tek şey ihanettir. Biz 
ihanete uğradık, burada bulunan arkadaşlarımın ihanete uğradığına inanıyorum. Üzgünüm ama 
böyle ama tarih bunu böyle söylemiştir. Gerçek adalet bunu böyle söylüyor ihanetin cevabı 
mutlaka bulunur veyahut alınır. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Arzımız bu kadardır.’’ 



 

 

Mahkeme Başkanı:'' Lütfen alkışlamayalım, duruşma salonu burası. Sanığa Klasör 65, 
Dizi 129-132’deki yer alan Savcılık ifadesi okundu, Savcılık ifadesi hatırlatıldı. Ayrıntılı bir 
savunma yapmıştınız, doğru mu bu savunmanız size mi ait?’’ 

Sanık Halil İbrahim Fırtına:’’Efendim aynen doğrudur kabul ediyorum.’’ 
Mahkeme Başkanı:''Klasör 65, Dizi 6, 7, 98, 103, 118, 120’deki doktor raporları soruldu. 

Klasör 65, Dizi 3’teki üst arama tutanağı soruldu. Klasör 65, Dizi 9, 10’daki yakalama tutanağı 
soruldu. Klasör 65, Dizi 38’deki CD inceleme ve tespit tutanağı soruldu.’’ 

Sanık Halil İbrahim Fırtına:’’Aynen kabul ediyorum efendim.’’ 
           Mahkeme Başkanı:''Nüfus Adli Sicil kaydı okundu, hatırlatıldı.’’ 

Sanık Halil İbrahim Fırtına:’’Aynen kabul ediyorum efendim.’’ 
           Mahkeme Başkanı:''Sanık müdafiinden savunmaya ekleyecek bir husus olup olmadığı 
soruldu.’’ 

Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:‘’Sayın Başkan, ekleyeceğimiz 
hususlar var efendim. Ancak saat 4’ü çeyrek geçiyor yaklaşık.’’ 

Mahkeme Başkanı:''Evet.’’ 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:‘’Dilerseniz devam edelim, 

eğer kesilmeyecekse. Çünkü yaklaşık.’’ 
Mahkeme Başkanı:''Saat 5’de ara verecek şekilde, bitecek şekilde şey yaparsanız.’’ 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:‘’5’e yetişmez efendim.’’ 
Mahkeme Başkanı:''Yani bütünlüğünü bozmayacak şekilde 5’e kadar yaparsanız 5’den 

sonra Perşembe günü devam edersiniz.’’ 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:‘’Biz bütün olarak devam 

etmek istiyoruz. 5 buçukta biter en fazla. Eğer uygun bulursanız.’’ 
Mahkeme Başkanı:''5’İ geçirmezsek iyi olur. Çünkü ulaşım problemi var, evet. 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu. Anlaşılamayan kelimeler var. 

Efendim ona göre başlayın yani bölünmesi ihtimali yok. Bölünmesi ihtimali yok yani 5 buçuğa 
kadar sürer. 
 Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:‘’Yarın, yarın yapalım. 
Bitirelim mi?’’ 

(Salonda söz almadan konuşanlar oldu. Anlaşılamayan kelimeler var.) 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:‘’Bitirelim mi?  
(Salonda söz almadan konuşanlar oldu. Anlaşılamayan kelimeler var.) 
Mahkeme Başkanı:''Evet savunmaya başlayabilirsiniz. Buyurun.’’ 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:‘’Teşekkür ederim. Sayın 

Başkan, Sayın Üyeler. Mehmet Baransu adlı kişinin önce 21 Ocak 2010 tarihinde 4 adet DVD’yi 
ve daha sonra ise 19 CD ve plan semineri çıktılarını bavul içerisinde CMK Madde 250 ile görevli 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine teslim etmesi ile başlayan ve neticede mahkemenizde 
devam etmekte olan kamu davasına dönüşen süreci az sonra arz edeceğimiz gerekçelerle 
olağan bir ceza muhakemesi süreci olarak nitelendirebilmek imkansızdır. Daha başlangıçta 
medyada yer alan haberlerde Baransu’nun teslim ettiği evrakın taşındığı bavul üzerinde ki inanç 
anlamına gelen feyt yazısının bir misyonu ifade ettiğine, sembolik bir anlam içerdiğine, sevinç ve 
gururla dikkat çekilmiştir. Ardından ima edilen misyona uygun olarak büyük bir çaba ile kamuoyu 
gerçekten bir darbe planının var olduğuna inandırılmaya ve adları geçen subaylar toplum 
nezdinde peşinen mahkum edilmeye çalışılmıştır. Hiç kuşkusuz bir hukuk devletinde 
soruşturulamayacak bir kişi veya kurum bulunamaz. Ancak yürütülen soruşturmaların da 
objektif, adil, adil yargılanma hakkına saygı gösteren ve yargılanan kişilerin ve kurumların şeref 
ve saygınlıklarını gözeten özenle yürütülmesi gerekir. Elbette ki bu özene bu davada yargılanan 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve bir kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetleri de evleviyetle 
laiktir. Aralarında Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kuvvet Komutanlığına kadar yükselmiş emekli 



 

 

subaylarla yine bu kurumun en yüksek makamlarını işgal eden onlarca muvazzaf subayını 
kapsayan bir suç ihbarında Cumhuriyet Savcılığının objektif bir soruşturmadan bahsedilebilmesi 
için, ilk yapması gerekenin CD’leri teslim eden kişinin kimliğini tespit etmek olduğu 
tartışmasızdır. Bu tespit delillerin güvenilirliği ile ilgili olduğu kadar Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından da çok gizli bir kısım belgelerin olduğu kabul edildiğine göre Türkiye Cumhuriyetini 
ilgilendiren çok gizli belgelerin güvenilmez ellerde olmasına engel olabilmek bakımından da 
zorunluydu. Oysa Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir tespite ulaşmak, bu tespitin yollarını aramak 
bir yana bu durumu araştırmak gereksinimi dahi duymamıştır. Bu yetmezmiş gibi arada 
masumiyet karinesini hiçe sayan medya marifeti ile kendi uçağını düşüren, camilerini 
bombalayan, müzelerini tahrip eden kişiler olarak tanıtılmaya çalışılan şüphelilerin onur ve 
saygınlılarını zedelemeye yönelik yoğun bir saldırı kampanyası yürütülmüş böylece kamuoyunun 
rızasının ihmali sağlanmaya çalışılmıştır. Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden Yargıyı etkilemeye 
dönük bu sürece, tümü ile seyirci kalan Cumhuriyet Savcıları 5 sayfadan ibaret son derece 
yetersiz 19 Şubat 2010 tarihli TÜBİTAK raporuna dayanarak 22 Şubat 2010 tarihinde 2003 
yılında yani yaklaşık 7 yıl önce gerçekleştirildiği öne sürülen olay ile ilgili olarak Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensuplarına yönelik kitlesel gözaltıları başlatabilmiştir. Bu gözaltıları tutuklamalar 
takip etmiştir. Tutuklanan subaylar 1 Nisan 2010 tarihinde 9 ve 10 numaralı İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemeleri tarafından itiraz üzerine serbest bırakılmış, bir kısmı 23 Nisan 2010 tarihinde tekrar 
tutuklanmış bu tutuklama kararı da yine İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Haziran 
2010 tarihinde itirazen tekrar kaldırılmıştır. Yine aynı sanıklar soruşturma aşamasında yani aynı 
sanıklar soruşturma aşamasında iki kez tutuklanmışlar, iki kez serbest bırakılmıştır. Bu arada 6 
Temmuz 2010 tarihli iddianame Heyetinizce 19 Temmuz 2010 tarihli karar ile kabul edilmiş ve 
kamu davası açılmıştır. Bu süreçte dava dosyasına birbirini nakseden birden çok uzman raporu 
gelmiş olmasına rağmen Mahkemenizin 23 Temmuz 2010 tarihli kararı ile çoğu muvazzaf subay 
hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 6 Ağustos 2010 
tarihli kararı ile kaldırılan yakalama kararı süreçte ki hukuksuzluğun zirvesini oluşturmuştur. 
Gerek yaptığımız itirazlarda dilekçelerimizde belirttiğimiz gerekçeler gerek İstanbul 11. Ağır 
Ceza Mahkemesinin kaldırma kararında belirttiği hususlar ve gerekse kamuoyunda yoğun 
tartışılması sebebi ile genelde hukukçuların öne sürdüğü görüşlerin ortaya koyduğu üzere 
Mahkemeniz tarafından verilen yakalama kararının hiçbir hukuki ve yasal meşruiyetinin olmadığı 
anlaşılmıştır. Bu yanı ile ve verildiği tarih itibari ile söz konusu yakalama kararının Yüksek Askeri 
Şura kararlarını etkilemeye yönelik olduğu yönünde kamuoyunda yoğun tartışmalar yaşanmıştır. 
Yaş süreci irdelendiğinde bu eleştirilerin yersiz olduğunu söyleyebilmek de maalesef çok zordur. 
En azından ortaya çıkan tablo bu şekildedir. Bu durum doğal olarak hukukun siyasetin aracı 
haline geldiği yorumlarının yoğun olarak yapıldığı bir ortamı yaratmıştır. Bu kadarla da 
kalınmamış resmi mazereti olan birkaç kişi dışında sanıkların tamamının duruşmalarda hazır 
bulunmasına, dijital kanıtların kolaylıkla üretilip müdahale edilebilen bilimsel olarak 
kaydedildikleri kaynağa ulaşılması ve kaydedenin ayrıca tanık da teşhis edilmesi gerektiği gibi 
birçok oldu ile desteklenmemesi halinde güvenilir nitelikte olmayan kayıtlar olduğunun kuşkusuz 
Heyetinizce de bilinmesine, üstelik bir kısım sanık müdafilerinin reddi imkansız şekilde somut 
olgularla bu dijital kayıtların sahte olduğunu kanıtlamış olmalarına ve bu savunmalarını 
destekleyen özel uzman raporlarının yanı sıra Donanma Komutanlığı raporunun da 
Mahkemenize sunulmuş olmasına rağmen hiçbir ölçü ve kanuni gerekçe ile açıklanamayacak 
şekilde 163 sanık hakkında Heyetinizce kitlesel tutuklama kararı verilebilmiştir. Az önce 
müvekkilim Halil İbrahim Fırtına saatler süren açıklamalarında kendisine isnat olunan hususları 
tek tek yanıtlamaya çalışmıştır. Ancak gerek müvekkilim Halil İbrahim Fırtına’nın gerekse 
Orgeneral Doğan ve Orgeneral Örnek’in sorgularında ki beyanların özünde çok açık olarak 
büyük bir anlamsızlıkla mücadele ettiklerini ortaya koymuştur. Çünkü iddianame içerik olarak 
hiçbir somut fiili içermemekte sadece iftira ve ithamlardan, soyut ithamlardan ibaret bilgilerle 



 

 

şişirilmiş olmakta. Dolayısı ile savunma yapan burada bulunan sanıklar adeta bu haktan bu 
imkandan yoksun bir şekilde sadece bunların söylenemeyeceğini, bunların hiçbir Silahlı 
Kuvvetler mensubu tarafından yazılamayacağı gibi özünde savunmayla da direk ilgisi olmayan 
hususları ne yazık ki tekrarlamak, böylece eziyet içinde kıvranmak durumunda kalmışlardır. 
Böylesine açık anlamsızlıkların ve hukuksuzluğun yaşandığı bu süreci değerlendirebilmek 
gerekir elbette. Neden böyle bir süreç yaşanmıştır, az önce kamu davası açılmadan önceki ve 
sonraki aşamaları arz etmeye çalıştım genel çizgileriyle. Böyle bir yargılamanın ülkemizde veya 
dünyanın herhangi bir yerinde bir örneğinin olabildiğini söyleyebilmek imkansızdır. Bir kamu 
davasında sanıklar üç kez tutuklanacak, üç kez serbest bırakılacak bu arada kanunda yazılı 
olmayan şekilde bir yakalama emri de arada çıkarılacak ve bu yakalama emrinin neticeleri de 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin belki de onlarca yılını belirleyecek Yüksek Askeri Şurada pazarlık 
konusu haline getirilecektir. O zaman bu davayı anlamlandırırken birisinin kral çıplak demesi 
gerekir. Bunu demeye çalışacağız. Davanın değerlendirilebilmesi için bir yandan sürece 
bakarken diğer yandan sürecin dinamiklerini ortaya koymaya çalışacağız ve böylece olanaklı ise 
Heyetinize ve burada dinleyen gazeteciler marifeti ile kamuoyuna belki de davanın özünü ortaya 
koyabilirsek Türkiye Cumhuriyeti’nde Adalete ve Cumhuriyete bir katkıda bulunmuş sayacağız 
kendimizi. 20.yüzyılın son çeyreğine kadar yoksul kitlelerin itaatkar kılınmış olmasının verdiği 
rahatlıkla bir sosyal patoloji olarak sosyolojinin ilgi alanını oluşturan suç, son çeyrekte tüm 
dünyada yoksulluğun gelişmesi ve derinleşmesini müteakip tekrar siyasetin odağı haline 
dönüşmüştür. Yani burada ki suç tartışılırken suçun dünyada ki aldığı duruma ve neyin aracı 
olarak kullanıldığına bakmak bir zorunluluktur. Küreselleşmenin ilk yıllarında ulus devletlerinin iç 
işlerine müdahalenin bir aracı olarak emperyalizmin kullandığı insan hakları ve yoksullukla 
mücadele söylemi 2000’li yıllarda yerini yoksulluk, organize suçluluk ve terörle mücadeleye 
bırakmıştır. Bir yandan yoksullukla mücadele adı altında Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü, 
Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankası gibi emperyalist ülkelerin kontrolündeki ulus üstü 
örgütlerle sosyal sermaye, istihdamı artırma ve benzeri projelerleyerelleştirilen ve bu yolla 
planlama ve merkezi devletin saf dışı edildiği, güya bir ekonomik yardım modelini sürdürürken 
diğer yandan ulusların sahibi oldukları kamusal alanın özelleştirilmesini sağlayarak doğrudan 
uluslararası sermayenin istifadesine sunulmuşlardır. Bolivya’da ülkede ki tüm su kaynaklarının 
yağmur suyunun dahi özelleştirilmiş olması bu politikaların en trajik örneklerinden birini 
oluşturmaktadır. Devletin sadece uygun iklimi yaratmakla görevlendirilip dışlandığı mikro 
ekonomik yardımlardan oluşan bu projeler özünde etnik bağlar ve cemaatler temelinde ki 
geleneksek ilişkilerin geliştirilmesine ve mevcut iktidar yapılarının korunmasına yöneliktir. Bu 
şekilde yoksulluğun azaltılması yine yoksullara terk edilerek etnik milliyetçilik ve cemaat 
dayanışması teşvik edilmiştir. Uluslararası yardım programları tarafından finanse edilen çeşitli 
sivil toplum kuruluşları yerel hükümetlerin pek çok işlevini aşama aşama üstlenmişlerdir. Devlet 
sosyal güvenlik alanından çekilirken özel yardım programları ile yoksulların zorluklada olsa 
hayatta kalmaları sağlanıp köklü toplumsal riski bastırılmıştır, toplumsal değişim riski 
bastırılmıştır. Öte yandan bu programlar aracılığı ile uluslararası sermaye ile yerel emek gücü 
arasında doğrudan tabiat ilişkisi de kurulmaya başlanmıştır. Bir yandan yerel iş gücünü istihdam 
amaçlı projeler bu egemenlik ilişkilerinin tesisine hizmet ederken diğer yandan dinsel 
kuruluşların sosyal yardım amaçlı programları yoksul toplulukların hoşnutsuzluğunun dinsel 
kanallara aktarılmasında işlev görmüştür. Bu bağlamda son 20 yıllık dönem boyunca sosyal 
yardım konusunda en fazla dinsel örgütlerin öne çıkmış olması anlamlıdır. Gerçekte dinsel 
kuruluşlarının yoksulluk yönetimini üstlenmesi cemaatçi ilişkileri yeniden kurmayı hedefleyen 
sosyal sermaye yaklaşımı ile uyumludur. Sosyal sermaye formasyonu dinsel temelde ki sosyal 
alanı da kapsamaktadır. Kısacası 2000’li yıllar için ön görülen yoksulluğu azaltma stratejisi 
yoksul toplulukları da bir yandan milliyetçiliği diğer yandan dinsel bağları güçlendirme 
potansiyeline sahiptir. Bu durum özellikle Güney Yarım Küre ile Kuzeyin güneyinde çok geniş 



 

 

kitlelerin daha da yoksullaşmasına neden olmuş ve gerek ülkeler ve gerekse kitleler arasındaki 
uçurumu daha da derinleştirmiştir. Kölelik karşıtı uluslararası bir örgütün yaptığı araştırmaya 
göre bugün dünyada iki yüz milyondan fazla insan çeşitli kölelik biçimlerine maruzdur. Bu rakam 
dünyada her 30 insandan birinin köleleştirildiği anlamına gelmektedir. Sermayenin aşırı 
temerküzü sonucunda doğan paylaşımda ki büyük adaletsizliğe karşın kitlelerin 
yönetilebilmesinin bir aracı olarak zor tekrar tarih sahnesine çıkmıştır. Yüzyılımızda kapitalizm 
bir kez daha ilkel birikim döneminde ki kanlı yasalarına sarılmıştır. Uluslar ve halklarına 
uygulanan zorun meşrulaştırmanın bir aracı olarak kullanılan terörle mücadele söylemi 
sanıldığının aksine 11 Eylül 2001 tarihinden çok önce daha Clinton döneminde 
temellendirilmeye başlanmıştır. Sovyetler Birliğinin göçmesinin hemen ardından tarihin sonu 
olarak yorum yapan filozofların daha sonra özür dilemek zorunda kalacakları şekilde ABD 
89’dan itibaren silahlanmaya tarihindeki en büyük payı ayırmıştır. Somali, Kamboçya, Haiti, 
Bosna, Doğu Timor gibi bir dizi ülke 90’lı yılların askeri müdahalesinden nasibini almıştır. İkiz 
Kulelerin bombalanmasının ardından 16 Eylül 2001 tarihli konuşmasında Bush açık işgallerin 
startını veriyor ve bugün karşımızdaki düşman yeni bir şeytan türü. Amerikan halkı bu gerçeği 
anlamaya başlıyor. Amerikanın teröre karşı başlattığı Haçlı Seferi çok zaman alacak 
buyuruyordu. Bu tarihten itibaren yoksullukla mücadele söylemi, terörle mücadele söylemine 
eklemlenerek yoksulluk varsa terör vardır, terörle mücadele yoksullukla mücadeledir söylemi 
tüm dünyaya dayatılmış durumdadır. Suni olarak yaratılan güvenlik, özgürlük ikilemi ile 
özgürlüklerin boğulmasında kitlelerin gönüllü rızası imal edilmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi terörle mücadele bahanesinin uluslararası meşru zemini olarak kullanılmış; 657, 1546, 
1160, 1373 son olarak 1973 sayılı daha pek çok örneğini verebileceğimiz kararları ile başta 
Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere ve Fransa gibi emperyalist ülkelerin açık 
işgallerine söz hukuki zemin yaratmıştır. Yoksulluğun ve terörün asıl yaratıcılarının yoksulluk ve 
terörle savaştan söz etmeleri ironiktir. Bütün bu gelişmelerin Ceza Hukukunun evrensel 
kurallarında da temel değişiklik yaratacağı şüphesiz, kuşkusuzdur. Daha bismark döneminde 
filizlenen düşmen ceza hukuku Nazi Almanya’sı döneminde tahkim edilmiş ve 90’lı yıllarda 
Alman Hukukçusu Gunter Jacops tarafından geliştirilmiştir. Özü itibari ile fiilin işlendikten sonra 
cezalandırılmasından fiilin işlenmeden önce önlenmesine yönelik bir anlayışı ifade eden diğer bir 
anlatım ile tehlikeliği esas alan bu anlayış Ceza Hukukunu; Düşman Ceza Hukuku ve Yurttaş 
Ceza Hukuku olarak ikiye ayırmıştır. Bu anlayışta sistemi tehdit eden bir tehlikeliliği barındıran 
kişi kişilikten çıkarılmaktadır. Kısaca bir insan olarak onur ve hak sahibi olmadığı ve bu 
vasıflarını yitirdiği kabul edilmektedir. Bu konuda ki kişinin her türlü vasıta ile bertaraf edilmesi 
hukuka uygun görülmektedir. Elbette bu durum salt kişilere özgü değildir. Tehdidin başka bir 
devletten gelmesi halinde aynı ilkeler geçerlidir, böylece sözde demokratik devletlerin terörü 
desteklediğini öne sürdükleri veya teröristlerin eline geçtiğini tespit ettikleri ülkelere de müdahale 
edebilmelerinin önü açılmıştır. Terörle mücadele ve güvenliği esas alan günümüz Ceza Hukuku 
bu anlayıştan hareketle tedvin edilmiştir. Kısaca ceza soruşturması artık basit bir şüphe ile değil 
istihbarı bilgilerle başlatılmaktadır. Yani artık yasalarda fiil tanımlanmayıp fiilin amacının 
tanımlanması söz konusudur. Bu durum tek başına istihbarat bilgilerinin ceza soruşturmasının 
temeline oturduğunu göstermektedir. Durum böyle olunca istihbarat birimlerinin lehine olacak 
şekilde Yargılama Makamlarının faaliyet alanında ciddi bir daralma meydana gelmektedir. 
İstihbarat bilgisinin elde edilmesi araçları olarak proaktif tedbirler diye nitelendirilen; iletişimin 
denetlenmesi, gizli tanık, gizli soruşturmacı, veri tabanı oluşturulması ve teknik takip dijital 
kayıtlar, deliller gibi önlemler yaşama geçirilmiştir. Bu durum kolluğa ceza muhakemesinde 
merkezi bir rol vermiştir. Yani ulus devletin merkez organı olan Yargı yerini kolluğa, emniyet 
güçlerine terk etmiştir. Emniyet güçleri, kolluk eğer ulus devletin merkezi konumunda ise 
emperyalist siyasetinde merkezinde yer alıyor demektir. Bundan böyle ceza hukuku artık bir 
tehlikeliliğin inşasını sağlayan ve sonra inşa ettiği tehlikeliliği yıkan bir hukuk dalı olarak siyasetin 



 

 

araç sallandırılmış halidir. Daha açık bir söylemle ceza hukuku Yargının, siyasetin ve toplumun 
transformasyonu amacı ile kullanılan siyasi bir araç haline dönüştürülmüştür. Bu olumsuz 
gelişmenin öncülüğünü Amerika Birleşik Devletleri ve ikizi İngiltere yapmıştır ve yapmaktadır. 
İkiz Kuleler olayının hemen arkasından çıkartılan antidemokratik yasalarla askeri komitelere 
yargı yetkisi verilmiş burada yargılanan insanların temyiz hakkı ellerinden alınmış, işkence, 
insan kaçıran uçaklar, Guantanamo gibi işkence merkezleri yasallaştırılmıştır. Kişisel bilgilerin 
depolandığı kapsamlı veri merkezleri oluşturarak genel nüfus gözetimi diyebileceğimiz büyük 
yığınların gözetimi ve denetimi meşrulaştırılmıştır. Bu ülkeler gerek gelişmişlikleri itibari ile gerek 
gelişmişlikleri itibari ile rol modeli olarak ve gerekse hegemonyalarından aldığı güçle 
uyguladıkları baskı sonucunda güvenlik gerekçesi ile bu antidemokratik hükümlerin diğer 
ülkelerin iç hukuklarına ve taraf oldukları uluslararası anlaşmalara da ihraç etmişlerdir. Bugün 
ülkemizde de yürürlükte bulunan Ceza Muhakemesi Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu, Tanık Koruma Kanunu ve daha birçok örneğini verebileceğimiz kanunlar bu anlayışın 
derin etkisi altında yapılmışlardır. Keza Türkiye taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla güvenlik 
bahanesi ile özgürlüklerin son derece daraltıldığı bir rejimi de yaşamaktadır. Artık ülkemizde 
muhalif olan iktidarlar tarafından potansiyel tehlike sayılan herkes her an terörist ve örgüt 
yöneticisi veya üyesi somut davada darbeci olmakla suçlanma tehlikesi altındadır. Özel Yetkili 
Ağır Ceza mahkemelerinin ve bu Mahkemelerin ağırlı uyguladığı soruşturma yöntemlerinin varlık 
sebebi budur. Yaklaşık son 4 yıldır ülkede en çok tartışılan konunun hukuk olması, yazılmayan 
kitapların toplatılması, aydınların tutuklanması ve düşünce üzerinde oluşturulan ağır baskılar 
Türkiye’de de ceza hukukunun ülkenin transformasyonu amacı ile araçsallandırıldığının en açık 
kanıtlarıdır. Üstelik özellikle Ceza Muhakemesi 250 ile görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde açılan 
davalara ve görülmekte olan bu davaya bakıldığında şu ortak özellikleri saptayabiliriz. Bu dava 
ve benzeri diğer davalar medya, siyaset ve emniyet saç ayağı ile imal edilmektedir. Davalar 
daha sonra daha soruşturma aşamasında iken bilgiler medyaya sızdırılmakta, medya tarafından 
aylarca süren ve şüphelileri peşinen mahkum eden yayınlardan sonra siyasetin de desteği ile 
kamuoyu ikna edilmeye çalışılmaktadır. Soruşturmalar kitlesel diyebileceğimiz gözaltılar ile 
başlatılmaktadır. Sorgularda hiçbir somut kanıta dayanmadan bir tehlikeliliğin inşası anlamında 
tümdengelim yöntemi ile soru sorulmakta ve kişiler önce suçlu olarak itham edilmekte daha 
sonra niyetleri sorgulanmaya çalışılmaktadır. Başka bir anlatımla ceza muhakemesinin temeli 
olan delilden sanığa gitmek yöntemi tümü ile terk edilmiş bulunmaktadır. Soruşturmanın 
sonucunda düzenlenen iddianameler binli sayılarla ifade edilen sayfalardan ve milyonlarca ek 
dokümanlardan oluşturularak medya aracılığı ile daha önce kamuoyu nezdinde suçlu ilan edilen 
kişilerin ne ile suçlandıklarına ilişkin bir okumanın daha başlangıcında önüne geçilmektedir. 
Böylece kamuoyuna aktarılan çarpık bilgiler toplumun hafızasında kalıcı hale getirilmeye 
çalışılmaktadır. İddianame içeriklerinde Özel Heyet özensizce ifşa edilmekte ve hatta bununla 
kalınmayıp irdelenerek kişiler itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Somut davada olduğu gibi 
sanıklardan sadır olduğu kanıtlanamamış birtakım yazılar esas alınarak, kişiler suçlanmakta ve 
masumiyet karinesi hiçe sayılarak sanıklardan suçsuz olduklarını ispatlamaları istenmektedir. 
Mahkemenizde görülmekte olan davanın bu aşamasına kadar konuşan avukatlar ve sorgulanan 
sanıklar hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak, kesinlikle bu davanın dayanağı olan dijital kayıtların 
üretilmiş olduklarını somut olgularla ortaya koymuşlardır. Burada bütün bu beyanlara 
katıldığımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Bunlara ek olarak davanın dayanağı dijital kayıtların 
üretilmiş olduğunu gösterir yeni birkaç tespiti biz de sunmak istiyoruz. Müsaade ederseniz bunu 
meslektaşım Avukat Yiğit Bey sunacak.’’ 

Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın:’’ Efendim daha önce Çetin 
Doğan ve Özden Örnek Paşanın avukatlarının sunmuş olduğu, dijital verilerle ilgili sunmuş 
olduğu anlatımları aynen tekrarla bugüne kadar hiç gündeme gelmemiş. Ne basında ne başka 
bir yerde gündeme gelmemiş iki hususu, öncelikle iki hususu size sunum olarak aktarmaya 



 

 

çalışacağım. İlk olarak dijital verilerin bu tamamen tüm dijital verilerin neden sahte olduğunu 
ortaya koyabilecek bazı olgulardır bunlar. İlk olarak burada göreceğiniz malumunuz olduğu 
üzere 11 nolu CD içerisinden çıkan balyoz belgeleri olarak gösterilen belgelerden biride Milli 
Mutabakat Hükümeti programı isimli Word belgesidir. Belgenin TÜBİTAK tarafından hazırlanan 
son 10 kullanıcı kaydı incelendiğinde bu belgenin önceki halinin plan çalışmalarına katılacak 
personel mes a isimli olduğu görülmektedir. Bu katılacak olan mes a belgesi aslında seminer 
CD’lerinden 15. CD içerisinde yer almaktadır. Burada kısaca şekil olarak açıklamaya 
çalışacağım. Burada gördüğünüz üzere son 10 kullanıcı kaydı yer alıyor. Bu TÜBİTAK’ın deliller 
klasöründe yer alan yani daha doğrusu raporun ekinde olduğu 19 CD hakkını ortaya koymuş 
olduğu ve bu CD’ler içerisinde ki her bir Word belgesinin en son kim 10 kullanıcısını döken son 
10 kullanıcı kaydını ortaya koyan rapor ekidir. Bunun devamında TÜBİTAK tarafından 19 CD 
içerisinde yer alan tüm belgelerin son 10 kullanıcı kaydını içerir rapor bulunmaktadır. İşte 15 
nolu CD içerisinde yer alan plan çalışmalarına katılacak personel mes a isimli Word belgesinin 
son 10 kullanıcı kaydını burada görebilmekteyiz. Biraz önce gösterdiğim aslında 11 nolu CD 
içerisinde yer alan Milli Mutabakat Hükümeti programı.doc isimli belgenin son 10 kullanıcı 
kaydıdır. Diğeri ise 15 nolu CD içerisinde yer alan personel çalışmalarına katılacak personel 
mes a belgesidir. Burada dikkat edilecek husus görüleceği üzere orijinal seminer belgesi olan 
plan çalışmasına katılacak personel mes a belgesi üzerinde çalışma yapılarak orijinal belge 
tamamen silinmiş ve yerine Milli Mutabakat Hükümeti programı yazılmıştır. Dikkat edilecek 
husus belgenin eski halinden belgenin yer aldığı klasör ve isim değiştirilerek sadece iki defa 
değişiklik yapılarak belge son haline getirilmiştir. Orada mavi ile işaretlediğim kısım aslında 
göreceğiniz üzere bu belgenin eski halinin plan çalışmasına katılacak personel mes a olduğu 
anlaşılmaktadır. Ondan sonra belge normal şartlarda D kişisel bilgilerim, bilgilerim 2003 ordu 
plan çalışması 03, Bayram Yarbay’ın çalışmaları plan çalışmalarına katılacak personel şeklinde 
gitmekte iken bir şekilde bu belge farklı kaydet tuşuna basılarak ve içeriği tamamen değiştirilerek 
hard diskin C bölümüne dokümans ve settings kısmına ve devamı dizinle kaydedilmiş ve ismi de 
Milli Mutabakat Hükümeti programı olmuştur. Bunun üzerine bir kere daha bu belge üzerinde 
birkaç artık bilmiyoruz ne olduğunu değişiklikle en son kaydedilerek bu belge 11 nolu CD 
içerisine yerleştirilmiştir. Burada mavi ile oklar çıkardığım iki kısım var. Bunun başında revision 
number yazıyor. Bu TÜBİTAK raporunun içerisinde bunun ne anlama geldiği yazıyor ben 
açıklayım birde TÜBİTAK’ın açıklamasını da okuyacağım. Revision number bir Word belgesinde 
her yapılan değişiklik sonrası kaydet tuşuna basılması sayısını göstermektedir. Nitekim 19 Şubat 
2010 tarihli TÜBİTAK raporunda da bu ibarenin ne anlama geldiği açıklanmıştır. TÜBİTAK’ın 
açıklaması da revision number bilgisi dokümanın üzerinde kaç kez kaydedilme yapıldığını 
örneğin kullanıcı dokümanı oluştururken 10 kez kaydettiyse bu bilgi 10 olarak belirlenir. Üstteki 
meta data üst veri bilgisi bu personel listesine ilişkin üst veri bilgisidir, alttaki ise Milli Mutabakat 
Hükümeti programının üst veri bilgisidir. İşte bu olayın can alıcı noktası ise biraz önce 
bahsettiğim gibi gerçek seminer belgesi üzerinden sadece iki defa değişiklik yapılarak Milli 
Mutabakat Hükümeti programının son kez kaydedildiğini göstermiştim. Buna göre de orijinal 
belgede ki revision number yani değişiklik sayısı sadece iki sayı artması gerekirken yani 32 olan 
34 olması gerekirken burada aşağıda 67’ye çıktığını görüyoruz. Bu da bize belgelerde 
yazılanları dahi inceleme ihtiyacı duymadan yani belgelerin içeriğine girmeden belgelerin 
içeriğindeki belgelerin 2008 yılına ait bilgiler olduğunu okumaya gerek duymadan belgeler 
üzerinde bilgisayar tekniği ile yani sadece üst verilerin karşılaştırılması tekniği ile şekil 
incelemesi yapıldığında belgelerin meta data üst verileri üzerinde oynama yapıldığını 
göstermektedir. Bunu Sayın Avukat Hüseyin Ersöz savunması sırasında göstermiştir. Bu 
internetten indirilebilecek ücretsiz bir üst veri programı ile çok rahat bir şekilde belgenin içeriğine 
girmeden veya bilgisayarın tarihi ile oynamadan, bilgisayarın kullanıcı kaydı ile oynamadan bir 
Word belgesini o program vasıtası ile Word belgesinde ki değişiklik sayısını, son kaydetme 



 

 

tarihini, son yazıcıya gönderilme tarihini, oluşturulma tarihini ve son yazanla ilk yazanın 
değiştirilebileceğini ortaya koyuyor ve bunun değiştirildiğinin açık bir göstergesidir. Bu daha 
rahat anlaşılması için ikisini birlikte koydum bu şekilde üstte ki plan çalışmalarına katılacak 
personel mes a bu 15 CD içerisinde yer almaktaydı, alttaki Milli Mutabakat Hükümeti programı 
11 nolu CD içerisinde yer almakta. Görüyorsunuz en son orada plan çalışması mes a bırakılıp 
onun üzerine sadece iki değişiklik yapılmış ancak revision number 32 34’e çıkması gerekirken 
bir anda 67 çıkmıştır. Çünkü bunu değiştirenler 2003 senesinden sonra yani tahminen 2008-
2009 yıllarında oluşturulan bu belgeler sadece oluşturulduktan sonra bilgisayarın tarihi ile falan 
oynamaya gerek kalmadan üst veri programı kullanılarak bütün bu üst veri bilgileri 
değiştirilmiştir. Bu belgenin aynı olduğunu sadece isimlerinden bakarak değil yaratılma ve son 
yazıcıya gönderme tarihlerinin aynı olduğunu görerek anlayabilmekteyiz. Sonuç olarak dava 
konusu olan 11, 16 ve 17 nolu CD’ler içerisinde ve ayrıca Gölcük Donanma Komutanlığından 
çıktığı belirtilen hard disk ve CD’ler içerisinde yer alan ve suç unsuru olarak iddia edilen Word 
belgeleri aslında diğere CD’lerde yer alan orijinal seminer belgeleri üzerinde çalışılarak 
oluşturulmuş. Ve sonrasında üst verilerinde oynanarak suç isnadına gidilmiştir. Biraz önce 
gösterdiğim gibi birçok belgenin son 10 kullanıcı kaydına bakıldığında bahse konu değişiklikler 
rahatlıkla görülebilecektir. Peki, aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Bir kimse neden bir doküman 
yazmak için başka bir belge üzerinden gitmeye ihtiyaç duyar daha doğrusu bir doküman açıp 
onun bilgilerini kullanıp diğer bir belgeye niye gitmek ister. Örnek olarak bizler bir tahliye 
dilekçesi yazmak için daha önce yazdığımız başka bir tahliye dilekçesini açar ve onun üzerinden 
giderek yeni tahliye dilekçelerimizi oluştururuz, eski tahliye dilekçemizde ki bazı bilgileri kopyala 
yapıştır yöntemini veya onları silmeden onları kullanarak yeni tahliye dilekçemizi yazabiliriz. 
Sizlerde Sayın Yargıçlar bir dinleme kararını yazmak için daha önce yazmış olduğunuz bir 
dinleme kararını açarak onun üzerinden çalışma yaptığınız kuvvetleri muhtemeldir. Burada ise 
Sayın Başkan, Sayın Üyeler üzerinde çalışılan belge plan çalışmasına katılacak personel listesi. 
Suç konusu olarak dönüştürülmüş hali ise bu personel listesinin Milli Mutabakat Hükümeti 
programıdır. Takdir edersiniz ki bu iki belge arasında hiçbir bağlantı bulunmamaktadır. Milli 
Mutabakat Hükümeti programını yazarken personel listesi isimli Word belgesinden tek bir kelime 
dahi kullanılamaz ve kullanılmamıştır. Hiçbir şablonun da kullanılamayacağı kesindir. Belgenin 
eski hali liste şeklinde düzenlenmiştir yeni hali ise malumunuz düz bir metindir. Personel 
listesindeki herhangi bir şekli veya kelimeyi alıp Milli Mutabakat Hükümeti programını yazarken 
kolaylık olsun diye açmazsınız. Personel listesi burada açılmış en basit bilgisayar tekniği ile 
anlatabileceğim şekilde kontrol a yani bütün yazı seçilerek sonra silme tuşuna basılarak bu liste 
silinmiş onun üzerine sıfırdan bir Milli Mutabakat Hükümeti programı yazılmıştır. Aynı şekilde 
biraz önce sıralamış olduğum kiliseler ve sinagoglar isimli balyoz belgesinin önce ki hali 
komutanın kapanış konuşması 5 Mart 2003 isimli orijinal seminer belgesidir. Kiliseler ve 
sinagoglarla komutanın kapanış konuşması arasında hiçbir bağlantı olmadığını sizler de takdir 
edersiniz. Peki neden? Darbe planladığı iddia edilen kişilerin kullanıcı kaydı veya tarihte hiçbir 
değişiklik yapmamasına rağmen alakası olmayan bir belge üzerinden darbe planı yazması 
mümkün değildir. Sıfırdan bir Word belgesi oluşturur onun üzerinden yazardı. Ancak şayet 
birilerine karşı bir komplo kurmak istiyorsanız ve yarattığınız sahte belgelerin sahte olduğunu 
gizlemeye çalışıyorsanız orijinal bir belgeyi açar ve suç oluşturacak sahte metni bu belgenin 
içine yazarak o şekilde kaydedersiniz. Böylece başlangıçta orijinal olan belgenin Microsoft Office 
sürüm bilgileri de yarattığınız sahte belge üzerinde kalır ve böylece yarattığınız belge sanki 
gerçekten 2003 yılında yazılmış gibi ve diğer orijinal belgelerle aynı sürümdeymiş gibi 
görünebilir. İşte belgenin sahte olarak üretildiği belgelerin içeriğine dahi girmeden bilgisayar 
üzerinde yapılacak bu teknik inceleme ile görüldüğü üzere ortaya çıkmıştır. Aynı konuya ilişkin 
bu sefer Gölcük’ten çıkan belgeleri kullanarak baktığımızda bir inceleme de EK-2 olarak 
sunuyoruz. Burada Gölcük’te oraj hava harekat planı ile ilgili olan belgelerin Donanma 



 

 

Komutanlığının yapmış olduğu inceleme neticesinde Donanma Komutanlığının bize sunmuş 
olduğu eklerde yer alan gene son 10 kullanıcı kaydını gösterir üst verileri görmekteyiz. Bu 
yansıda Gölcük Donanma Komutanlığından çıktığı belirtilen 5 nolu hard disk içerisinde yer alan 
ve oraj hava harekat planına hazırlık izlenimi verilmiş iki adet Word belgesinin üst veri meta data 
bilgileri yer almaktadır. İlk belge ismi alışveriş n sevinç.doc’tur üstteki. Üst veri bilgilerinden ilk ve 
son yazarı da Namık Sevinç olduğu tek oturumda yazılarak sadece bir defa kayıt save tuşuna 
basıldığı anlaşılmaktadır. İkinci belge ismi ise birleştir klasörün altında daha doğrusu bu 5 nolu 
hard disk içerisinde devam eden dizinler bulunmakta en sonda da birleştir klasörün altında EK-Ğ 
Lahika 4 Cetvel A.Doc’tur. Polis tespit tutanağında bu belge ile alışveriş n sevinç isimli belgenin 
birebir aynı olduğu belirtilmektedir. Ancak bu belgenin en son G.Salkaya isimli kullanıcı 
tarafından kaydedilmiş olduğu görülmektedir sağda görüyorsunuz. Sanırım 5 defa Namık Sevinç 
üzerine G.Salkaya 5 defa kayıt yapmış görünüyor, yani bir şeyler değiştirip save tuşuna basmış 
olduğu görülüyor. Yani aslında G.Salkaya belge üzerinden hiç polis raporunu baz alırsak belge 
üzerinden G.Salkaya hiçbir değişiklik yapmamış belge içeriğine girmeden sadece belgenin 
ismini Windows ortamında değiştirmiş ve birleştir klasörü içerisine atmıştır. Buradaki amacın 
gelenler klasörü içerisinde tüm oraj eklerinin tek bir klasör altında G.Salkaya tarafından 
birleştirildiği izlenimi vermek olduğu anlaşılmaktadır. Burada ilk önce gelenler klasörü var 
gelenler klasörünün içerisinde yaklaşık 10 tane belge var. Bu belgeler değişik birimlerden 
değişik kişilerin en son kaydettiği belgeler olarak ve orajın ekleri olarak görülmekte. Daha sonra 
bu belgelerin aynısı birleştir klasörünün içerisinde var ama bu sefer bunları son kaydeden 
G.Salkaya olarak görülüyor. Peki, G.Salkaya belge üzerinde hiçbir değişiklik yapmamışken ismi 
nasıl son kaydeden olarak görülmektedir. Çünkü polis raporunda hiçbir değişiklik yapmamış 
birebir aynı olduğu belirtiliyor. Bunu da şöyle açarak gösteriyoruz. Soldaki belge ile sağdaki 
belge ilk bakışta birebir aynı izlenimi vermektedir. Ancak Microsoft Word’ün boşlukları yani 
space, tab ve enter tuşlarının basım yerlerini gösterebilen özelliğini açtığımızda bu özellik o 
kırmızı ile işaretlediğim yuvarlak olarak işaretlediğim tuştur. Office programı Word programını 
açtığınızda o tuşa bastığınızda bu boşlukları veyahut enter tuşuna bastığımız yerleri bize 
göstermektedir bu oklarla. Açtığımızda sağdaki belgede kırmızı yuvarlak ile gösterdiğimiz yere 
bakıldığında en son G.Salkaya tarafından kaydedildiği belirtilen EK-Ğ Lahika 4 Cetvel A.Doc 
isimli belgede space boşluk tuşuna birkaç defa basılarak her basmadan sonra save kayıt tuşuna 
basıldığı anlaşılmaktadır. Sağda yukarıda EK-Ğ Lahika Cetvel 4 dediğim yerin solunda yuvarlak 
olarak işaretlediğimde soldaki belgeden farkını o şekilde görebilmektesiniz yani dışarıdakiler net 
göremiyor olabilirler ama sizler ekranınızda gördüğünüzü tahmin ediyorum. Orada birkaç defa 
boşluk tuşuna basıldı o özelliği açtığımız zaman anlaşılıyor ve her boşluk tuşuna bastıktan sonra 
G.Salkaya gidip save tuşuna basmış. Çünkü biraz önce G.Salkaya’nın sadece bir defa değil beş 
defa bu belgede son kaydeden olarak görüldüğü anlaşılıyor. Her defasında bir kere spaceye 
basmış ondan sonra saveye basmış, spaceye basmış saveye basmış tabi anlamsız görünüyor. 
Biraz önce belirttiğimiz gibi ikinci belgenin yer aldığı klasör ismi birleştir şeklinde olup gelenler 
klasörü ile birleştir klasörü içerisinde yer alan ve içeriği aynı olan tüm belgelerin son kaydedeni 
G.Salkaya olarak görülmektedir. Aslına bakıldığında ise belgenin ilk hali ile son kaydedildiği hali 
arasında hiçbir fark bulunmamakta G.Salkaya’nın bu belgelere hiçbir müdahalesi 
görülmemektedir. Belge içeriği aslında tamamen aynı sadece o kısım o space kısmı var. 
Buradaki amacın yaratılan belge üzerinde içerik bakımından hiçbir değişiklik yapmadan 
yapılmadan sadece birkaç defa space tuşuna basılarak oraj planı eklerinin diğer Hava Kuvvetleri 
unsurları tarafından hazırlanarak oraj hava harekat merkezine yollandığı ve G.Salkaya’nın bu 
belgeleri oraj planı ekleri olarak toplu bir şekilde son kez düzenlediği izlenimi verilmesi olduğu 
çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Aksi halde burada ki krtik nokta şu; G.Salkaya’nın sırf ismi 
son kaydeden olarak görülsün diye belgenin üst kısmına alakasız bir yerde amaçsız bir şekilde 
space tuşuna basıp her space tuşundan sonra niye save tuşuna bastığının izah edilmesi 



 

 

mümkün değildir. Bu iki olgu teknik inceleme bakımından içeriğine girmeden bu belgelerin neden 
sahte olabileceğini gösterir nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Şimdi değerli meslektaşım Hasan 
Fehmi Demir devam edecek sonra bir sunum daha olacak o şekilde bitireceğiz.’’ 

Mahkeme Başkanı:'' Mikrofonu açalım.’’ 
Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:‘’Açık efendim. Somut davanın 

ve Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde son dönemde açılan davaların özelliklerinden 
bahsediyorduk devam ediyorum. Görülmekte olan benzer davalarda ve bu davada da iddianın 
teksifi ilkesine tamamen aykırı olarak bir kısım delillerle dava açıldıktan sonra her üç beş 
oturumdan birinde yeni kanıtlar bulunduğu belirtilerek davaya yeni klasörler eklenmekte ve bu 
şekilde davaların sür git uzamasının istendiği görülmektedir. Bu yöntemin aynı zamanda 
zayıflayan kamuoyu desteğini canlandırma yöntemi olarak da kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Nitekim somut davada Gölcük gömüsünden elde edildiği ve özde davanın dayandığı mevcut 
dijital kayıtlardan özünde hiçbir farkı bulunmayan kayıtların medya marifeti ile ve büyük bir 
gürültü ile kamuoyuna yansıtılması bu yöntemin ilk ve son olmayacağı anlaşılan bir pratiğinden 
ibarettir demiştik nitekim bugün buraya geldiğimizde Eskişehir’de de bir topraktan delil 
fışkırdığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu bitmeyecek bir süreçtir. Çünkü açıkça ülkenin 
transformasyonu ile ilgili olarak açılan bu davaların kamuoyunu sürekli olarak bu davalar 
üzerinde canlı tutmanın bir yolu olarak ve bu insanları karalamanın, kurumları zaafa uğratmanın 
bir yöntemi olarak bunu sürdürmeye devam edeceklerine hiçbir kuşkumuz yoktur. Daha önce 
yapılanlar bundan sonra yapılacaklarında kesin kanıtını oluşturmaktadır. Bütün bunların yanında 
yargılamalar adeta suçluluğun bir kanıtı gibi her zaman hukuka aykırı olarak sanıklar 
bakımından tutuklu olarak yürütülmektedir. Dijital kayıtların delil değeri bakımından son derece 
güvenilmez olduğunun bilinmesine üstelik bu kayıtların gerçeği yansıtmadığı ve yargılanan 
kişilerle bir ilişkisinin kurulamadığı birden çok somut delille kanıtlanmış olmasına rağmen ve az 
önce arkadaşımın yaptığı sunumun bile aslında 11 nolu CD’nin üretildiğini yeterince ortaya 
koymasına rağmen itirazımız itiraz dilekçemizi tutukluluğa itiraz dilekçemizde Hava Kuvvetleri 
raporunu Sayın Heyetinize sunmuş olmamıza rağmen Donanma Komutanlığı raporunun 
Heyetiniz dosyasında bulunmasına rağmen esasında dolanarak yazılmış, ama içerik olarak az 
önce söylediğim raporları da teyit eden TÜBİTAK raporunun da dava dosyasında olmasına 
rağmen hala eğer inandırıcı deliller varmış gibi tutuklu olarak bir yargılamaya devam ediyorsak 
herhalde bunun hukuki gerekçelerle açıklanabilmesi imkansızdır. Bu gömülen sonra çıkan 
fışkıran delillerle ilgili müsaade ederseniz örnek olsun somut olarak gösterebilmek için az önce 
öne sürdüğümüz niyeti ortaya sermesi bakımından meslektaşım Yiğit Akalın son bir sunum arz 
edecek efendim.” 
 Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın:”Efendim bunu da EK–3 olarak 
sunuyoruz dilekçemiz ekinde. Gölcük gömüsüne ilişkin tespitlerimiz. 06.12.2010 tarihinde 
Gölcük’te ele geçtiği belirtilen çuvallar içerisinde ki konuyla ilgisi olmayan kitap dergi ve 
dokümanlar dışında bir tek orijinal belge olarak sanıklardan Sayın Yüksel Gürcan’ın kendisi 
tarafından düzenlendiği kabul edilen Bursa, Bursa ili ve ilçelerinde görevli mülki amir ve belediye 
başkanlarının durumu başlıklı 4 sayfadan ibaret belge gösterilmektedir. Şimdi huzurunuzda 
Gölcük’te çıkan orijinal belge ile iddianamenin ekinde yer alan 11 nolu CD içerisindeki aynı 
belgenin Word halini karşılaştıralım. Yaklaşık kelimesi nasıl ideolojik oldu. Belgenin aslı ve dijital 
halinde birçok farklılık var. Ancak 2 farklılık özellikle açıklayıcı niteliktedir. Malumunuz söz 
konusu belge aslının fotoğrafları Gölcük’ten gelen belgeler içerisinde 43. klasörde bulunuyor. 
Fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla bu doküman zamanında 2002 yılında yazıldığı tarihte 
püskürtmeli yazıcıyla yazılmış. Eksi bir yazıcılardandır. Bunu bilirsiniz herkes tahminen zira bu 
tür yazıcılarda rastlanan kağıt sıkışması ve yazıların birbirine girmesi bahsi geçen belgede de 
görülmektedir. Ayrıca belge orijinalinin bu niteliği, örneğinin 11 nolu CD’ye kaydedilirken neden 
bir tarayıcıdan geçirilerek kaydedilmediğini de açıklamaktadır. Nitekim aşağıda fotoğrafını 



 

 

koyduğumuz belgenin bazı bölümlerinde harflerinin iç içe girdiği ve bu nedenle de birkaç 
kelimenin kolayca okunamadığı görülmektedir. Aşağıda gördüğünüz üzere o kırmızıyla 
işaretlediğim yer tam olarak okunamıyor. 33. sırada H. Ö kişi hakkındaki bilgide bir kelime tam 
olarak okunamamaktadır. Orijinal belgenin açıklama kısmında yer alan tümce şu şekildedir. 
Şuanda bağımsız nokta nokta olarak belirttim. 7–8 ay önce DSP’den ihraç edildi kendisi M. 
Kemalpaşalıdır. Ancak dikkatli bakıldığında nokta nokta okunamayan olarak belirttiğimiz 
belirttiğimiz yerde aslında yaklaşık kelimesinin olduğu anlaşılmaktadır. Cümle yapısından da bu 
kelimenin olabilmesi kuvvetle muhtemeldir. Şimdi belge aslında okunamayan yaklaşık 
kelimesinin bilgisayarda belgenin Word halinde nasıl yazıldığını görelim. Efendim aşağıda 
belgenin 11 nolu CD içerisinde çıkan belgenin Word halinin ilgili yerini kopyaladım. İlgili yeri 
okuyorum. Şuan da bağımsız ideolojik 7–8 ay sonra DSP’den ihraç edildi kendisi M. 
Kemalpaşalıdır. Okunamayan yaklaşık belgesi bunu yazanlar tarafından yani şöyle izah edeyim; 
bu belge aslında ellerinde vardı. Bu Word belgelerini 11 nolu CD’yi hazırlayanların ellerinde 
vardı. Daha önceden vardı. Bu belgenin aslına baka baka ve sahibi tarafından da kendisi inkar 
edilmiyor ve gerekçesi de kendisi tarafından açıklanıyor. Baka baka Word hali oluşturuldu. 
Ancak yazıcı yüzünden printer yüzünden birbirine girmiş bir yeri okuyamadıklarından tahmin 
ederek amiyane tabirle atarak. Yaklaşığı ideolojik yapmışlardır. Dikkat edilecek olursa 
uydurulmuş olan ideolojik kelimesiyle cümlenin anlam bütünlüğü de tamamen kaybolmaktadır. 
Bu kadarla da kalmıyor. Yine aynı belgede 2. örneğimiz ise 25. sırada yer alan E.O isimli kişiyle 
ilgili olarak açıklama kısmında iki kelime yazıcı yüzünden birbirine girmiş ve tam olarak 
okunamamaktadır. Ancak büyüterek çok dikkatli bakıldığında ve cümlenin geliş yapısı itibariyle 
bu kelimelerin, katılmadığından jandarmayla şeklinde olduğu görülmektedir. Orayı açıyorum. Üst 
tarafta aslının tamamen o metnin o kısmının kesimi alt tarafta da onun daha yakın hali 
okuyorum. Kişisel menfaatlerine düşkündür. Kadınlara karşı zaafı vardır. Siyasi nüfusunu çok iyi 
kullanır. 30 Ağustos kutlamalarına mazeret bildirerek bir şey yazıyor şeklinde anlıyoruz ile 
ilişkileri iyi değildir. Ama dikkatli bakıldığında ve cümlenin geliş yapısı itibariyle katılmadığından 
jandarmayla. Peki, örnek belgeyi imal edenler tarafından okunamayan jandarma kelimesi 
bilgisayarda nasıl yazılmıştır. Bu örnek daha da ilginç. Biraz önce şey diyebilirdiniz. Aslında 
ideolojik de olabilir daha sonra değiştirmiş olabilirler onunla onun bağlantısı yok diyebilirdiniz. 
Ama burada okunamayan kelime ne olmuş onu görelim. Aşağıda göreceğiniz üzere bu kelime 
jandarma okunamadığından atlanmış ve cümle devam ettirilerek jandarma kelimesi olmaksızın 
bitirilmiştir. Aşağıda da 11 nolu CD içerisinde çıkan aynı belgenin Word halinin ilgili yerini 
kopyaladım onu okuyorum. 30 Ağustos kutlamalarına mazeret bildirerek katılmadığından ile 
ilişkileri iyi değildir. Neyle ilişkileri iyi değildir? Jandarma ile. Ama yukarıda jandarma 
okunamıyor. Okunamadığından umursanmadığından da o kelime yazılmadan devam edilmiştir. 
Sonuç olarak verdiğimiz örneklerden de açıkça anlaşılacağı üzere 11 nolu CD’de yaratılan 
konuyla ilgili Word belgesinin kopyalandığı tarihte belge aslı 11 nolu CD’yi imal edenlerin elinde 
bulunmaktaydı. Yani Gölcük’ten çıkan belge aslında aslı 11 nolu CD’yi imal edenlerin elinde 
bulunmaktaydı. Aksi olsaydı hiçbir şekilde örneğini verdiğimiz yanlış yanlışlıkların gerçekleşmesi 
mümkün değildi. Peki, belge aslı bu kişilerin elindeyken neden Baransu’nun bavulunun içinden 
çıkmamış ve daha sonra Gölcük’ten çıkmıştır? Böyle de bir soru da sorulabilir. Bu seferde 
iddianame 329. sayfasında bir kısım belgelerin eksik olması davaya dayanak teşkil eden 
belgenin gerçek olduğuna kanıt olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla bu çıkarım belge aslının 
neden başlangıçta bavul içerisinde bulunmadığını açıklar nitelikte olup bugünde gördüğümüz 
gibi Eskişehir’de de veya başka yerlerde de başka belgenin çıkabileceğinin sinyalidir. Çünkü 
Word belgesini yaratırken yaratanın elinde olduğu kesin olarak anlaşılan belge aslının sonradan 
Gölcük’ten çıkması 11 nolu CD’yi imal edenlerle bu belgeyi Gölcük’e gömenlerin aynı kişi veya 
kişiler olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca unutmamak gerekir ki bu davaların temel 
özelliklerinden birisi de ekilen kanıtların zaman içerisinde peyderpey çıkarılarak kamuoyu ilgisini 



 

 

ayakta tutmaktadır. Son paragrafı bugünkü Eskişehir hadisesinden önce yazdık ön görümüzdür 
doğru daha sonra ne olacağının sinyalidir. Bu kadar efendim Hasan Fehmi Demir üstadım 
devam edecek.” 
 Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Son olarak.” 
 Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 
 Sanık Halil İbrahim Fırtına müdafii Av. Hasan Fehmi Demir:”Sayın Heyet, siyasi partiler 
seçim yasası ve maddi kaynakları ile demokratik olmayan bir siyasetin hukuku 
araçsallaştırmasının ülke adına oluşturacağı tehlikelerin somut sonuçlarını bugün kimi komşu 
ülkelerde Libya’da Mısır’da Suriye’de ve benzerlerinde yaşamaktayız görmekteyiz. Ülkemizde de 
benzer sonuçların yaşanmaması ve bu süreçten Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal olarak en az 
hasarla çıkabilmesi Yüce Mahkemenin bağımsız kararlarıyla mümkün olabilecektir. Bunun ilk 
adımının ise yargılamayı kısmen normalleştirebilecek olan sanıkların tahliyesiyle atılabileceği 
kanaatindeyiz. Bu durumun Heyetinizce de takdir edilmesi umudunu taşıyoruz. Saygılar 
sunuyorum.” 
 Mahkeme Başkanı:”Teşekkür ediyoruz. Sanık Halil İbrahim Fırtına’nın savunması 
tamamlandı. Sanık müdafileri savunmaların tamamladılar. Buyurun mikrofonu açalım.” 
 Sanıklar Çetin Doğan, Süha Tanyeri ve bir kısım sanıklar müdafii Av. Hüseyin 
Ersöz:”Sayın Başkan usule ilişkin bir şey arz edeceğim. Ceza Muhakemesi Kanunu 153/4. 
maddesinde müdafii iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren, dosya 
içeriğine ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir. Bütün tutanak ve belgelerin örneklerini 
harçsız olarak alabilir demiştir. Yine buna benzer düzenleme de Avukatlık Kanunun 2. 
maddesinde yer almaktadır. Siz dün bize 20 yıllık hakim olduğunuzu efendim söylemiştiniz. 
Eminim ki bu düzenlemeleri sizde biliyorsunuzdur. Ancak biz 2 tane hatta 3 tane kontrol 
noktasından geçerek içerideki duruşma salonunun bulunduğu yerdeki mahkeme kalemine 
gitmek zorundayız. Eşyalarımız X-ray cihazlarında geçirmek zorundayız birde içeriye gittiğimiz 
zaman hakimlerin talimatı olarak nitelendirilen adlandırılan bir uygulamayla oradaki dosyadan 
örnek almamız teslim tesellüm tutanağına bağlanmakta. Ben size kanun maddelerini efendim 
söyledim. Kanun maddeleri çok açık ve dosyadan aleniyet kazanmış olan evrakları teslim 
tesellüm tutanağıyla her seferinde almamızın hukuka aykırı olduğunu değerlendiriyorum ve bu 
uygulamadan vazgeçilmesini talep ediyorum. Bu hususta da bir dilekçe sunuyorum efendim.” 
 Mahkeme Başkanı:”Tamam talebiniz değerlendirilecektir. Sanık Halil İbrahim Fırtına’nın 
savunması tamamlanmıştır çapraz sorguya Perşembe günü devam edilecektir. Duruşma 
28.4.2011 günü 09:30’da başlayacaktır.” 26.04.2011 
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