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2010/283 Esas sayılı kamu davasının oturumu Silivri Ceza İnfaz Kurumları 

Kampüsü bitişiğindeki müstakil girişi bulunan salonda Mahkeme Başkanı Ömer Diken 
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 ve 219/1 
maddeleri gereğince sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle 17.06.2011 günü saat 
09:43 itibari ile açıldı. Cumhuriyet savcısı Savaş Kırbaş hazır. 

Mahkeme Başkanı:''Tutuklu sanıkların isimlerin tespitine geçildi.” 
Çetin Doğan (Evet), Özden Örnek (Evet), Halil İbrahim Fırtına (Evet), Nejat 

Bek (Yok), Mustafa Korkut Özarslan (Yok), Engin Alan (Evet), Şükrü Sarıışık (Evet), 
Ayhan Taş (Evet), Ramazan Cem Gürdeniz (Yok), İzzet Ocak (Evet), Süha Tanyeri 
(Evet), Bülent Tunçay (Evet), Mehmet Kemal Gönüldaş (Burada), Halil Yıldız 
(Burada), Refik Hakan Tufan (Burada), Orkun Gökalp (Burada), Erhan Kuraner 
(Burada), Yunus Nadi Erkut (Burada), Nuri Ali Karababa (Burada), Mustafa Kemal 
Tutkun (Burada), Gürbüz Kaya (Evet), Mustafa Çalış (Evet), Nurettin Işık (Yok), 
Hasan Basri Aslan (Yok), Ali Rıza Sözen (Yok), İlkay Nerat (Burada), Veli Murat 
Tulga (Evet), Behzat Balta (Burada), Halil Kalkanlı (Burada), Tuncay Çakan (Evet), 
Hasan Fehmi Canan (Evet), Salim Erkal Bektaş (Evet), Ahmet Yavuz (Evet), Ahmet 
Küçükşahin (Yok), Recai Elmaz (Burada), Erdal Akyazan (Burada),  Ahmet Şentürk 
(Burada), Mümtaz Can (Burada), Ahmet Topdağı (Evet), Cemal Candan (Evet), 
Gökhan Murat Üstündağ (Burada), Fatih Altun (Evet), Faruk Oktay Memioğlu 
(Burada), Mehmet Kaya Varol (Evet), Recep Yıldız (Burada), Bekir Memiş (Burada). 

Sanık Bekir Memiş:”Sayın Hakim ben, müsaade ederseniz dünkü görüşmeler 
ile ilgili bir ufak izahatta bulunmak istiyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Tamam.” 
Sanık Bekir Memiş:”İsmim 2 defa geçtiği için sağ olun.” 
Mahkeme Başkanı:”Tamam.” 
Ali İhsan Çuhadaroğlu (Burada), Harun Özdemir (Burada), Mehmet Yoleri 

(Burada), Namık Koç (Burada), Fuat Pakdil (Yok), Behcet Alper Güney (Burada), 
Metin Yavuz Yalçın (Yok), Yurdaer Olcan (Burada), İhsan Balabanlı (Burada), Emin 
Küçükkılıç (Burada), Kasım Erdem (Burada), Kemal Dinçer (Burada), Hakan Akkoç 
(Evet), İkrami Özturan (Burada), Burhan Gögce (Burada), Mustafa Erdal 
Hamzaoğulları (Burada), Mehmet Alper Şengezer (Evet), Doğan Fatih Küçük 
(Burada), Dursun Tolga Kaplama (Burada), Doğan Temel (Burada), Hayri Güner 
(Burada), Recep Rıfkı Durusoy (Burada), Mehmet Fikri Karadağ (Burada), Hamdi 



Poyraz (Burada), Hasan Hakan Dereli (Burada), Gökhan Gökay (Burada), Fatih 
Musa Çınar (Burada), Zafer Karataş (Burada), Aytekin Candemir (Burada), Nihat 
Özkan (Burada), Hasan Nurgören (Burada), Sırrı Yılmaz (Burada), Barboros Kasar 
(Burada), Murat Ataç (Burada), Bahtiyar Ersay (Burada), Mustafa Yuvanç (Evet), 
Nedim Ulusan (Burada), Soydan Görgülü (Burada), İsmet Kışla (Burada), Abdullah 
Dalay (Burada),  Lütfü Sancar (Evet), Ahmet Feyyaz Öğütcü (Evet), Engin Baykal 
(Evet), Özer Karabulut (Evet), Mehmet Otuzbiroğlu (Evet), Hasan Hoşgit (Evet), 
Hüseyin Hoşgit (Evet), Kadir Sağdıç (Evet), Ali Deniz Kutluk (Evet), Mustafa Aydın 
Gürül (Evet), Turgay Erdağ Evet), Taylan Çakır (Burada), Ayhan Gedik (Yok), Ahmet 
Türkmen (Yok), Mehmet Fatih İlğar (Evet), Cem Aziz Çakmak (Evet), Muharrem Nuri 
Alacalı (Burada), Ali Semih Çetin (Yok), Şafak Duruer (Evet), Utku Arslan (Evet), 
Mehmet Ferhat Çolpan (Evet), Ümit Özcan (Evet), Fatih Uluç Yeğin (Evet), Levent 
Erkek (Burada), Levent Çehreli (Burada), Hakan İsmail Çelikcan (Burada), Ahmet 
Necdet Doluel (Burada), Dursun Çiçek (Yok), Ertuğrul Uçar (Burada), Ali Türkşen 
(Evet), Tayfun Duman (Evet), Nihat Altunbulak (Burada), Ercan İrençin (Evet), 
Mustafa Karasabun (Burada), Bora Serdar (Evet), Levent Görgeç (Burada), İbrahim 
Koray Özyurt (Evet), Dora Sungunay (Evet), Soner Polat (Yok), Meftun Hıraca 
(Burada), Yaşar Barbaros Büyüksağnak (Burada), Hasan Gülkaya (Burada), Faruk 
Doğan (Yok), Mücahit Erakyol (Burada), Ergün Balaban (Burada), Cemalettin 
Bozdağ (Burada), Taner Balkış (Burada), Abdullah Gavremoğlu (Evet), Kıvanç 
Kırmacı (Evet), Yusuf Ziya Toker (Burada), Cengiz Köylü (Burada), Hanifi Yıldırım 
(Yok), Cemal Temizöz (Yok), Bulut Ömer Mimiroğlu (Burada), Hakan Sargın 
(Burada), Hüseyin Özçoban (Yok), Mustafa Koç (Burada), Ali Demir (Evet), 
Kahraman Dikmen (Burada), Yusuf Kelleli (Yok), Hüseyin Polatsoy (Yok), Hüseyin 
Topuz (Yok), Murat Özçelik (Evet), Mustafa Önsel (Evet), Ali Aydın (Yok), Erdinç Atik 
(Burada), Abdurrahman Başbuğ (Burada), Ahmet Tuncer (Burada), Gökhan Çiloğlu 
(Burada), Halil Helvacıoğlu (Yok), Kubilay Aktaş (Burada), Mehmet Ulutaş (Burada), 
Memiş Yüksel Yalçın (Evet), Suat Aytın (Evet), Yüksel Gürcan (Burada), Taner Gül 
(Yok). 

Mahkeme Başkanı:''Tutuksuz sanıklar.” 
Abdullah Zafer Arısoy, Hüseyin Bakır, Musa Farız, Ahmet Yanaral, Ahmet 

Çetin, Mustafa Aydın, Timuçin Eraslan, Altan Dikmen, Rifat Gürçam, Abdil Akça, 
Murat Balkaş, Uğur Üstek, Hakan Öktem. Ali Güngör. 

Mahkeme Başkanı:''Evet sanık müdafileri. Sanıklar müdafileri.” 
Sanıklar Halil Helvacıoğlu, İhsan Balabanlı, Bekir Memiş, Hakan Akkoç, İsmet 

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

Sanıklar Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Nedim Ulusan, Mehmet Fatih İlğar, Kadir 
Sağdıç ve Dursun Çiçek müdafii Av. Hüseyin Ersöz. 

Sanıklar Gürbüz Kaya, Hasan Fehmi Canan, Abdullah Dalay, Mehmet Kaya 
Varol, Hamdi Poyraz, Doğan Fatih Küçük, Soydan Görgülü ve yetki belgesine 
istinaden Erhan Kuraner müdafii Av. Ahmet Koç. 

Sanık Mehmet Alper Şengezer müdafii Av. Haldun Kepez. 
Sanık Kemal Dinçer müdafii Av. Emin Emir. 
Sanıklar Ahmet Feyyaz Öğütcü ve Özer Karabulut müdafii Av. Arif Sarıkaya. 
Sanıklar Ahmet Feyyaz Öğütcü ve Özer Karabulut müdafii Av. Arif 

Sarıkaya:”Sayın Başkanım, duruşma sonunda incelenmek üzere tahliye talebimi 
sunuyorum.” 

Sanıklar Emin Küçükkılıç ve Halil Kalkanlı müdafii Av. Deniz Çil. 



Sanıklar Veli Murat Tulga, Burhan Gögce, Fatih Altun, Nihat Özkan, Sırrı 
Yılmaz, Mustafa Erdal Hamzaoğulları, Gökhan Çiloğlu, Ahmet Yanaral ve İhsan 
Çevik müdafii Av. Kürşad Veli Eren. 

Sanık Mehmet Otuzbiroğlu müdafii Av. Serdar Mermut. 
Sanıklar Lütfü Sancar, Taner Balkış ve yetki belgesine istinaden Şükrü 

Sarıışık müdafii Av. Yakup Akyüz. 
Sanıklar Faruk Oktay Memioğlu ve Mehmet Yoleri müdafii Av. Eyyup Sabri 

Gürsoy. 
Sanıklar Doğan Temel, Hayri Güner, Recep Rıfkı Durusoy müdafii Av. Çetin 

Kökdemir. 
Sanık Abdullah Zafer Arısoy müdafii Metehan Arısoy. 
Sanık Levent Erkek müdafii Av. Doğukan Ünüvar. 
Sanıklar Suat Aytın ve İzzet Ocak müdafii Av. Muammer Küçük. 
Sanık Taner Gül müdafii Av. Atakay Bala. 
Sanık Engin Baykal müdafii Av. Mehmet Emre Elçi. 
Mahkeme Başkanı:''16 Haziran 2011 tarihli duruşmaya Hasdal Cezaevinde 

bulunan tutuklu sanıklardan İbrahim Koray Özyurt, Ahmet Tuncer, Fatih Uluç Yeğin, 
Ali Aydın, Hanifi Yıldırım, Abdullah Gavremoğlu, Ahmet Türkmen, Turgay Erdağ, 
Yusuf Kelleli, Hüseyin Topuz, Hüseyin Polatsoy, Nurettin Işık, Nejat Bek, Mustafa 
Korkut Özarslan ve Gökhan Çiloğlu’nun sağlık sebepleri ile getirilemediğine dair yazı 
bugün mahkememize ulaştı. Bugün mahkememize getirilmeyen ve Silivri Ceza İnfaz 
Kurumlarında bulunan sanıklardan Cemal Temizöz’ün Diyarbakır’a sevk edilmesi 
sebebi ile Fuat Pakdil ile Metin Yavuz Yalçın’ın da sağlık sebebi ile getirilemediğine 
dair tutanakların gönderildiği görüldü. Tutuksuz sanıklardan Osman Çetin’in sağlık 
problemleri sebebi ile bugünkü duruşmaya katılamayacağına dair dilekçe gönderildiği 
görüldü. Evet, dünkü duruşmada Kasım Erdem’in çapraz sorgusunu yapmıştık. Söz, 
evet Bekir Memiş miydi?”    

Sanık Bekir Memiş:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 
Sanık Bekir Memiş:”Sayın Başkan. Dün Sayın Hakim Murat Üründü 2 defa 

ismimi kullanarak Bekir Memiş itiraf etti dedi. Ben yanlış anlaşılacak bu ifadenin 
kullanılmasına üzüldüm. Yani benim neyi kabul ettiğimi, tam olarak söylenirse yanlış 
anlaşılma önlenmiş olur. Ben bu seminer için yaratılan senaryo, talimname esasları, 
kanunlar, genelgeler ve emirler çerçevesinde yaptığım değerlendirmeye göre 
belirttiğim gerekçeler ile sırf takdimde kullanılmak üzere yansıda belirtilen isimlerden 
bahsettim. Yani neyi kabul ettiğimi söylerken bunları anlatırsa veya bunları kısa bir 
izahta bulunursa yanlış anlaşılmanın ve algılamanın önüne geçileceğini 
değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki. Buyurun Hakim Bey.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi yanlış anlaşılacak herhangi bir husus yok. 

Dün aynen ben de sizin söylediğiniz gibi sanık Bekir Memiş’in sunumlarında gerçek 
isimleri kullandığını ve işte bir kısım belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, 
imam hatip lisesi müdür ve yardımcılarının görevden alınacağına ilişkin yansıda veri 
kullanıldığını söyledim. Bunu da siz kabul ediyorsunuz. Bunun dışında başka bir şey 
yok. Yani bu verilerin kullanıldığını zaten kabul ediyorsunuz. Yani yanlış anlaşılacak 
herhangi bir şey yok.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Üye Hakim Murat Üründü:”Hayır, hayır itiraf değil bakın o şöyle.” 



Sanık Bekir Memiş:”Bir önceki konuşmanızda itiraf etti dediğiniz için sadece 
bunları saymadan yanlış anlaşılacağı değerlendirilerek, yanlış algılamanın önüne 
geçmek için diye söylüyorum.”  

Üye Hakim Murat Üründü:”Bunların kullanıldığını kabul etti dedim ben.” 
Sanık Bekir Memiş:”Doğru kabul ettim.” 
Üye Hakim Murat Üründü:”İkimiz aynı şeyi söylüyoruz şu anda zaten.” 
Sanık Bekir Memiş:”Tamam. Yani bundan sonra bu şekilde söylenirse daha 

uygun olur diye değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Başkanım ben Kasım Erdem’e bir soru sorabilir 

miyim?” 
Mahkeme Başkanı:”Evet Kasım Erdem.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Kasım Erdem şey yapabilirse yerine.” 
Mahkeme Başkanı:”Burada mıydı? Hakim Bey bir soru daha sormak istiyor.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Dünkü.” 
Mahkeme Başkanı:”Yeni sanığa geçmeden önce.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Diğer sanığa geçmeden önce size bir soru daha 

sormak istiyorum da. Şimdi Savcılıkta alınan savunmanızda kolordu komutanımız 
olan Ergin Saygun’un plan seminerlerinde yapmış olduğu sunum veya diğer 
konuşmalar hakkında, benim bir bilgim yoktur şeklinde bir beyanınız var. Daha 
sonraki aynı Savcılık savunmasının son paragrafında ise, 3. Kolordu Komutanlığı 
plan semineri başlıklı slayt olarak hazırlanmış 38 slayttan oluşan sunumu ben 
hazırladım. Ancak seminerde sunumu 1. Ordu Komutanı emri ile kolordu komutanı 
yaptı. Ben böyle bir konuda söyleyeceklerim bundan ibarettir şeklinde de bir 
beyanınız var. Şimdi 3. Kolordu Komutanı o tarihte Ergin Saygun değil mi?”  

Sanık Kasım Erdem:”Evet.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Onun Powerpoint sunumlarını siz mi 

hazırladınız o zaman?” 
Sanık Kasım Erdem:”Şimdi şöyle bir şey arz edeyim. O tabi, ben bugün dün 

çapraz sorgum bittiği için Sayın Başkan, Sayın Peksak dokümanları bıraktım. Yani 
üzerimizden büyük bir yük.”  

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Yok şöyle.” 
Sanık Kasım Erdem:”Yok yok şimdi şunu.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Savıcılık savunması zaten.” 
Sanık Kasım Erdem:”Bende onu söyleyeceğim. O Savcılık savunması tabi şu 

anda elimde değil benim. Kağıdı görebilirsem, şimdi kağıdın başlangıcında şu var 
Sayın Peksak. Diyorum ki; ben Sayın Kolordu Komutanımın.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Hatta işaretleyim isterseniz.” 
Sanık Kasım Erdem:”Yok ben onun ön tarafını okuyayım. Şu birinci sayfasında 

şöyle diyor. 3. Kolordu. Ben Hukuk Fakültesi mezunu ve Uluslararası İlişkilerde daha 
bu ifademden önce.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
Sanık Kasım Erdem:”Yüksek Lisans yapmış olmam nedeni ile 3. Kolordu 

Komutanın yapmış olduğu Yunanistan devleti ile ilgili 12 mil sorunu üzerine takdim 
hazırladım.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
Sanık Kasım Erdem:”Bunun dışında plan seminerinde görüşülecek konular ile 

ilgili herhangi bir çalışmam olmadı. Bu nedenle ben seminerin çoğunluğunda neler 
tartışıldığı konusunda bilgi sahibi değilim. Ayrıca kolordu komutanımız olan Ergin 
Saygun’un bana plan seminerinde yapmış olduğu sunum veya diğer konuşmalar 
hakkında benim bir bilgim yoktur. Benim bu konuda bir çalışmam yoktur.”  



Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
Sanık Kasım Erdem:”Şimdi bunu ondan sonra, bana Sayın Savcı Ali Haydar 

bu ifademi aldı. Bundan sonra bana bir Powerpoint takdimi gösterdi.”  
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
Sanık Kasım Erdem:”38 yansılık. Şimdi 38 yansılık Powerpoint takdimine 

baktığımda doğrudur bunu ben hazırladım. Zaten biraz evvelde 12 mil ile ilgili takdimi 
ben hazırladım dediğim için o dedim bu takdim bu takdimdir.”  

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”O zaman şöyle toparlayalım. Ergin Saygun’un 2 
ayrı sunumu mu var?” 

Sanık Kasım Erdem:”Eve. Tabi iddianamede geçiyor.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şey olarak Powerpoint sunumundan oluşan.” 
Sanık Kasım Erdem:”Evet evet.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Onun bir kısmını Yunanistan ile ilgili olan 

hususu siz.” 
Sanık Kasım Erdem:”Evet.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Diğer kendisi ile veya iç tehdit ile ilgili yapıldığı 

iddia edilen slaytlarla benim ilgim yoktur diyorsunuz.” 
Sanık Kasım Erdem:”Şimdi şöyle. Benim bilgim yok. Onu söylüyorum. Daha 

sonra ben bilmiyorum yani. Çünkü ben seminerden çıktığım için Sayın Peksak, 
kolordu komutanın böyle bir takdim yaptığından haberim yoktu.”  

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”İşte savunmanızın son paragrafında okursanız 
orada.” 

Sanık Kasım Erdem:”Yok yani diyorum ki ben, 38 slaytta ben hazırladım. 
Ancak seminerde sunumu 1. Ordu komutanının emrinde kolordu komutanı yaptı. 
Ama orada da ben diyorum ki, sunum veya diğer konuşmalar hakkında benim bilgim 
yoktur diyorum. Yani ben sadece 38 yansılık ki o da daha sonra 55 yansıya.”  

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam şimdi açıklığa kavuştu, netleşti.” 
Sanık Kasım Erdem:”Şimdi onu da Erdal, Sayın Yargıcım onu da Erdal 

Hamzaoğulları gösterecek, onu da biz tespit ettik. Tatlı Albay hazırlamış onu da.”  
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam.” 
Sanık Kasım Erdem:”Birde bir şey söyleyebilir miyim Sayın Başkanım?” 
Mahkeme Başkanı:”Tabi buyurun.” 
Sanık Kasım Erdem:”Dün, arkadaşlar kızacak ama dün Sayın Peksak bana 

dedi ki; silahlı çatışma, işte meşru müdafaa farklı terimler, ben onu tabi irticalen 
konuştuğum için takdim metni önümde şu anda. Tabi yanlış anlaşılmasın. Ben orada 
meşru müdafaa içinde değerlendirdiğim için öyle dedim. Tabi farklı terim olabilir. 
Aynen takdimde de şunu diyor; savaşın meşru sayıldığı durumlar, bir yanlış 
anlaşılma olmasın diye Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 51. maddesine göre saldırıya 
uğrayan tarafın bir silahlı saldırı karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
gerekli önlemleri alıncaya kadar kendilerinin savunmasına imkan veren meşru 
savunma hakkıdır, diyor. Ben silahlı çatışmayı, bu silahlı saldırı ile paralel 
değerlendirme kapsamında bir yanlış anlaşılma olmasın. Tabi ki farklı terimler ama 
bir çatışma olmadan da meşru müdafaa olmaz.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet.” 
Sanık Kasım Erdem:”Oradan kaynaklanan bir yanılgı veyahut da şey olabilir.” 
Mahkeme Başkanı:”Kemal Dinçer. Evet, siz savunmalar başlandığı celse 

burada mıydınız? İlk celse.”       
Sanık Kemal Dinçer:”Buradaydım.” 
Mahkeme Başkanı:”CMK 147, 191. maddelerindeki hakların hatırlatıldığını 

biliyorsunuz.” 



Sanık Kemal Dinçer:”Biliyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Müdafiiniz hazır.” 
Sanık Kemal Dinçer:”Burada.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun, savunmanıza başlayın.” 
Sanık Kemal Dinçer:”Sayın Başkan, Değerli Heyet. 12 Mayıs 2010, tarihinde 

telefon ile davete icabet ederek Savcılığa ifade verdim. İfademde özetle bahse konu 
plan seminerlerine katılmadığımı, plandan haberim olmadığını, Ek-A ve B listelerle 
ilgili bir bilgi ve ilgimin bulunmadığını, 2003 yılı sonunda da kendi isteğim ile emekliye 
ayrıldığımı söyledim. Sorgu sonucunda normal hayatıma döndüm. Bu tarihten tam 10 
ay sonra bu salonda ne olduğunu anlamadan ve kendimi de savunamadan 
tutuklanarak cezaevine konuldum. 4 aydan beride tutuluyum. Sayın Heyet, 
iddianamede özetle şahsıma sözde balyoz planı çerçevesinde görev teklif edildiğini 
ve bu görevi kabul ettiğim, devamla görevlendirilecek personel konusunda çalışma 
yaptığım kanaatine varıldığı ifade edilmektedir. Bana böyle bir görev tevdi edilmedi. 
Sözlü veya yazılı tebliğ de edilmedi. Ben de tebellüğ etmedim. Bu kapsamda kim 
tarafından hazırlandığı belli olmayan plan ile ilgili olarak hiç kimseden emir almadım. 
Hiç kimseye emir ve talimat vermedim. Sözde listelerin hazırlanmasında herhangi bir 
katkım yoktur. Bu içerikte bir çalışma da yapmadım. Yaptırmadım. Ek-A liste ile ilgili 
olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı bilirkişi heyetinin bu belgenin sahte olduğu 
yönündeki değerlendirmesi açıktır. Söz konusu listede benim ile birlikte tugayımızda, 
1. Zırhlı Tugay. Adı geçen toplam 3 subayın hepsi de seminere iştirak etmemiştir. 
Üstelik bir subay Doğan Fatih Küçük, bugün savunmasını verecek, yurtdışında uzun 
süreli görevdedir. Ayrıca tugayımız hava savunma batarya takım komutanı Üsteğmen 
Dursun Kaplama’nın görev yeri Erzincan’da konuşlu 3. Ordu Hava Savunma Taburu 
ki bu yere seminerden tam 4 ay sonra tayini çıkmıştır. Olarak belirtilmiştir. Bütün bu 
tespitler dahil edildiğim Ek-A listenin düzmece olduğu ve muhtemelen yıllar sonra 
oluşturulduğu konusunda çok ciddi bir kanıttır. Bu durumda iddianamede yazdığı gibi 
gerçekleşmesi planlanan harekatın icra safhası ve sonraki aşamalarında bu 
personelin ve benim kilit görevlere getirileceğimi söylemenin bir mantığı yoktur. Yine 
Ek-B listede tugayımızdan belirtilen 50 kişi içerisinden yaptığım incelemede 16’sının 
yani yaklaşık 3’te 1’inin uzun süreli, kurs, firar, yurtdışı görev, olay bölgesinde görevli 
olduğu ve bu dönemde sözde planın icrasında fiilen görev alamayacak personelden 
oluştuğunu tespit ettim. Sayın Başkan, Mahkeme Heyeti, haksızlığa ve zulme 
uğradım. Sığınacağım tek ve son liman hukuk ve adalettir. Ancak endişelerim var. 11 
Şubat 2011 tarihinde şahsımın peşinen suçlu ilan edildiği ve cezanın da peşinen 
kesildiği kanaati hasıl olmuştur. Sayın Heyet, bu kadar yalan ve düzmece belge 
içerisinde hakikati bulup çıkarabileceğinizden endişeliyim. Şuana kadar savunmanın 
lehine olan delillerin karartılması, saklanması ve Heyetinizin önüne konulmaması 
endişelerimi artırıyor. Sayın Heyet, bir insanı kurtaran alemleri kurtarmış, yine bir 
insanın küfrüne sebep olan da alemleri öldürmüş gibi değil midir? Ve bilip de 
susanlara söylüyorum. Dilsiz şeytanlar olmaya değer mi koltuklar? Mahkemenizden 
tek bir isteğim var, tutuksuz yargılanmam. Ve derhal tahliyemi ve beraatımı talep 
ediyorum. Arz ederim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Kemal Dinçer, Şahin-
Hayriye 12.04.1960 doğumlu. Sinop Boyabat nüfusuna kayıtlı.” 
 Sanık Kemal Dinçer: “Doğrudur.” 
 Mahkeme Başkanı: “Herhangi bir adli sicil kaydınız da yok.” 
 Sanık Kemal Dinçer: “Yok.” 
 Mahkeme Başkanı: “Klasör 77, dizi 192-189 arasında İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığınca alınan savunmalarınız var. Öncelikle 12.05.2010 tarihinde bir 



savunmanız alınmış. Sonra aynı tarihte Ek sorgulama tutanağı ile 2. bir tutanak daha 
tutulmuş.” 
 Sanık Kemal Dinçer: “5 dakika sonra Sayın Hakim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Evet. Evet Doğru mu?” 
 Sanık Kemal Dinçer: “Bir şey unutulmuştu. Evet, onu o yoldan tekrar taksi ile 
döndüm cevap verdim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Doğru mu ifadeniz? 
 Sanık Kemal Dinçer: “Doğrudur.” 
 Mahkeme Başkanı: “Kabuk ediyorsunuz ifadenizi. Evet, sanık müdafiinden 
savunmaya ilave edeceği bir husus olup olmadığı soruldu.” 
 Sanık Kemal Dinçer müdafi Av. Emin Emir:”Sayın Başkan, Değerli Heyet, 
müvekkilim Kemal Dinçer’in ifadesine ve savunmasına aynen katılıyorum. Kemal 
Dinçer iddianamedeki anlatımla bile balyoz darbe planı diye adlandırılan seminere, 
seminer öncesinde ve sonrasında aktif hiçbir katkısı olmamıştır. Sanık Kemal 
Dinçer’in söz konusu faaliyette pasif olarak da katkısı olmamıştır. Ek-A listede isminin 
başkalarını tarafından yazılmış olması veya Kurmay Başkanlığı görevini yaptığı 
tugaydan pek çok subay ve astsubayın görev listelerinde isminin yazılmış veya 
yazdırılmış olması, bu listelerin yazdırılmasında hiçbir katkısı olmayan sanığın suçlu 
olduğunu göstermez. Bu yönde de en ufak bir, sanığın katkısı olduğuna dair en ufak 
bir emare dahi yoktur. Bu itibarla sanığın masumdur beraatı gerekir. Beraat etme 
ihtimali çok kuvvetlidir. Hatta mutlak olabileceğini düşündüğüm sanığın, derhal 
salıverilmesini, tahliye edilmesini talep ediyorum.” 
 Mahkeme Başkanı: “Tamam mı? Evet, CMK 201. madde gereğince soru 
sormak isteyen var mı?” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Atılı suç tarihinde Yurdaer Olcan’ın tugay 
komutanı idi. Siz de o tarihte çalışmış olduğunuz birlikte kurmay başkanı olarak görev 
yapıyordunuz. Bundan dolayı da seminere katılmadığınızı, hatta işte komutanınızın 
seminere gitmiş olması nedeni ile demişsiniz. Şimdi 1. Orduya bağlı doğal olarak 
silsile halinde 3. kolordu tümen veya tugay olarak. 1. Ordudan veya 3. kolordudan 
sizlere haber toplama planı şeklinde herhangi bir mesaj emri, bir yazışma ve iç ya da 
dış tehdit ile ilgili haber toplama planı şeklinde herhangi bir talep, bu yönde bir yazı 
geldi mi?” 
 Sanık Kemal Dinçer: “(mikrofona konuşulmadığı için bir kısım kelimeler 
anlaşılamadı.) 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Konuştuklarınızı isterseniz tekrarlayın. Kayda 
girme noktasında şey var. Mikrofon çalışmıyor herhalde Aydın Bey. Bir ara yükseldi.” 
 Sanık Kemal Dinçer: “Haber toplama planı rutin bir faaliyet ama neyi 
kastettiğinizi anlayamıyorum. Üst komutanlıktan haber toplama planı, böyle bir şey 
tam hatırlamıyorum.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Şöyle” 
 Sanık Kemal Dinçer: “Yani.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Özetleyeyim. Dosya içerisinde var olan 
savunmalarda, hazırlık savunmalarında şöyle bir beyan geçmiş; 1. Ordudan haber 
toplama planı altında görevler verilir. Bun göre yurtiçi ve yurtdışını ilgilendiren 
konularda bilgi toplanır. Yurtiçi ile ilgili başta her türlü terör, dernek, vakıf, illegal 
kurumlar ile ilgili bilgi toplanırız. Bu seminerde de 52. Zırhlı Tümen Komutanlığı 1. 
Ordu Komutanı tarafından bu amaçla görevlendirilmişti. Bundan dolayı dedim size de 
bu şekli ile haber toplama planı şekli ile ilgili bir yazı veyahut da bir faaliyet çalışma 
oldu mu?” 



 Sanık Kemal Dinçer: “Anladığım kadarı ile seminer faaliyetleri esnasında bir 
haber toplama planı geçiyor. Seminer ile ilgili bir bilgim yok. Yani bu anlamda bir 
haber toplama planı emri verildi mi, verilmedi mi bilemiyorum.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Evet, şimdi bu plan çalışması ile ilgili yapılmış 
olan.” 
 (Söz almadan konuşuldu anlaşılamadı) 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak: “Soruyu ben isterseniz tamamlayayım. Ondan 
sonra.” 
 (Söz almadan konuşuldu anlaşılamadı) 
 Mahkeme Başkanı: “ Tek bir şey soracakmış.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Buyurun” 
 Sanık Kemal Dinçer müdafii Av. Emin Emir:”Sayın Hakimim, sorunuzda sanki 
bu haber toplama planları ile ilgili olarak Kemal Dinçer’in ifadesinde bir beyan geçmiş 
gibi anlaşılıyor.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Yok.” 
 Sanık Kemal Dinçer müdafii Av. Emin Emir:”Çok net söylemediğiniz için, zapta 
geçmesi açısından düzeltiyorum. Diğer sanıkların ifadelerinde böyle bir beyan var.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet.” 
 Sanık Kemal Dinçer müdafii Av. Emin Emir:”Kemal Dinçer’in ifadesinde böyle 
bir beyan yok. Dolayısı ile sanığın bunu bilmemesi de mümkün olmayabilir.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Yalnız benim okumuş olduğum, o beyanlar 
sanığın da çalışmış olduğu birlikler tugay, tümen, kademeli olarak oralarda da aynı 
bölümlerde geçtiğinden dolayı bilgisinden dolayı sordum.   
 Sanık Kemal Dinçer müdafii Av. Emin Emir:”Sayın Hakim, tabi suçların 
şahsiliği ilkesi vardır. Tugayın diğer birimlerinin veya birliğin böyle bir fiilde bulunmuş 
olması, sanığın da bulunduğu anlamına gelmez.”  
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ya ben tugayın ya da tümenin bir suç işlediği 
veya böyle bir çalışma, böyle bir çalışma yapılmış ise kendisinin haberi var mı? 
Gayet şahsileştirerek soruyorum.” 
 Sanık Kemal Dinçer müdafii Av. Emin Emir:” Evet.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”O da diyebilir ki, Evet haberim vardı. Yoktu. Bu 
kadar basit yani bunda bilmiyorum altında ne mana aramaya çalışıyorsunuz yani.”  
 Sanık Kemal Dinçer müdafii Av. Emin Emir:”Sanki ifadesinde geçiyormuş gibi.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Hayır başta da söyledim.  
 Sanık Kemal Dinçer müdafii Av. Emin Emir:”Anlaşılmaya sebebiyet verebilir de 
onu düzeltmek istedim.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Zabıtta görülecektir. Okuduğunuzda bakarsınız. 
Evet, plan çalışmaları ile ilgili yapılan hazırlık çalışmalarının, kozmikte saklanması ile 
ilgili olarak siz müsaade eden kişi olarak imzanız mevcut. Müsaade eden birim veya 
müsaade eden komutan vasfı ile ona imzayı attığınız sırada, o tür bir çalışmanın 
içeriğini, kozmiğe alınacak evrakın içeriğini görmeye imkanınız veya inceleme 
prosedürü var mıdır?” 
 Sanık Kemal Dinçer: “Hayır, kesinlikle yok. Benim yetkim orada sadece 
müsaade eden, evrakta ne var? Savcılık ifadem de belirttiğim gibi evrakın 
muhteviyatı nedir? İçeriği nedir? Onu hazırlayan, şu anda burada olmayan o 
karargah subayı bilir.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet, şimdi biraz önceki savunmanızda, bilip de 
konuşmayan dilsiz şeytandır. Şeklinde bir beyanda bulundunuz. Bana muallak geldi 
neyi kastettiniz?”  



 Sanık Kemal Dinçer: “Neyi kastediyorum. Yaklaşık 4 aydır burada savunmalar 
devam ediyor. Şuanda ne kadar çeşitli sanıklar tarafından, şu anda burada olmayan, 
generaller diyeyim. Yani o dönemdeki stratejik seviyedeki Kara Kuvvetleri, 
Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı gibi şahısları kastederek 
söyledim. Eğer bir şeyler biliyorlarsa ve buraya gelip konuşmaları gerekiyorsa lütfen 
gelsinler diye söyledim. Başka bir kimseyi kastetmedim” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Başkanım bu kadar teşekkür ederim.” 
 Mahkeme Başkanı: “Peki, yerinize geçebilirsiniz. Hakan Akkoç, Evet siz 
savunmalar başladığında burada mıydınız? Daha sonra mı?.” 
 Sanık Hakan Akkoç:”Evet buradaydım.” 
 Mahkeme Başkanı: “İlk Çetin Doğan savunma yaptığında.” 
 Sanık Hakan Akkoç:”Aralık’ta buradaydım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Hakların hatırlatıldığında buradaydınız. Haklarınızı 
biliyorsunuz. CMK 147 ve 191. maddedeki.” 
 Sanık Hakan Akkoç:”Evet.” 
 Mahkeme Başkanı: “Avukatınız hazır mı?” 
 Sanık Hakan Akkoç:”Hazır.” 
 Mahkeme Başkanı: “Savunmayı yapacaksınız, buyurun.” 

Sanık Hakan Akkoç:”Ben 61 numaralı, nam-ı diğer Ek-A mağduru Tuğgeneral 
Hakan Akkoç. Seminere katılmadım. Seminer sırasında yurtdışındaydım. Bu husus 
Genelkurmay Başkanlığının ve pasaport dairesinin Mahkemeye gönderilen yazıları 
ile teyit edilmiştir. Sözde planı basından öğrendim. İsmim, iradem dışında, kasıtlı 
olarak Ek-A’ya yapıştırılmıştır. Sözde plan ile ilgili hiç kimseden emir almadım, 
vermedim, herhangi bir çalışma yapmadım. Yaptırmadım, hiç kimse bana bir görev 
vermedi. Sözde planda Ek-A kapsamında seminer ile ilgili hususlarda veya 
iddianamenin herhangi bir yerinde bir görev aldığıma dair ıslak imzam yok. Parafım 
yok. Parmak izim, ses kaydım yok. Veya benzeri bir husus, hukuki bir dayanak veya 
delil yok. Hakkımda hazırlanmış polis ile ilgili her türlü hususları CMUK esaslarına 
uygun hazırlanmadığı için reddediyorum. Her insanın yaşamı süresince istekleri 
olmuştur. Ama benim hiçbir zaman, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türkiye Cumhuriyetini 
temsil ettiğim onurlu bir görevden, Belçika’dan izin alıp, hapis yatmak gibi bir fantezim 
olmamıştır. Ama sayenizde bu olağanüstü bile diyemeyeceğim, acayip bir olay 
gerçekleşmiştir. Adil olanın peşinden gidilmesi doğrudur. En güçlünün peşinden 
gidilmesi ise kaçınılmazdır. Gücü olmayan adalet acizdir. Adaleti olmayan güç ise 
zalim. Gücü olmayan adalete mutlaka bir karşı çıkan olur. Çünkü kötü insanlar her 
zaman vardır. Adaleti olmayan güç ise töhmet altındadır. Demek ki adalet ile gücü bir 
araya getirmek gerek. Bunu yapabilmek için de adil olanın güçlü, güçlü olanın adil 
olması gerekir. Adalet tartışmaya açıktır. Güç ise ilk bakışta tartışılmaz biçimde 
anlaşılır. Bu nedenle gücü adalete veremedik. Çünkü güç adalete karşı çıkıp 
kendisinin adil olduğunu söyledi. Acaba haklı olanı güçlü kılamadığımız için, güçlü 
olanı mı haklı kıldık? Şimdi bir dileğim var, bana bu çirkin iftirayı atan, özgürlüğüm ve 
yaşam hakkımın gasp edilmesine neden olanlara, ortam sağlayanlara çok uzun bir 
ömür diliyorum. O kadar uzun bir ömür ki yaşadıkları her anın ızdırap içerisinde 
geçmesini diliyorum. Sorgular esnasında, Hakim Üye Murat Üründü, bazı 
savunmacılara niye isminiz orada diye sordu. Ben de düşündüm. Acaba bana da 
sorsaydı ne cevap verirdim. Herhalde cevabım sizce diye olurdu. Sizce niye diye 
olurdu. Çünkü ben bilmiyorum. Ama Mahkeme Heyetinin bildiğini düşünüyorum. 
Neden mi? Bilmiyor olsaydınız şüphe duyardınız. Şüpheyi de benim lehime 
işletirdiniz kanun gereği. Bana da söyler misiniz ben niye buradayım? İddia 
Makamına soruyorum, hangi maddi delil ve somut gerçeklere göre beni iddianameye 



yazdınız? Sayın Heyete soruyorum, hangi maddi delil ve somut gerçekleri doğru 
kabul ettiniz de iddianameyi kabul ettiniz? Beni sevmeyebilirsiniz, bunu anlarım. 
Çünkü sevgi, emek ve zaman ister. Bana saygı da duymayabilirsiniz. Bunu da 
anlayabilirim. Ayrı dünya görüşlerine sahip olabiliriz. Bu güne kadar duruşmalar 
esnasında meydan gelen olaylarda, en kutsal hak olan özgürlük ve yaşam hakkına 
en ufak bir müdahalede ki sonucunda hapse gitmekte yoktu, son derece büyük bir 
hassasiyet gösterdiniz. Ben ilk ifademin alındığı, 5 Mayıs’tan bugüne kadar özgürlük 
ve yaşama hakkımı kaybettim. Hak, hukuk ve mülkün temeli olan adalet boyutunda, 
Mahkemenize ve İddia Makamına karşı gösterdiğiniz hassasiyeti ben hak etmiyor 
muyum? Bir devre arkadaşım var. Bu olayların olduğu esnada o da benim gibi tabur 
komutanıydı. Şu anda Tuğgeneral Suat Dönmez, kendisi de sözde 16 kişilik Ek-A 
listede 8. sırada, ben de 9. sıradayım. Burada o listeden tek olmayan o, yanlış 
anlaşılmasın kimse hakkında hedef göstermiyorum. Kader bizi birçok kez aynı zaman 
diliminde, aynı yerlerde buluşturdu. 98-2001 yıllarında yurt dışında beraberdik. 
Dönüşte 3. Kolorduda beraber görev yaptık. 66. Tugayda beraber tabur komutanlığı 
yaptık. Şimdi de yurtdışında beraber görev yapıyorduk. Ben izin alıp geldim, 
tutukladınız. Şimdi soruyorum; aynı esaslarla iki kişi, benzer değil şablon gibi ve aynı 
iki kişi hangi maddi delil ve somut gerçeklere göre, birisinin hayatı karartılmaya 
çalışılıyor, diğeri kayıp. İddia Makamı ve Mahkeme Heyeti bunu bana söyleyebilir 
veya ifade etmek ister mi? Dosyadaki hangi delil durumu ve hangi kuvvetli suç 
şüphesini gösteren olgulara göre özgürlük ve yaşam hakkıma müdahale ettiniz. 
Şimdiye kadar anlaşıldığı üzere, hakkımda hiçbir hukuki dayanak veya delil yokken, 
hakkımda hangi delilleri tam olarak toplayamadınız? Uluslararası bir konumda, bütün 
personelimin 74 ülkenin vatandaşı olması, görevimi dünyadaki NATO birliklerinin 
faaliyetlerinin, lojistik ve kaynak ihtiyacının sağlanması ve benim de NATO savunma 
direktörü olduğum bilindiğine göre, konumum itibari ile hangi delilleri karartma ve etki 
yapma şansım ve ihtimalim vardır. Son olarak söylediklerim şöyle bir hayal edin 
lütfen. NATO’da kordiplomatik görev yaparken, şahsıma resmi bir tebligat yapılmasını 
beklemeden, hakkımdaki yakalama kararını avukatımdan telefondan öğrenir 
öğrenmez kesin tutuklanacağımı bile bile Mahkemenize geldim. Hakkımda yakalama 
kararı ve kaçma niyeti olan bir şüpheli veya sanıktan beklenen normal bir davranış en 
kısa zamanda yurtdışına kaçmasıdır. Bunun örnekleri çoktur. Eşimle ve çocuklarımla 
beraber yurtdışında olan, tutuklanmam halinde özgürlüğüm, yaşam hakkım ve 
mesleğimin sona ereceğini bilen, bundan sonra yurtdışında yaşamak için maddi, 
manevi, çevre, dost, arkadaş ve iş gibi her türlü olanağa sahip olan ben vatanıma 
dönüyorsam. Neye isnat ettirilerek kaçma şüphem olduğuna karar verdiniz? Neden 
mi döndüm? Cevabı basit. 25 Mart’taki Mahkeme kararınızda, bakın şerefli Türk 
subayı kaçmaz dediniz ama işte kaçtılar. Bundan dolayı kalan 194 kişinin 
tutukluluğunun devamına gibi, kalan arkadaşlarımın benim yüzümden hapiste kalma 
ihtimaline karşı vicdanıma hesap veremedim. Gelmeden önce beni arayıp, hak, 
hukuk yok asla gelme diyen arkadaşlarımın telkinine rağmen bin kez karar vermem 
gerekse aynı kararı verir ve dönerim. Çünkü hapishanede hayatımızdan çalınan 
dakikanın, saniyenin değil her anın değerini dünyada ölçecek bir değer birimi yok. Ve 
bunların geri dönüşü de yok. Neden mi buradayım? Cevabı basit. Çünkü ben 
doğruyum. Dimdik duruyorum. Eğriler mutlaka ve mutlaka bir gün cezasını bulacaktır. 
Neden mi buradayım? Çünkü suçsuzum. Neden mi buradayım? Çünkü burası benim 
vatanım burada doğdum burada öleceğim. Neden mi buradayım? Çünkü mülkün 
temeli olan adalete olan inancımı kaybettim ve yüce kaybetmedim düzeltiyorum. 
Yüce adaletin tecelli edeceğini biliyorum. Talebim ise ismini tarih önünde lekelemeye 
çalışan organize suç çetesini veya çetelerini bulup gerekin yapmanız ve bu insanlık 



dışı uygulamaya son vermenizdir. Sonuç olarak ise haklıların mahkum edildiği bir 
yerde bütün doğruların yeri cezaevidir. Teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı:”Nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Hakan Akkoç, 
İbrahim, Emine 18.04.1962 doğumlu Ordu Merkez/Bayramlı nüfusuna kayıtlı.” 

Sanık Hakan Akkoç:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 87 dizi 59-60’ta Savcılık ifadeniz var 2 sayfadan 

ibaret.” 
Sanık Hakan Akkoç:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Var mı bu ifadeye ekleyeceğiniz bir husus?” 
Sanık Hakan Akkoç:”2. sayfanın ilk cümlesi var. Bu listede diğer tabur 

komutanlarından herhangi birisi yoktur ifadesi, daha sonra iddianameyi ve diğer 
dokümanları incelediğimde benimle beraber görev yapan Yarbay Suat Dönmez’in de 
o listede olduğunu fark ettim. Dolayısı ile bu cümleye diğer tabur komutanlarından 
Yarbay Suat Dönmez vardır ifadesinin bu şekilde düzeltilmesini talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki, sanık müdafiinden savunmaya ekleyeceği bir soru 
olup olmadığı soruldu.” 

Sanık Hakan Akkoç müdafii Av. Ziya Kara:"Sayın Başkan müvekkilimin 
huzurda oldukça samimi beyanlarından sonra aslında söylenecek hiçbir şey yok. Ben 
öncelikle müvekkilimin bu seminerin yapıldığı tarihlerden önce ve sonra yani 24 
Şubat, 7 Mart 2003 tarihleri arasında İtalya’da bir NATO tatbikatına katıldığına ilişkin 
belgeyi Mahkemenize sunuyorum. Müvekkil seminere katılmamış zaten bu konuda 
bir şüphe yok. Seminerin yapıldığı tarihte Türkiye’de de değil. Yurtdışında bir görevde 
ve artık bunlar hep ayın şeyleri söyleyeceğiz çünkü Ek-A’da olup da tutuklanan 83 
personel var ve bunlardan birçoğu da benim müvekkilim. Şimdi bu Ek-A listesi gerek 
İddia Makamı ve gerekse Sayın Heyetiniz tarafından bir kutsal metin gibi kabul 
ediliyor. Zira kutsal metinlerin inananlar tarafından yanlış olduğu tartışılmaz. Onlara 
inanılır. Şimdi söyler misiniz bir hukuk yani evrensel hukukun geçerli olduğu hangi 
ülkede bir listede bir insanın ismi yazılıyor diye mutlak suçlu kabul edilir. Esasen 
bırakın suçlu kabul edilmesini tutuklanmasını inanın hakkında dava bile açılması 
mümkün değilken müvekkil hakkında ve onun gibi Ek-A’da ismi bulunanlar hakkında 
dava açılıyor. İddianameyi okuyorsunuz. Yani bu Ek-A’da isminin bulunduğunu ve 
bununda bu görevi kabul ettiğine dair sadece dijital belge dışında hiçbir delil yok. Ne 
diyor? Efendim bu listede bulunduğu ve bu görevi kabul ettiği anlaşılmıştır. Nereden 
anlaşılmıştır? Bu meçhul, belli değil. Nasıl anlaşılmıştır? Bu da belli değil. Bakın 
müvekkilim bunu çok güzel ve samimi izah etti yurtdışından gelmemesi hususunda 
ben olsaydım gelmezdim diye şuanda huzurda kardeşi var emekli albay ben 
kendisine söyledim. Ben söyledim bakın bir hukukçu olarak. Çünkü bir insan suçsuz 
mutlak suçsuz olduğunu en iyi kendisi bilir ve bu belgede ismi olduğu için mutlaka 
tutuklanacağını da biz söyledik. Ve buna rağmen bu haberi de ulaştırılmasına 
rağmen müvekkil geldi buraya, geldikten sonra tutuklandı. Ben kendisine cezaevinde 
şunu sordum. Bizim haberimizi kardeşine söylediğimiz haber sana ulaştırıldı mı? 
Evet, ulaştırıldı dedi. Başka söyleyenler de oldu bana. Peki, niye geldin, 
tutuklanacağını bile bile? Orada kalma imkanın var mıydı dedim? Aynen şunu 
söyledi. Eğer ben orada istifa dilekçesini emeklilik dilekçesini verseydim 2 saat sonra 
Belçika Hükümeti bana ülkede oturma izni verirdi. Çünkü katillere bile oturma izni 
veren Belçika Hükümeti müvekkilim gibi yurtdışında 10-12 yılı geçmiş oldukça parlak 
bir kariyeri olan bir insana gerçekten de bu kadar kısa sürede bu izni verirdi. Ve şunu 
ilave etti. Öğleden sonra da 10-12 bin Euro ile danışman olarak işe başlardım dedi. 
Şimdi biran için müvekkilimin yerine kendinizi lütfen koyun yurtdışında bu kadar 
önemli bir görevdesiniz aileniz orada, çocuklarınız orada okula gidiyor ve ülkede 



neidüğü belirsiz bir belgede isminiz olduğu için tutuklanacağınızı da bilerek 
duruşmaya çağırılıyorsunuz. Bütün bunlara rağmen gelir miydiniz?  Ben şahsım 
adına söylüyorum gelmezdim. Çünkü haksız yere bir dakikamın bir günümün bile 
gasp edilmesine gönlüm razı olmazdı. Bunu kendisine de defalarca söyledim ve her 
söylediğimde de ben yine gelirdim dedi. O zaman geldiysen bu adalet de sana bunu 
layık gördü dedim. Sayın Heyet baştan beri şunu söylüyoruz. Bakın bu Ek-A listesinin 
sahteliği konusunda veya diğer belgelerin sahteliği konusunda birçok deliller ileri 
sunuldu bırakın ama diyorum. Bu Ek-A liste farz ve kabul edelim ki doğru. Doğru 
olması neyi değiştirir? Yani bu belgeden müvekkilin veya bu listede yer alanların 
haberinin olduğuna dair başak delil yok ise bu neyi değiştirir? Siz bizden farklı olarak 
neyi biliyorsunuz? Yani bizim bilmediğimiz ve dosyada olmayan neyi biliyorsunuz? 
Lütfen bunu paylaşın. Çünkü aksi halde ortada bir hukuk olduğundan ve bunun bir 
hukuki değerlendirme olduğuna kimseyi inandıramazsınız. Bu bir o zaman ön 
yargıdır. Yani Sayın Heyetinizi böyle bir konumda görmek istemiyoruz. Dosyadaki 
delillere göre Hakim dosyadaki delillere göre karar verir. Biz ilk başta tutuklama 
olduğunda dosyanın kapsamının oldukça geniş olması nedeni ile böyle bir şeyin 
olabileceğini bir değerlendirme hatasının olabileceğini değerlendirdik. Ama zaman 
geldi birçok şey ortaya kondu hatta o tarihte 6 ay 1 yıl yurtdışında olanların her tür 
belgeleri ile burada olmadığı yurtdışında olduğu ortaya kondu. Buna rağmen bu 
tutululuk hali devam edince artık bizde çok ciddi şüpheler oluştu. Lütfen Heyetiniz bu 
şüpheleri gidermek için adım atmalı bu önyargı ile devam etmediğini dosyadaki 
delillere bağlı olarak bu yargılamayı yaptığı inancını bize vermesi lazım. Müvekkilimin 
suçluluğuna dair hiçbir delil yok iken ve Türkiye için de çok önemli bir görev olmasına 
rağmen bu görevden izin alarak gelip hapse girdi ve burada sadece şahsi değil 
Türkiye’nin de kaybı var. Bununla onun burada tutulması ile nasıl bir menfaat nasıl bir 
kamu yararı sağlanılıyor, onu da anlayabilmiş değiliz. Çünkü Ceza Muhakemeleri 
Kanununda tutuklama ihtiyaridir. Zorunluluk yoktur. Yani kuvvetli suç şüphesi ve 
başka tutuklama nedenlerinin bulunması halinde tutuklanabilir, mutlaka tutuklanır 
diye bir şey yok. Ama bu taktir hakları bu kadar delillerin zayıflığına rağmen hep 
aleyhe kullanılırsa bu konuda da artık Heyetinize olan güven gittikçe zayıflıyor. Ben 
müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki, CMK 201. maddesi gereğince soru sormak isteyen 
var mı? Yok, buyurun yerinize geçebilirsiniz. İkrami Özturan. Evet, siz de CMK 147 
ve 191. maddesindeki haklarınız biliyorsunuz daha önce okunmuştu Mahkemede.” 

Sanık İkrami Özturan:”Biliyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Avukatınız hazır.” 
Sanık İkrami Özturan:”Hazır.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun savunmanızı yapınız.” 
Sanık İkrami Özturan:”Ben Kurmay Kıdemli Albay İkrami Özturan 4 ay 7 gün 3 

saattir tutuklu 62 nolu sanık. Sayın Heyet şair Fuzuli demiş ki; söylesem tesiri yok, 
söylemesem gönül razı değil, bu doğru. Bugüne kadar söylenenlerin fuzuli olduğunu 
4 aydır tutuklu olmamdan anlıyorum. Aslında söyleyebileceğim çok şey de yoktur. 
Kıymet görmesi dileğiyle sadece iddianamenin benimle ilgili çarpıklıklarını ve davaya 
ilişkin düşüncelerimi kısaca vurgulayacağım. Bana isnat edilen tek suçlama bilgim 
dışında ve gıyabımda ismimin sahte Ek-A 3. Kolordu listesinde yer almasıdır. 
Soruşturma Savcıları tarafından iddianamenin 48. sayfasında bu konuya çok açık 
cevap verilmiştir. Ancak iddianamenin ileri sayfalarında Ek-A’cılara yine de suç isnat 
edilmiştir. Son kez Salı günü Avukat Şule Hanım bunu okumuştu ben tekrar 
okumayacağım. Ben 1996-2002 yılları arasında Siirt, Ankara ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde buldum. 2002 yılının Haziran-Ekim ayları arasında Amerika’da 



kurstaydım. Yurtdışından Ekim 2002 ayının başında döndüm. Bu husus geçen ay 
Genelkurmay Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız yazışmalarla da 
tarafınızdan teyit edilmiştir. Mehil izni Genelkurmay Karargahından ilişiğimin 
kesilmesi ve Ankara’dan İstanbul’a taşınmayı müteakip Kasım ayında tabur 
komutanlığına başladım. Göreve başladığım tarih ile Ek-A dijital verisinin tarihi 
neredeyse çakışmaktadır. Sahte bile olsa bu kadar önemli bir çalışmaya ve üstelik 
Ek-A listesine daha bu birliğe atanmadan ve yurtdışında iken hem de 6. Motorlu 
Piyade Alayından sadece benim seçilmem hiyerarşi, emir komuta ve mantık 
açısından asla mümkün değildir. Sayın Heyet çok önemli bir hususta şudur. Bir geri 
gelin Ek-A 3. Kolordu listesinde diğer ana ast birlik komutanlarının tümü yer 
almaktadır. Ancak 6. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı yoktur. Burada yeşille 
görüldüğü gibi bütün komutanlar bulunmaktadır. Kolordunun ve tümenin ana ast birlik 
komutanlıkları 1. Zırhlı Tugay Komutanı 3. sırada, 66. Zırhlı Tugay Komutanı 4. 
sırada tümen komutanı ve kolordu komutanı da 1 ve 2. sırada yer almakta. Ben o 
zaman alayda rütbe ve kıdem itibari ile 4. sıradaydım. Alay komutanı onun 
yokluğunda vekalet eden alay komutan vekili 1. Motorlu Piyade Tabur Komutanı 
sonra ben kıdem itibari ile rütbe itibari ile. Alaydaki diğer tabur komutanı gibi benim 
de yetkilerim ve sorumluluklarım sadece tabur komutanlığıyla sınırlıdır. Ben tümen 
kolordu ve ordu komutanına değil sadece alay komutanına, onun yokluğunda da 
vekiline karşı sorumluyumdur. Ancak Ek-A listede 6. Alaydan sadece ben 
bulunuyorum. Sahte bir planda bile bunun bir gerekçesi asla olamaz. Üstelik ismimin 
karşısında alay komutanı Kurmay Albay Beşler Güzel’in makamı yazılıdır. İsmimin 
karşısındaki ifadeye bakarsak mavi ile çizili 52. Zırhlı Tümen Komutanlığı 6. Motorlu 
Piyade Alayı yazıyor. Bir tabur komutanı için asla böyle bir makam yazılmaz. Tabur 
komutanın makamın yazarken bir üst birlik yazılır. Örneğin 6. Motorlu Piyade Alayı 1. 
Tabur Komutanı bu makam alay komutanı içindir. Çünkü alay 52. Tümene bağlıdır. 
Bu dijital veride bu şekilde sahte bir alay komutanı hüviyetinde bulunmam benim 
açımdan da 11 nolu CD’nin sahteliğini açıkça göstermektedir. Peki, olan nedir? 
Muhtemelen alay komutanı Albay Güzel’in ismini sahte listeden güzel bir şekilde 
çıkartmışlardır. İsmimin karşısında yazılı olan alay komutanlığı görevinden sadece en 
sonundaki komutan kısaltması olan K harfini silmişlerdir. Ancak diğer düzelmeleri ve 
tabur komutanı yazmayı sehven unutmuşlardır. Benim ismimin bir üstünde 9. sırada 
az önce söz alan Tuğgeneral Akkoç’un görevine bakın 66. Tugay 1. Tabur Komutanı 
Tabur Komutanı makamı için yazılacak şey budur. Yani samimiyetle söylüyorum ki 
sahte bir liste de ayrıca bir sahtecilik yapılmıştır. Bu tespitim çok açıktır ve tereddüde 
de yer yoktur. Bu listenin son sırasındaki arkadaşımız bu sandalyeye geldiğinde 
zaten bu listenin sahteliği hususunda hiçbir tereddüdünüz kalmayacaktır. Sayın 
Heyet evet liste ismimin karşısında yazılı olan makam görevlendirme dahil her şey 
sahte. Ama gerçek olan bir şey var ki ben haksız ve suçsuz yere tutuklanmış bir 
sanığım. Devam ediyorum. Darbenin provası olduğu iddia edilen ordu plan 
seminerine ve hazırlıklarına biz iki tabur komutanı kesinlikle katılmadık. Bizler Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı denetlemesine yönelik hazırlıkları yapıyorduk. 6. Alayı 
temsilen diğer birlik komutanları gibi Alay Komutanı Albay Beşler Güzel seminere 
katılmıştır. Şayet ben seminerden belki 1 yıl önce hazırlıklarına başlanmış tam 4 ay 
öncede yazılmış olan Ek-A’da 6. Alaydan sorumlu tek kişi olarak yer almaktaysam 
benim de mutlaka seminere katılmam 6. Alay adına takdimleri ve değerlendirmeleri 
bizzat yapmam gerekmez miydi? Oysa seminerde Alay Komutanı Albay Güzel Alay 
adına çeşitli değerlendirmeler yapmıştır. Ayrıca 29. ek klasörün dizin 71 ve 123 
arasındaki il Emniyet Müdürlüğü tarafından Albay Güzel için hazırlanmış tespit 
tutanağında ve yine 143. klasör dizin 128 ve 162 arasında yer alan kendi ifadesinde, 



35 sayfadır bu da, burada açıkça belirtildiği şekilde bizzat kendisinin hazırladığı 
Powerpoint takdimleri sunmuştur. Üstelik Sayın 4 Soruşturma Savcısı tarafından 
iddianamenin yazımında Albay Beşler Güzel’e atıfta bulunarak bu takdimlerden sıkça 
yararlanmışlardır. İddianame sayfa 171, 253, 254, 257 ve 289’da bizzat ismen 
bahsedilmektedir. Ancak işin ilginç ve hukuk adına vahim tarafı şudur. Soruşturma 
Savcıları tarafından Albay Güzel’in iddianamenin yazılmasına katkı sağlayan bu 
takdimleri sanki ben hazırlamışım ve sunmuşum gibi ek klasörlerde ismimin altına 
konulmuştur. Acaba sehven mi konulmuştur, kasıt mı vardır? Eğer varsa bu açık bir 
haksızlıktır. Hukuka ve vicdana aykırıdır. Sayın Heyet, bunları hazırlayan ve sunan 
Albay Beşler Güzel doğal olarak delil yetersizliğinden serbest bırakılmış iken 
iddianame sayfa 981 ve 82 de gerekçeli yazıyor. Konu ile tamamen ilgisiz, günahsız 
bir kişi olarak ben sadece başkalarına ait sunumlarla ve sadece Sayın Savcının 
aldığı yarım sahifelik bir ifade ile nasıl tutuklu olabilirim? Hazırlayan sunan ve 
seminerde sunduklarından suç üretilmiş olan Albay Güzel için hukuki olarak suç ve 
delil teşkil etmeyen bu takdimler benim için nasıl suç unsuru olabilir? Ben buna cevap 
bulamıyorum ve neden burada olduğumu bilemiyorum. Nitekim eğer bir suçum 
olsaydı Mayıs 2010’da ifademi alan Sayın Savcı bana samimiyetle buna yürekten 
inanıyorum samimiyetle Albayım siz seminere katılmamışsınız sadece Ek-A’da 
isminiz var, başkada bir husus yok. Bu yüzden çok soru sormadım sadece ifadenize 
başvurduk der miydi? Ve beni Mahkemeye sevk etmeden serbest bırakır mıydı? 
Sayın Heyet çok dikkat çeken önemli bir hususta dönemin 3. Kolordu Komutanı 
Emekli Orgeneral Ergin Saygun, acil şifalar diliyorum tekrar, Savcılıktaki ifadesinde 
ek klasör 71 dizin 113, 3. Kolordu Ek-A listesindeki 16 personelden 4 kişiyi hiç 
tanımadığını ifade etmiştir bunlar yansıda 7, 10, 14, 15, 16 yeşil kare ile çizili 
olanlardır. Bunları hiç tanımadığını söylüyor. 5 doğru 7, 10, 14, 15, 16 görüldüğü gibi 
birisi de bunlardan benim 10. sırada yeşille işaretli olan, bu doğrudur. Düşünün ben 
sözde görevlendirme için yetkili olarak seçilmişim. Ben yurtdışında olsam da 
kolorduda güya aylarca önemli hazırlıklar yapılmış ve sözde çok önemli listeler 
üretilmiş. Üstelik ben 6. Alaydan kolordu listesine yazılan tek kişiyim. Ancak kolordu 
komutanının dahi tanımadığı birisiyim. Allah aşkına sizce bu durum makul müdür? Bu 
tutarsızlık ve sahtecilik değil midir? Hadi vicdanlar köreldi akıllarda mı tükendi? Öyle 
bir şey mümkün olabilir mi? beni nasıl tanımaz? Sonuç olarak fikri kıt, irfanı kıt, 
vicdanı külliyen kıt kişiler tarafından maksatlı ve sahte bir şekilde hazırlanan sahte 
dijital verileri ve bu sahte dijital verilere dayalı olarak Sayın Savcılar tarafından 
tamamı ile tahmin ve varsayıma dayalı olarak hakkımda iddia edilen tüm suçlamaları 
şiddetle reddediyorum. Benim sözde balyoz planı ve ekleriyle asla ilgim ve bilgim 
olmamıştır. Bana hiç kimse bir görev tebliğ etmemiştir. Ben de kimseyi asla 
görevlendirmedim. Bu davada ben kişisel olarak yargılanmadığımı düşünüyorum. 
Çünkü ben kesinlikle suçsuzum, bu durumda diyorum ki, herhalde yargılanan bizlerin 
nezdinde Türk Silahlı Kuvvetleri’dir. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhuriyetin kurucusu, 
devletin güvencesi ve milletin kendi ordusudur. Hukuk bir gün herkese lazım olacak 
deniliyor ya, biliniz ki ordu bir gün ilelebet herkese lazım olacaktır. Milli gücün temel 
unsurlarından olan askeri güç, siyasi, ekonomik ve kültürel güç kadar da önemlidir. 
Bu coğrafyada orduyu zayıflatmak tam bir hainliktir. Bu nedenle bu sahtecilikleri 
yapanlar ve bu komployu hazırlayanlar hakkında kendimden daha çok kurumum 
adına şikayetçiyim. Madem 31 yıldır, şerefle, onurla üniforma giyen bir subay olarak 
değerim yok. O halde sade bir vatandaş olarak, ileri demokrasi hedefleyen 
devletimden açık talebim şudur. Kurumumu hedef alan bu komplocuların ve 
müfterilerin tez zamanda bulunması ve cezalandırılması. Şubat ayında 
tutuklandığımızda Hasdal Cezaevindeki Karacı, Denizci, Havacı ve Jandarma Türk 



Silahlı Kuvvetler personeli için 5. Ordu, Hatsal Müşterek Kuvvetler Komutanlığı, 
Hatsal Müşterek Karargahı, Hatsal Ordusu gibi isimler maalesef ifade edilmiştir. 
Ancak ben başından beri diyorum ki, bizler el birliği ile vatanında esir düşürülmüş 
askerleriz. Kısaltması da bence çok anlamlı oldu. Elveda. Nelere mi, elveda? Tabi ki 
Adalete, Hukuk’a, insanlığa, vicdana ve güven duygusuna elveda. Neden mi böyle 
düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten suçsuzum, suçsuzum, suçsuzum. Bu değerlere 
elveda diyenlerin, özellikle hukuka inanmayanların ve hukuk korkusu olmayanların, 
Allah korkusunun da olmadığı tüm bu iftiralardan anlaşılmaktadır. Bu iftiraya icabet 
edilmesi de maalesef bir hukuk cinayetine işaret etmektedir. Bizler de tarihe 
muhtemelen hukuk gazisi olarak geçeceğiz. Bizlere ve Türk Silahlı Kuvvetlerine reva 
görülen bu hukuk dışı uygulamalar sonucunda oluşan telefi edilemez ailevi, sağlık ve 
mesleki kayıtlarımızın karşılıksız kalmayacağına ben tüm kalbimle inanıyor ve umut 
ediyorum. Hak ve haksızlık zamandan muaftır. Haksızlıkla gasp edilmiş haklar acı 
gerçeğini mutlaka ortaya koyar. Vicdanları yararlar ve yaraları kanatır. Bu nedenle 
herkese umutlarını yitirmemelerini tavsiye ediyorum. Şair Cemal Süreyya’nın dediği 
gibi;“Umut’un içinde umut varsa, umutsuzluğun içindede umut vardır.” Sayın Heyet, 
son olarak şimdi iki talebimi sunuyorum. Birinci olarak dönemin 6. Motorlu Piyade 
Alay Komutanı Emekli Kurmay Albay Beşler Güzel’in mahkemeye tanık olarak 
çağırılmasını talep ediyorum. Tüm iletişim bilgileri, 143 nolu Ek klasörün 161-162 
dizilerinde yer almaktadır. İkinci olarak yaşanan bu hukuksuzluk ile Türk Hukuku 
bana borçlu ben ise alacaklıyım. Bugün şuan itibariyle tam 4 ay 7 gün 3 saat 10 
dakika alacağım var özgürlüğümden, Ey Türk Hukuku, bana borcunuzu ödeyiniz. 
Borcunuzun bu dünyadaki ederi ivedi beraattır. Faizi ise ahirette tahsil edilecektir. 
Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.” 

Mahkeme Başkanı:“Nüfus Adli Sicil Kaydınız okuyorum İkrami Özturan, İlhan, 
Remziye, 8.6.1963 Gaziantep /  Şahinbey, Kavaklık nüfusuna kayıtlı. Adli sicil 
kaydınızda herhangi bir ilam bulunmamaktadır.” 

Sanık İkrami Özturan:“Doğrudur, Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 80, Dizi 139-140’da Cumhuriyet Başsavcılığında 

alınan ifadeniz mevcut, bununla ilgili eklemek istediğiniz, çıkarmak istediğiniz, 
açıklamada bulunmak istediğiniz bir konu var mı?” 

Sanık İkrami Özturan:“Yok, Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:“Size ait.” 
Sanık İkrami Özturan:“Bana ait. Yalnız 80. Ek klasör, 101-138. Dizinin 

arasında bir dizi pusulası var ismimim altında, bu dizi pusulasında da bir sıra 
no.sunda bulunan CD inceleme ve tespit tutanağı var. Buna kesinlikle itiraz 
ediyorum. İki tane komiser yardımcısı tarafından kaleme alınmıştır. Az önce arz 
ettiğim şekilde, takdimi hazırlayan, sunan belli olduğu halde oradaki ifadelerde, 
Kurmay Yarbay İkrami Özturan’ın da görev yaptığı 6. Motorlu Piyade Alay 
Komutanlığınca hazırlanan Powerpoint sunuda şunlar, şunlar, şunlar yer almaktadır, 
yazıyor. Hazırlayan belli, ifadeyi kendileri aldı. Fakat bu tespit tutanağına yazarken 
hiçbir şekilde takdimi hazırlayan ismen zikredilmemiştir. Hepsi İkrami Albay’ın da 
olduğu Alay’ın hazırladığı şeklinde yazılmıştır. Yine bu dizi pusulasında, 2, 3, 4, 5 
nolu belgeler 1. Ordu Komutanlığınca üretildiği iddia edilen sahteliği ispatlanmış 
belgelerdir. 6, 7, 8, 9 nolu belgeler Tümen Komutanlığınca üretilmiş resmi belgelerdir. 
Resmi yazılardır. Gerekçeleri Tümen Komutanı tarafından Pazartesi arz edilecektir. 
10 nolu belge yine 1. Ordu Komutanlığınca üretildiği iddia edilen sahteliği ispatlanmış 
belgedir. Dizi pusulasının son üç satırında yer alan 11, 12, 13 nolu Powerpoint 
belgelerin hepsi 6. Alay Komutanı Albay Beşler Güzel tarafından hazırlanmış ve 
seminerde sunulmuştur. Bununda kayda geçmesini talep ediyorum.” 



Mahkeme Başkanı:“Peki. Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 
soru olup olmadığı soruldu.” 

Sanık İkrami Özturan müdafii Av. Ziya Kara:“Sayın Başkanım, müvekkilim ve 
diğer özellikle Ek-A listede ismi bulananlar yönünden burada bulunmaları, o tarihte 1. 
Ordu Komutanlığı bölgesinde görev yapmalarından kaynaklanıyor. Efendim temas 
kuramadığım zaman konsantrasyonum kayboluyor. Şimdi müvekkilim yönünden bu 
daha da trajik, çünkü müvekkilim Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığında 
görev yaparken, o tarihte Kurmay Şube Müdürü olan bir subay tarafından kendisi 
aranır ve tayin istemediği halde Kara Harp Okuluna Tabur Komutanlığına atanma, 
atanacak kişiler, adaylar arasında olduğunu ve bununda önemli bir görev olduğunu, 
bu nedenle tayin istek formu doldurmasının ister. Müvekkil doktoraya başlayacağım. 
Elimde 4-5 tane proje var, bunları bitirmem lazım. Bir yıl daha bana lazım komutanım 
bana lütfen dokunmayın demesine rağmen, ısrarla bu senin için iyi olacak, sen bir 
tayin istek formu doldur dediği için ve o da komutanına olan saygısı nedeniyle, bu 
tayin istek formunu doldurur. Fakat sadece ve sadece Ankara’da görev yapmak 
istediğini söyler. Yanılmıyorsam 2002 yılı atamalarında, genel atamalarında 6. 
Motorlu Piyade Alay Komutanlığına Tabur Komutanı olarak tayini çıkar. Durum bir yıl 
sonra anlaşılır. Bu atamanın nedeni, bir yıl sonra o atamayı sağlayan Kurmay Şube 
Müdürü, 6. Motorlu Alaya, Alay Komutanı olarak gelir. Ve bir süre sonra şöyle bir 
itirafta bulunur; Ben seni buraya bilerek atadım. Zira bir yıl önce git, taburu, Alayı 
biraz toparla ben seninle çalışmak istediğim için kendi ekibimi oluşturdum. Ve 
gerçektende o alaydan terfi eder. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Müvekkilim 
yönünden nasıl bir kader. Yani buna kader mi demek lazım, kaderse bu nasıl kader? 
Genelkurmay Harekat Başkanlığında görev yapıyor. İstikbali olan bir görev, güzel bir 
görev, orada doktoraya başlayacak. Fakat kedisine güya iyilik yapıldığı, belki yapan 
da iyilik yaptığını düşünüyor. Ona da bir şey diyemeyiz. Böyle bir şeyi çünkü kimsenin 
öngörmesi mümkün değil. Ve böyle bir şey başına geliyor. Şimdi burada, bu nasıl acı 
bir durumdur. Müvekkil yönünden nasıl katlanılır bir durumdur hiçbir haberi olmadığı 
halde, bu kadar kötü olayların üst üste gelmesi nedeniyle, müvekkil şuanda 
huzurunuzda bulunuyor. Bakın, müvekkillerimin benim biraz fazla olduğu için 
aileleriyle tabi daha çok gözlem yapma imkanım var. Şurada sanık olanlardan 
birçoğunun ailesi psikolojik tedavi görüyor. Çünkü bir insanın içini kanatan, acıtan en 
önemli şey masum olduğunu yüzde yüz bildiği halde cezaevinde kalmaktır. Ve bu 
insanların çoğu hayatları boyunca, bırakın bir suç işlemeyi trafik cezası dahi almamış, 
kurallara sıkı sıkıya bağlı insanlardır. Şimdi burada, sanki bir koruma duyulan 
husumet ve geçmişe yönelik olarak yaptıklarının vebali burada bulunanlara ödetiliyor 
gibi bir kanaat hasıl oluyor. Ve bir başka yönüyle de, o listede olan hatta işte bir, 
müvekkilimin Alay Komutanı olup da seminere katıldığı, sunum yaptığı halde polisin 
çok lehe tespitlerle, onu hiç dahil etmeyerek sanki müvekkil Alay Komutanı olarak 
katılmış gibi tespit tutanağı düzenlemesinden de, aslında bir tasfiye operasyonun 
yapıldığı anlaşılıyor. Yani Silahlı Kuvvetleri şekillendirme operasyonu. Yani bir takım 
insanların önünü kesme, tutuklamak, ayıklamak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini 
tanzim etme operasyonu yapılıyor. Bunu da çok rahat anlıyorsunuz. Aksi halde, 
bugün Alay Komutanı olarak sunum yapan, o alayın her şeyinden sorumlu olan eğer 
bir hata varsa, biz hata olduğunu da kabul etmiyoruz. Ama mademki sunum yaptığı 
sabit, madem ki seminere katılmış, onun da burada olması gerekirdi. Ama buruda 
değil. Hiçbir şekilde seminere katılmamış müvekkil burada sanık olarak bulunuyor. Bu 
da bizim bu tezimizi güçlendirmektedir. Şimdi çok ciddi aile dramları yaşanıyor. 
Müvekkillerimden birisinin eşi bana gözyaşları içerisinde ofisimde bir olay anlattı. 
Dedi ki; Eşi Kurmay Albay ismini söylemeyeceğim, benim eşim Kurmay Albay, benim 



eşim dedi, tutuklu. Biz tabi üzülüyoruz. Çocuğumuzun düğünü bile onun yokluğunda 
yapıldı. Ama öyle zamanlar oldu ki, biz ondan Güneydoğuda görev yaptığı zaman 
günlerce haber alamıyorduk. Hayatından endişe ediyorduk. Ama şuanda biliyoruz ki 
özgürlüğünden yoksun ama en azından can güvenliği olarak orada. Ama dedi. 
Cezaevinde görüş sırasında bir olay gördüm o benim içimi kanattı, dedi. 6-7 
yaşlarında bir çocuk, babasının görüşte eteğinden, açık görüşte asılmış, görüş 
bitmiş, babası içeriye gidecek, çocuk dışarıya çıkarılacak baba niye beraber 
gitmiyoruz, niye dönmüyoruz eve diye o ağlaması benim içimi kanattı dedi. Onu 
anlatırken de bana gözyaşları içerisinde bunu anlattı. Bir subay eşi bu kadar da asil, 
kendi durumunu çok olumlu yansımalarla hafife alıp, bir başka meslektaşının acısını 
kendi acısını önüne alabiliyor. Şimdi müvekkilimle ilgili bu açıklamalardan sonra 4 
adet belge sunacağım. Müvekkilimin ismi sadece Ek-A’da bulunuyor, birincisi 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mayıs 2010 ayında Genel Kurmay Başkanlığı ile 
yaptığı yazışmalarda diğer sanıklar gibi müvekkilimin, o dönemki rütbesini ve görevini 
sormuştur. Yani Alay Komutanı mı, değil mi diye? Cevaben şimdi size vereceğim 
belgede isminin karşısında yazılı görevin yanlış olduğu, kendisinin tabur komutanı 
olduğu, bütün alayı temsil etmediği bildirilmiştir. Ancak soruşturma Savcıları bu maddi 
hatayı düzeltmemişlerdir. İddianamede halen Albay Özturan’ı sanki Alay Komutanı 
gibi sorumlu tutmuşlardır. Genelkurmay Başkanlığı’nın bu resmi yazısını lütfen 
inceleyin, burada çok açık bir şekilde tabur komutanı olduğu görülecektir. Ve Alay 
Komutanlığı görevini o anda, biraz önce de söylediğimiz gibi Albay Beşler Güzel 
yapmaktadır. İkinci olarak, müvekkil, müvekkilin bir kısım personelin ilişiklerinin 
kesilmesini teklif ettiği ve bazı personelin de görevlendirildiğine dair bir çizelge var. 
Bu durumu Kara Kuvvetleri Komutanlığına yazılı olarak sorduk. Albay Özturan ile bu 
personelin sicil, emir, komuta bağlantıları ve yetkileri nelerdir diye? Ayrıca bu 
personele o dönem ne işlemler yapılmıştır diye, bunlarla ilgili cevabı yazılar geldi. Bu 
5 kişinin ilişik kesme listesinde, 6. Alaydan bulunan 5 kişinin sadece, bir tanesinin 
müvekkille sicil bağlantısının olduğu, diğer dördünün doğrudan Alay Komutanına 
bağlı personel olduğu, dolayısıyla 5 personelin sanki müvekkil tarafından bu listeye 
dahil edilmiş gibi iddianamede belirtilmesine rağmen, sadece birisi ile sicil bağlantısı 
olduğu görülmektedir. Yine müvekkilime bağlı olan ve halen 3. Ordu Karargahında 
çalışmakta olan Albay Oğuz Cilasun için, ilişik kesme yönünde bir kanaat bildirildiği 
belirtiliyor. Oysa 2 yıl boyunca müvekkil tarafından bu şahsa ne bir disiplin cezası, ne 
bir uyarı verilmiş, tam tersine takdirlerle başarılı, uyumlu çalışmaları takdir edilmiştir. 
Ve takdir yazılmıştır. Bu da, bu sunacağımız yazılarda var. 6. Alay’da çeşitli personel 
listelerinde görevlendirilen 25 kişiden 20 kişinin doğrudan Alay Komutanlığına ve 
diğer Tabur Komutanlarına bağlı olduğu, müvekkilin sadece 5 kişinin sicil amiri 
olduğu bildirilmiştir. Bunlarla ilgili belgeleri de Sayın Mahkemenize ibraz ediyorum. 
Uzun söze gerek yok. Müvekkilimin hiçbir şekilde, hiç isnat edilen suçla bir ilgisi 
bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep 
ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Peki. CMK. 201 maddesi gereğince soru sormak isteyen 
var mı? Yok. Peki, duruşmaya ara verilim daha sonra Burhan Gögce ile devam 
edeceğiz. Sizin savunmanız bitmiştir.” 

Duruşmaya ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Mahkeme Başkanı:“Evet. Bir kısım sanıklar müdafileri, Av. Ali Rıza Aral, Av. 

Selda Uğur Akyazan, Av. Ayhan Nacak ve Av. İlkay Sezer’in duruşmaya katıldıkları 
bildirildi. Av. Hakan Tunçkol da mazeret faksı göndermiş. Evet, Burhan Gögce siz de 



CMK. 147 ve 191. maddelerinin hatırlatıldığı duruşmada buradaydınız, biliyorsunuz 
haklarınızı, müdafiiniz hazır, buyurun savunmanızı yapınız.” 

Sanık Burhan Gögce:“Sayın Başkan, Sayın Üyeler, 11 numaralı CD. Sayın 
Müdahiller tarafından şaibeli olduğu gerekçesiyle muhteviyatı hakkında soru 
sorulmayacağı ifade edilen, bazı bilirkişi raporları ile manüpile edilmiş olabileceği gibi 
yuvarlak ifadelerle, gerçekte sağlıklı bir delil olamayacağı ortaya konulan, bazı 
bilirkişiler tarafından ise, doğrudan bu sahtedir denilen, kendisini icat eden, içindeki 
programları üreten firmalar tarafından manipilasyona açık olduğu için delil 
olamayacağı söylenen, üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği tarafından delil 
niteliği taşıyamayacağı konusunda hakkında kanunlar çıkartılan, en son 2003 yılında 
kaydedildiği iddia edilen, ancak her ne hikmetse 2009 yılına ait bilgileri dahi içeren, 
dün sadece içindekilerin değil, dışının da sahte olduğuna dair, biri yurtiçi diğeri 
yurtdışından olmak üzere iki bilirkişi raporu alındığı söylenen, Sayın Avukatlar 
tarafından ısrarla emanette başına bir şey gelmesin diye Mahkemeye talepte 
bulunulan, Sayın Mahkemenin, delillerin değerlendirilmesi safhasında incelemeye 
alınacağı ifade edilen meşhur 11 numaralı CD’de bulunan, dijital ve imzasız Ek-A 
listesinin bir satırında adım, soyadım, rütbem ve en önemlisi hiç görev yapmadığım 
bir yer yazılı olduğu için atılı suçu işlediğim iddia edilmektedir. Ve bu nedenle de 4 
aydan fazla bir süredir cezaevindeyim. Yıl 2011 yer Anayasasında bir Hukuk Devleti 
olduğu yazılan Türkiye. Ve ben yarım maaşla bir çocuğunu Hukuk Fakültesinde 
okutmaya çalışan bir baba. Hukuk bunun neresindedir bunu anlamakta güçlük 
çekiyorum. Ne kedime ne de o okulda okuyan, Hukuk okuyan çocuğuma bunu ifade 
edemiyorum. Yapılan bu hukuk ve adaletsizlikle ilgili şuana kadar çok şey söylendiği 
için bu bölümü geçiyorum. Gerçekte konuya sanık olarak, kendi açımdan baktığımda 
bu CD’nin gerçek veya sahte olması benim için hiç önemli değil. Önemli olan, bu CD 
içerisinde benimle ilgili yapılmış olan sahtelikler. Ve bunu yapanların, Sayın 
Mahkeme ve Sayın Savcı tarafından bir an önce tespit edilip, ortaya çıkarılıp 
kendileriyle adalet önünde hesaplaşmamdır. Ve benim bu davadan tek beklediğim 
budur. Beni, benim haberim olmadan gıyabımda, bilgim dışında, iradem dışında, 
alakam dışında kim bu listeye dahil etmiştir. Sivil olabilir, asker olabilir. Askerse, 
makamı ve rütbesi her ne olursa olsun, bu şahsın bulunması benim Mahkemeden ilk 
talebim olacaktır. Kim tarafından hazırlanmadığını bilmediğim, imzasız dijital veriler 
üzerine inşa edilen ve tamamen tahmin ve kanaatlere dayandırılan hakkımdaki 
suçlamaların gerçeklerden ne kadar uzak, mesnetsiz ve hatalı olduğunu ben 
varsayım veya soyut delilerle değil, tamamen somut delillerle ortaya koymak 
istiyorum. Ek-A listede yansıya da konulmuş. 3. Kolordu İdari Yarbaşkanlığı’nda 
görev yaptığım belirtilmiştir. 12 Mayıs 2010 tarihinde soruşturma Savcısına verdiğim 
ifademde, 3. Kolordu İdari Yarbaşkanlığı’nda hiç çalışmadığımı belirtmiştim. Birincisi 
bu. O zaman iddianame de hazırlanmamıştı. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığının 3 Mayıs 2010 tarihli yazısına istinaden, Genelkurmay Başkanlığının 
26 Mayıs 2010 tarihli cevabında, bu CD’deki listede gösterilen görev yerinde 
çalışmadığım belirtilmiştir. Bu durum, görev yeri yanlış diye büyük puntolarla 
yazılarak bildirilmiştir. Üzüntüyle ifade etmek istiyorum ki, İddia Makamı bu gerçeği 
iyimser bir yaklaşımla gözden kaçırmış ve maalesef görev yerim iddianameye de 
yanlış yazılmıştır. Bu maddi bir hatadır. Ve bence çok önemlidir. Çünkü İddia Makamı 
benimle ilgili suçlamayı, bu maddi hata üzerine inşa etmiştir. Yani yapılan CD’deki 
yanlışlığın üzerine bir yanlışlık daha yapılmıştır. Şöyle ki; 11 nolu CD bulunan başka 
bir çizelgede, benim Ek-A listede sözde o dönemde çalıştığım yer olarak gösterilen 
İdari Yarbaşkanlığı’nda görevli 3 personelin isimlerinin bulunması, İddia Makamına 
bu isimleri benim tespit ettiğim kanaatine vardırmıştır. Bu kesinlikle yanlıştır. 



Hatalıdır. Hem Genelkurmay Başkanlığının konuyla ilgili evrakını, hem de Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Mahkemeye sunmak üzere tarafıma verilen, 2002-
2003 yılları görev yerlerimi açıklayan yazıyı müsaadenizle tekrar sunuyorum. Fosforlu 
kalemle de Sayın Başkan işaretledim. Genelkurmaydan geleni, altında da Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı’nın seceremi anlatan yazısı vardır. Çok özetle söylüyorum. 
İfademde söylemiştim. Ben 1999-92 yıllar arasında Bürüksel  Belçika’da bulunan 
NATO karargahında görev yaptım. 99-2002 yılları arasında Bürüksel Belçika’da 
bulunan NATO karargahında görev yaptım. Yurtdışı görevim Ağustos 2002 ayında 
bitti. Yurtdışından dönüp NATO Kolordusuna geldiğimde, 26 Ağustos 2002 tarihli 
emirle, bu da Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen yazının ekinde vardır. 
Bu emirle 3. Kolordunun HRF, yani NATO karargahında bulunan NATO Kardinasyon 
Kısım Amirliğine atandım. Ayrıldığım 2003 yılı Temmuz ay’ına kadar da bu kadroda 
görev yaptım. NATO’ya tahsisli bu kadroda milli hiçbir görevim yoktu. Bana da bu 
süre zarfında hiç kimse kesinlikle milli bir görev vermemiştir. Bu görev yeri, konuşma 
dili İngilizce olan, milli doküman belge bulundurması mümkün olmayan ve 60 kadar 
yabancı subaydan oluşan uluslararası bir yerdir. Görev yaptığım yerle burada 
belirtilen yer arasında hiçbir alaka ve bağlantı yoktu. Tamamen farklı bir yerdir. 
Buradan da anlaşılacağı üzere bana görev vermeyi planlayanlar beni kesinlikle 
tanımıyorlar. Çünkü görev yerimden haberleri bile yok. Biraz önce yansıda gösterildi. 
48. sayfadaki konu, evet gerçekten bu, bunu buraya yazanların sorun. Benim adımı 
buraya kim yazdıysa, bu planlayanların sorumluluğu, sorumluluğundadır. Benim bu 
konuyla hiçbir alakam ve ilgim yoktur. İdari Yarbaşkanlığı’nda bulunan ve adları bir 
listede yazılan 3 şahsı da kesinlikle tanımıyorum. Kim olduklarını, nerede, ne işle 
meşgul olduklarını bilmiyorum. Bırakın bu şahıslara görev vermeyi bir dakika bile 
çalışmışlığım yok. Bu 3 şahsa sorulursa onların da kesinlikle aynı şeyi 
söyleyeceklerinden eminim. Gerçekte görev yaptığım NATO Koordinasyon Kısım 
Amirliği, tamamen NATO konularına angaje ve müttefik ülke subaylarından 
oluşmaktadır. Benim çalıştığım bölümde 2 kişi görev yapmaktadır. Biri Türk biri 
Polonya’lı, Türk benim, Polonya’lı da Yüzbaşı Andrie Dilau, herhalde tek personelim 
olan bu yabancı subayı iddianamede belirtilen görevleri vermem de düşünülemez. 
İddianameye şu şekilde geçmiştir, Sayın Başkanım. Dosyada mevcut 11 numaralı 
CD içerisindeki Ek-B Lahika 1, birleştirilmiş liste isimli Word belgesinde, o dönem 
Burhan Gögce’nin görev yaptığı 3. Kolordu HRF. İdari Yarbaşkanlığı’nda görevli, 3 
askeri personelin isimlerinin, rütbe ve görev yerlerinin yazılı olduğu görülmüştür. Ben 
öyle bir yerde çalışmadım. Bu şahısları da tanımıyorum. Bu maddi hatadır. Benden 
önce ifade verenler veya benden sonrakiler eminim çok şanslı, çünkü hepsi 
Türkiye’den bir tanık gösterip buraya çağırılabilir. Benim tek bir tanığım var, o da 
Polonya’lı Yüzbaşı Andrie, yani eğer söylediklerime inanılmıyorsa Sayın Mahkeme, 
kendilerinin ifadelerine de başvurabilir. Seminer konusuna gelince milli bir faaliyet 
olan 1. Ordu seminerinin kimlerin katılımı ile yapıldığı, neler görüşüldüğü, nerede 
yapıldığı, ne hazırlık yapıldığı konusunda en ufak bir bilgim ve katkım olmamıştır. 12 
Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır’da verdiğim ifadede, seminere katılmadığımı ve bu 
konuda herhangi bir bilgim olmadığını söylemiştim. Ancak, davanın açılmasından 
birkaç ay sonra benim o dönemde, NATO tarafından zaten Valencia’da, İspanya’da 
görevlendirildiğimi tesadüfen, Sayın Mahkeme tarafından verilen dosyalar içerisindeki 
bir çizelgeden gördüm. Çünkü aynı uçakla yurtdışına gittiğimiz bir subay, öyle bir 
beyanda bulunmuş. Onu vermiş. İsmi de, benim ismim de onun altında, kendisi 
şuanda burada değil. O görülmemiş. İddianameye de seminere katılmadığını 
söylemiştir diyor. Ben gerçekte o dönemde yurtdışındaymışım. Başkası bile verse, 
öyle bir belge varmış zaten yurtdışında olduğumu, ben hatırlayamadım neden 



çağırıldığımı bilmediğim için Savcılığa. Yurtdışında hatırlayamadım. Artık konuya ne 
kadar uzak olduğumu sizin takdirlerinize bırakıyorum. 1. Ordu Komutanlığı ve 3. 
Kolordu Komutanlığı Adli Müşavirliği tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve 
Sayın Mahkemeye sunulmak üzere hazırlanan yurtdışında olduğuma dair belgeler 
dosyada bulunmaktadır. Ama ben bunları tekrar veriyorum. Bir tanesi 1. Ordu 
Komutanlığı tarafından gönderilmiş, burada ne zaman gidiş yaptığım, döndüğüm her 
şey belli. Bir tanesin de Sayın Avukatın talebi üzerine 3. Kolordu Adli Müşavirliği 
tarafından verilmiştir. Sayın Başkan, Sayın Heyet sonuç olarak üzerime atılı suçu 
asla işlemedim. Ve bu iddiayı reddediyorum. Balyoz harekat planı denilen planı ilk 
defa basından duydum. 11 numaralı CD’deki Ek-A listeye adım, kendi iradem ve 
bilgim dışında yazılmıştır. Başta da söylediğim gibi bunu yazanları lütfen bulunuz. Hiç 
kimse bana bir görev teklif etmedi. Benim de böyle bir görevi kabul etmem zaten 
mümkün değildir. Ne seminer, çok sorulduğu için ifademde söylüyorum, ilk ifademde, 
ne seminer ne de seminer hazırlıkları hakkında en ufak bir fikrim ve bilgim yoktur. 
İddianamede belirtilen çalışmalarda da asla ve asla yer almadım. Hele illegal bir 
yapılanma içerisinde bulunmam, mevcut hükümeti görevi yapmaktan men etmek gibi 
bir suçu asla işlemedim, işlemem de. Bu nedenle tahliyemi ve özgürlüğümü, 
tahliyemi, özgürlüğümü ve beraatımı talep ediyorum. Arz ederim.” 

Mahkeme Başkanı:“Nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Burhan Gögce, Veli 
Oğlu Besti’den olma 01.03.1963 doğumlu, Iğdır/ Karakoyunlu, Gökçeli nüfusuna 
kayıtlı, adli sicil kaydınızda herhangi bir ilam bulunmamaktadır.” 

Sanık Burhan Gögce:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 89 dizi 41-56 arasında Diyarbakır Cumhuriyet 

Başsavcılığınca alınan ifadeniz bulunmaktadır. Bu ifadeyle ilgilide bir açıklamanız 
olacak mı tekrar?” 

Sanık Burhan Gögce:”O ifadeyle ilgili ufak tefek mesela ben 1. Ordu demişim 
3. Ordu yazılmış onların çok önemli olmadığını söyledi Sayın Avukat. Ama ilave 
etmek istediğim konu şu ben orada seminere katılmadım demiştim. 
Yurtdışındaymışım ben hatırlayamadığım söyleyemedim onun da dahil edilmesini 
istiyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Yani zaten yurtdışındaydınız o tarihte.” 
Sanık Burhan Gögce:”Yurtdışındaydım o tarihte onu hatırlayamadım.” 
Mahkeme Başkanı:”Evet.” 
Sanık Burhan Gögce:”Onun da ilave edilmesini istiyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Peki Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 

husus olup olmadığı soruldu.” 
Sanık Burhan Gögce:”İlave bir polis tutanağından bahsedildi herkese aynı 

polis tutanağı hazırlanıp konulmuş. Ben bu polis tutanağını da reddediyorum. 
Benimle hiçbir ilgisi, alakası olmayan.” 

Mahkeme Başkanı:”Bu şeyle ilgili Gölcük’ten gönderilen klasörler ekindeki.” 
Sanık Burhan Gögce:”Gölcük'le ilgili benimle hiçbir alakası ilgisi olmayan. 

Evet, hayır benimle ilgili hiçbir şey yok yine EK-A listede bu şeklide adımın olduğunu 
söyledi Sayın Avukat. Beni ilgilendiren orada hiçbir konu olmadığı için orada 
yazılanları reddediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki, sanık müdafiinden soruldu.” 
Sanık Burhan Gögce müdafii Av. Kürşad Veli Eren:"Sayın Başkan, Sayın 

Üyeler müvekkilimin savunmasına katılıyorum. Birkaç cümle de ben söylemek 
istiyorum. Ama durumunu iyi anlayabilesiniz diye geçen yıl Mayıs ayında gelişen 
olayları hemen bir dakikada özetlemek istiyorum. Geçen yıl Mayıs ayında müvekkilim 
beni aradı. Askeri liseden tanıştığımız için benim dedi başımda bir dert var, sen 



avukatlık yapıyormuşsun, ben dedi bilmiyordum. Diyarbakır’a gelir misin? Bende 
başın niye derde girdi ki dedim. Senin başın derde girmemeli sonra söylerim dedi. 
Neyse ben Diyarbakır’a gittim. Konuyu açıkladı. Bu balyoz güvenlik harekat planı ile 
de ilgili olarak sorguya çağrıldığını söyledi. Ben daha önce medya organlarından 
takip ettiğim kadarıyla az çok konuyu biliyordum. İçeriğini bilmesem de. Kendisiyle 
oturdum ön görüşme yaptım. Hiçbir şey bilmiyor. Ya inanınız bana yeminle 
söylüyorum hiçbir şey bilmiyor. Ne seminer yapıldığını biliyor 1. Ordu komutanlığında 
ne seminerde ne konuşulduğunu biliyor. Ne medya organlarında anlatılan haber 
yapılan konuları biliyor. Dedim abi gerçekten mi bilmiyorsun? Gerçekten bilmiyorum? 
Ben Kızıltepe’deyim ben karakoldan karakola dolaşıyorum. Gecem yok gündüzüm 
yok. İnternet yasak, gazete okuyamıyorum. Bunları da takip edemedim. Nitekim biz o 
halimizle sorguya girdik. Sorgunun ardından Sayın Diyarbakır Başsavcı vekilinin 
bana söylediğini söyleyeyim. Biz sorguyu bitirdik çıktık ara verdik. Arada Başsavcı 
vekili bana dedi ki; Albayım uzaydan mı geldin? Bende dedim ki; yok Kızıltepe’den 
gelmiş uzaydan gelmemiş. Gerçekten bilmiyor yani ya dedi neden şüpheli olarak 
göndermişler tanık sıfatıyla gönderselerdi. Dedim ki; tanık olsa ne söyleyecek yani 
şüpheli olarak söyleyemeyeceği şeyi tanık olarak söyleyecek hali yok, ben de dedim 
hiç gelmemeliydi. Şimdi bunu özetledikten sonra birkaç cümle savunmaya eklemek 
istediğim şey var. On binlerce sayfa dokümanda yalnızca bir dijital listede ismi geçen 
o dijital listedeki görev yeri yanlış olan görevlendirdiği iddia edilen 3 personeli 
tanımayan, gerçekten tanımayan, aralarında amirlik mahiyet ilişkisi bulunmayan, plan 
seminerine katılmayan, plan seminerinin icra tarihlerinde yurt dışında görevde 
bulunan. Mart 2003’te 1. Ordu Komutanlığında plan semineri icra edilip edilmediğini 
dahi bilmeyen. Hazırlık evresindeki savunması sırasında plan seminerinin icra 
tarihlerinde yurtdışında olduğunu hatırlamayan, vatanının ve milletinin güvenliğini 
korumak için Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Alay komutanı unvanı ile karakol karakol 
dolaşmaktan dava konusu iddiaları medya organlarından öğrenmeye bile fırsat 
bulamayan bir kimsenin, bu iddialarla uzaktan ya da yakından ilgisinin olması 
mümkün müdür? Evet, mümkündür diyebiliyorsanız, sözümüz kalmamıştır. 
Diyemiyorsanız, müvekkilimin hürriyetini geri vermenizin zamanıdır. Teşekkür 
ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”CMK 201 madde gereğince soru sormak isteyen var mı? 
Buyurun Hakim Bey.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bu NATO HRF Kolordusunda atılı suç tarihinde 
çalıştığınızı beyan ettiniz. Kısım amirliğinde çalıştığınızı. Yani o dönem Emin 
Küçükkılıç’la şey noktasında tarih olarak birbirine çakışmıyor mu çalışma 
döneminiz?” 

Sanık Burhan Gögce:”Evet.”Şimdi ben Emin Küçükkılıç’la o döneme çakışıyor 
evet.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi şöyle yani fiziki olarak tabi biz birliğin 
işleyiş tarzı veya oranın konuşlanma durumunu bilmiyorum bende. 60 kişi çalışıyor 
dediniz. Sizin çalışmış olduğunuz bölümde toplamında NATO Kolordusu olarak.” 

Sanık Burhan Gögce:”Yok hayır.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bir tanesi 2 kişiden oluştuğunuz birini Polonya’lı 

olduğunu o HRF’de de 60 kişi şekliyle bir ifade kullanıldı. Yani bunun içerisinde Türk 
toplam ne kadardı?”     

Sanık Burhan Gögce:”Hayır yanlış herhalde ifade ettim 60 kadar müttefik ülke 
subayı da vardı karargahta ama zannediyorum 400-500 kişi vardı.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Türk olarak.” 



Sanık Burhan Gögce:”Türk zannediyorum 300’ün üzerindeydi o zaman 300-
400 kişi vardı. Birkaç tane binadan oluşuyordu. Planlama grubu ayrı binadaydı. Biz 
bizim bulunduğumuz.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bu soruyu şundan dolayı sordum kesmiş 
olacağım ama cevabınızı da somutlaştırma açısından daha da yardımcı olacağını 
düşünüyorum. Şimdi Emin Küçükkılıç orada çalışıp 1. Orduya işte görevlendirme ile 
veya izinde nasıl geldiği prosedürünü anlattı. Sizin bu şekliyle bir işleme de mi tabi 
tutulmadınız?”    

Sanık Burhan Gögce:”Hayır, hayır.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Emin Küçükkılıç’ların gelmiş olduğu grupla 

hiçbir şekilde o şekilde.” 
Sanık Burhan Gögce:”Hiçbir bağlantım ve hatırlamıyorum.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ve çalıştığını dahi bilmiyorum diyorsun.” 
Sanık Burhan Gögce:”Hayır.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet o zaman yani gelmediysen o grupla birlikte 

hani plan semineri çalışmasına ayrıldıktan sonra öyle bir şey der olmadı diyorsunuz.” 
Sanık Burhan Gögce:”Hayır.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Yani şimdi ben mesela şeyi de merak ettim yani 

işte Kızıltepe’de şuan alay komutanı olarak görev.” 
Sanık Burhan Gögce:”Değil.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Kızıltepe’de görev.” 
Sanık Burhan Gögce:”2010’da oradaydım.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet görev yaptığınızı beyan ettiniz. Mesela 

geri bölge emniyeti nedir? Şeklindeki bir soruya ben hiç uygulamadığım için 
bilmiyorum şekliyle bir beyanda bulunmuşsunuz. Yani gerek bir asker olmanız nedeni 
ile gerekse en son işte en son derken yani Kızıltepe’de de geri bölge emniyeti 
açısından veya işte buradaki öğrendiğimiz kadarı ile artık geri bölge emniyetinin ne 
olduğu hususunda yani sizin kafanızda hiç o mantıkta da mı bir şey oluşmamıştı da 
böyle bir cevapta.” 

Sanık Burhan Gögce:”Ban Kızıltepe’de hudut alay komutanıydım. Geri bölge 
emniyeti barış koşullarında geri bölge emniyeti diye bir şey olmaz. Onun ayrı bir 
planlama usulü olduğunu biliyorum ama içeriği nedir, nasıl yapılır bugüne kadar öyle 
bir planla uğraşmak bana nasip olmadı.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam Başkanım teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı:”Peki yerinize geçebilirsiniz. Savunmanızı tamamladınız. 

Mustafa Erdal Hamzaoğulları. Evet, siz de CMK 147 ve 191. maddesinde yer alan 
haklarınızın hatırlatıldığı duruşma buradaydınız.” 

Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Haklarınızı biliyorsunuz.” 
Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Müdafiiniz hazır.” 
Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları:“ Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun savunmanızı yapınız.” 
Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları:“Sayın Başkan, dava konusu dönemde 

ben NATO’ya tahsisli 3. Kolordunun istihbarat Şubesinde binbaşı rütbesiyle plan 
subayı olarak görev yapmaktaydım. Malum listelerin hazırlanmasına katkıda 
bulunmak seminerde yapılan takdimleri hazırlamak örgüt üyesi olmakla 
suçlanıyorum. Ancak savunmama başlamadan önce iddianame ile ilgili söylemek 
istediğim hususlar var. Birincisi; iddianamede Mahkemenizi yanıltmak maksadıyla 
benimle ilgili önemli bir yanlışlık yapılmıştır. İddianamenin 700. sayfasında 1. Ordu 



plan seminerinde Ergin Saygun ve Emin Küçükkılıç’ın yaptığı sunumları hazırladığımı 
söylediğim belirtilmiştir. Hatırlarsanız ifade okunduktan sonra Sayın Başkan kalkmış 
ve söz almıştım, itiraz etmiştim. Söylemediğim bir husus söyledi diye yazılmış 
demiştim. Ben ifademi verirken şube müdürüm için sunum hazırlığı yaptığını zaten 
sorulmadan söylemiştim. Ancak Ergin Saygun’a ilişkin bir beyanım olmadı. Bana 
böyle bir soru da sorulmadı. Kolordu komutanımız Ergin Saygun’un sunumunu ben 
hazırlamadım. Kaset çözümleri ve seminer cereyan tarzı planını incelediğim zaman 
kolordu komutanının iki takdimi olduğunu fark ettim. İlk takdimini hazırlayan kişi 
iddianamede zaten belirtiliyor. Kendisi dün savunmasını yaptı. Siz soru sordunuz bu 
sabah. İşin ilginç tarafı Ergin Saygun’un 2. takdimini hazırlayan kişi de kendi adını 
takdimin sayfa notuna yazmış. Bakınız 48. klasör 423. sayfa belgesini takdim 
ediyorum. Gerçekten hazırlayan kişi de odur, ben de biliyorum. Buna rağmen benim 
bu sunumu hazırladığımı söylediğim iddianameye yazılmış. Bunun sehven yapılmış 
olması mümkün değildir. Bu memuriyet görevinin kötüye kullanılmasıdır. Bu husus 
iddianamenin 700 ve 701. sayfalarında bulunuyor. Sayın Başkan düzeltilmesini talep 
ediyorum. 2. bir husus da şudur; iddianamede yalnız benim için amirime yansılar 
hazırlamanın bir suçmuş gibi belirtilmesidir. Ordu seminerinde sunum yapanlar albay 
ve general rütbesindedir. Bu rütbedeki kişilerin sunum hatırlığını doğal olarak astları 
yapar. Seminerde 42 sunum yapılmış, Savcılık sunum yapan kimseye senin 
sunumunu kim hazırladı? Diye sormamış. Kimseye sen kimin sunumunu hazırladın? 
Diye de sormamış Benim için bu hususun suç teşkil etmiş gibi yazılmasının tek 
açıklaması başka bir şeyi bulamayınca iddianamenin şişirilmesi ihtiyacıdır. Üçüncü 
bir husus: Sicil amirimin listeler hazırladığı iddia edilmiş. Benim de söz konusu 
listelerin hazırlanmasına katkıda bulunduğum iddia ediliyor. Dikkatinizi çekiyorum. 
Kullanılan kelime tırnak içinde katkıda bulunmak. Hangi bilgi ile bu sonuca ulaşıldığı 
meçhuldür. Liste hazırladığı iddia edilen kişinin şubesinde çalışıyor, öylesi ise katkıda 
bulunmuştur varsayımında bulunulduğu anlaşılıyor. Savcıların varsayım ile 
iddianame hazırlama özgürlüğü olduğunu zannetmiyorum. Eğer aynı mantık ile 
hareket edilirse burada liste hazırladığı iddia edilen şahısların emrinde kim varsa 
davaya dahil edilebilir. Çünkü hepsinin bu uydurma listelerin hazırlanmasına, tırnak 
içinde katkıda bulunduğunu iddia etmek mümkündür. Sayın Başkan, ben 
suçsuzluğumu ispat etmek için anlatmam gereken şeyi de anlatmaya hazırım. Ama 
nasıl katkıda bulunduğumu ben bu klasörlerden, iddianameden anlayamıyorum. 
Bana yardımcı olursanız, nasıl katkıda bulunmadığımı ben anlatabilirim. Bunu 
anlatamaya da hazırım. Ama katkıda bulunduğu deniyor. Nasıl oldu belli değil. Ve 
ben bir şey söyleyemiyorum. Sonuç olarak bu iddianame maddi delillere 
dayanmamaktadır. Varsayıma dayalıdır. İddianamede yer alan bu mantıksız 
hususların mahkemenizce dikkate alınmamasını talep ediyorum. Ve bu hususlardan 
dolayı anlıyorum ki birisi beni Ek-A’ya yazmış, bunun altı doldurulmaya çalışılıyor. 
İddianamede belirtilen suç ve suç zamanı nedir? Kesin bir fikre sahip olamadığım için 
öncelikle ben o dönemde ne zaman, neredeydim onu da ifade etmek istiyorum. 2002 
yılının Kasım ve Aralık aylarında Almanya Stuttgart’ta idim. Tekrar ediyorum, 2002 
yılının Kasım ve Aralık aylarında Almanya Stuttgart’ta idim. 2003 yılının Nisan, Mayıs, 
Haziran, Temmuz aylarında yurtdışı görevine gideceğim için Ankara, İzmir ve 
İstanbul’da hazırlık kurslarındaydım. 2003 Ağustos’undan itibaren de 2 yıl süre ile 
Belçika’da görevliydim. Üstelik 2003 Nisan başından itibaren görev başında 
bulunmayacağım 1 sene öncesinden ilan edilmişti. Bu görevlendirmelere ilişkin 
belgeleri takdim ediyorum. Geçen duruşmada Sayın Başkanım avukatım hem 2002, 
hem 2003 yılına ait görev safahatının Genelkurmay Başkanlığından sorulmasını 
sizden talep etmişti. Yalnız 2002 yılını istemişsiniz. O en baştaki yazı size de gelmiş. 



Ancak 2003 yılına ait olanı ben kendim temin ettim, fotokopi yolu ile. Lütfen 2003 
yılını da avukatımın bir önceki dilekçesine bakarak resmi olarak siz tekrar talep edin. 
Şimdi zaman olarak benim bulunduğum safahat böyle. 2002 Kasım, Aralık 
Almanya’dayım. Dönüyorum 3 ay kolorduda görev yapıyorum. İzin kullanıp 
kullanmadığımı da hatırlamıyorum o arada. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz kurslara 
gidiyorum ve sonra yurtdışına gidiyorum. Bu trafik içerisinde ben neyi planlarım, kim 
beni nereye planlar, ne görev verir bunu takdirinize bırakıyorum. Seminer konusuna 
geliyorum. Binbaşı rütbesi ile 5-7 Mart 2003 tarihlerindeki 1. Ordunun yasal 
seminerine katıldım. Ancak dün şube müdürümün savunmasından sonra süreci 
ayrıntılıları ile tek tek anlatmam kanaatine, anlatmam gerektiği kanaatine varmış 
bulunuyorum. 3. Kolordu personeli olarak biz seminere katılacağımızı 6 Şubat 2003 
tarihinde öğrendik. Bana şube müdürümün seminere katılıyoruz Erdal dediği gün 6 
Şubattır. O güne kadar seminerden haberimiz yoktu. Hiçbir hazırlığımızda olmadığı 
için başka birliklerin yaptığı hazırlıklardan yararlanmak zorunda kaldık. Neden bu 
durum doğmuştur. 2001 yılında 3. Kolordu NATO’ya tahsis edilmiş, kolordunun milli 
görevlerini yerine getirmek üzerede 52. Zırhlı Tümen kurulmuştur bu maksatla. 2001 
Ağustosundan itibaren kolordu karargahı üzerinde milli evrak kalmamış. Ayrıca 
personele ara sıra NATO ülkelerinden subaylar katılmaya başlamıştır. Biraz evvelde 
ifade edildi. Bu 60-70 civarında. Ben Almanya’dan 2003’ün Ocak ayında dönüp 
göreve başladığımda da yapılacak seminerden haberimiz yoktu. Bize teslim edilen 
delil kanıt klasörlerini incelediğimde, ordu komutanlığının bizim kolordudan çok bu 
konuda 52. Tümen ile doğrudan koordinasyonda bulunduğu fark ettim. Klasörleri 
ayrıntıları ile inceleyince bazı evraka ulaştım. Şimdi bununla ilgili dokümanları size 
teslim ediyorum. Şimdi sıra ile gideceğim Başkanım. 14 Kasım tarihli mesajı ordunun, 
bakın kolorduları içeren milli adres gösterge grubu diyor orada Mac. Altına 52. Zırhlı 
Tümeni eklemiş. 3. maddesinde diyor ki; 2. ve 3. Kolordular plan tatbikatı icra 
etmeyecek, 52. Zırhlı Tümen ve 2 tane başka tugay plan tatbikatı icra edecek şekilde 
planlama yapılacaktır. 41. Klasörde. Bir sonraki sayfa, 41. Klasörden yine. 11 Aralık 
tarihli ordunun mesajı plan çalışması tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Bakınız orada 
çizelge var. Sayıyor 15. Kolordu, 5. Kolordu, 2. Kolordunun 2 Tugayını sayıp, 52. 
Zırhlı Tümen diyor. 3. Kolordu yok. Bir sonraki sayfa 41. Klasörde, 12 Aralık tarihli 
plan çalışması uygulama esasları, onun 2. sayfasına lütfen bakın. 3. madde diyor ki; 
3. Kolordu ve 15. Kolordu Komutanlarınca OEYTS’ye uygun olarak ordu harekat 
planında kendilerine verilen geri bölge emniyeti görevine yönelik harekat planı 
hazırlanacaktır. Sonraki cümle hazırlanan bu planlar 15. Kolordu ve 52. Zırhlı Tümen 
Komutanlığınca icra edilecek plan çalışmasının 2. günü incelenecektir. 3. ve 15. 
Kolordulara görev veriyor, 52. Tümenin 15. Kolorduya plan çalışması ile ilgili, bir 
sonraki cümlede görev vermiş. Bir sonraki sayfaya lütfen bakın. 17 Aralık tarihli, yine 
41. Klasörden 17 Aralık tarihli ordunun mesajı. Kimden demiş, 1. Ordu. Kime; Şimdi 
lütfen oraya Sayın Başkanım işaretlemiştim, herhalde görüyorsunuz. Bakın kime? 
Sayıyor; 2. Kolordu, 5. Kolordu, 15. Kolordu. Şimdi 3. Kolordunun gelmesi lazım değil 
mi? Hayır. 3. Kolordu Komutan Yardımcılığı ve 52. Zırhlı Tümen Komutanlığı. Son 
maddeye gelin. Bakınız senaryo dağıtılmış. Diyor ki buna numara verin, kod 
numarası verin. Sorumsuz kişilerin eline geçmesin. Sayıyor 2. Kolordu şu numara, 5. 
Kolordu şu numara, 15. Kolordu şu numara. Şimdi 3. Kolorduyu söylemesi lazım 
değil mi? Senaryoyu teslim ediyor. Hayır, 52. Zırhlı Tümen Komutanlığı şu numara. 
Bir sonraki sayfaya bakın lütfen. 46. Klasör sayfa 33’den aldım. Bilirkişi Binbaşı 
Ahmet Erdoğan’ın raporu. Bir çizelge hazırlamış. Sol sütunu görebiliyor musunuz 
efendim? Bakın sıralamış kolorduları. Şimdi 5. 15. 2’yi yazmış. 3. Kolordu, demiş 
onun altına 52. Zırhlı Tümen demiş. Bakın diğer kolordularda yok. Bizimkinin altına 



böyle bir ibare koymuş. Yani anlaşılıyor ki uzunca bir zaman seminer hazırlıkları 
yürürken de bizim kolordumuza, evet bu mesajlar da gitmiştir belki ama bunlar 
aşağıya doğru bildirilmemiş. Ve 52. Zırhlı Tümen ile bir koordinasyon faaliyeti var. 
Zaten o da milli faaliyetleri yürütsün diye 3. Kolordu kurulmuş bu maksatla. O tarihte 
hazırlıklarımızı tamamlamak için çok az zaman verilmişti. Bunu da araştırdım. 41 nolu 
delil klasöründe buldum. Ordu komutanlığının 31 Ocak tarihli bir yazısını daha 
sunuyorum. Burada da yapılacak hazırlıkların 20 Şubat 2003 tarihine kadar ordu 
komutanlığına teslim edilmesi emredilmektedir. Anlıyorum ki bana da bu nedenle az 
zaman verilmiş. 6 Şubat ile 20 Şubat arasıdaki 9 gün de bayram tatili var. İş günü 
olarak 1 hafta gibi kısa bir zaman kalmakta idi. Şimdi 6 Şubat günü ben şube 
müdürümden katılacağımızı öğrendim. 7 Şubat günü, Cuma günü uzun tatilden önce. 
Kolordu kurmay başkanı, 3 Yarbaşkanı var. Birisi yabancı. Bir Yarbaşkanı 
koordinatör olarak görevlendirmiş. Şube müdürünün emri ile bu toplantıya katıldık. 
Taslak olarak seminere katılacağımız hususunda emir aldığımızı beyan ettiler. İşte 
bizim cevaplandırmamız gereken sorular bunlardır dendi. Kabaca şubelerin en ilgi 
olarak, en yakın olanlarına dağıtıldı. Kabaca kimin katılması uygun olur 
değerlendirildi, hep beraber kurmay başkanına çıktık. O kesinleştirdi. Evet, bu soruyu 
o yapacak, bu soruyu o hazırlayacak, şu şu şu katılacak dedi, emrini verdi. Bu bunun 
içerisinde genelde albaylar var. Hatırladığım kadarı ile 8-9 kişilik bir grubuz. En düşük 
rütbeli de şahıs benim. Kolordu kurmay başkanı tarafından seminere katılmak ile 
görevlendirilen bütün personel süratle 52. Tümen Komutanlığına gittik. Çünkü 
elimizde hiçbir evrak yok. Zaman yok. Süratle onların hazırlıklarını aldık, takdimlerini 
aldık daha doğrusu. Çünkü bir şey yazıp çizecek zaman yok. 52. Tümenin 
hazırlıklarını aldıktan sonrada şube müdürüm olan Albay Emin Küçükkılıç ile 15. 
Kolordunun yaptığı hazırlıkları temin ederek bana verdi. Böylece ordu geri 
bölgesinden sorumlu 2 karargahının hazırlıklarını temin etmiş olduk. Süratle bu 2 
karargahın hazırlıklarından yararlanarak kendisi için takdim yansıları yaptım. 
Kendisine arz ettim. Bu sürecin nasıl gelişebileceğini değerlendiriyorsunuzdur. Yani 
bir takdimi hazırlarsınız bu şekilde, hem de alelacele, onu çıkar bunu ekle, onu 
yazma bunu yaz, onu öyle ifade etme, böyle ifade et. Birkaç kere bu tekrarlandıktan 
sonra Yarbaşkanına arz edildi. Kurmay Başkanına arz edildi. En son Kolordu 
Komutanına da arz edildi. Hepsi üzerinde rötuşlarını yaptılar. Yani ordu komutanının 
huzurunda takdim edilecek bir takdim söz konusu,  her türlü kontrolden tekrar tekrar, 
yani benim ve şube müdürümün de ötesinde kolordu komutanlıklarında neyin takdim 
edileceği belirlendikten sonra bu teslim edildi. Benim buradaki rolüm yansılarını 
hazırlamaktır. Seminer esnasında tüm katılımcılar ile birlikte seminer salonunda 
izleyici olarak bulundum. Seminerde ben takdim yapmadım, söz almadım. Seminere 
kolordu kurmay başkanının emri ile katıldım. Benim kadromda başka bir subay 
atanmış olsaydı o katılırdı. Bu durumda Kara Kuvvetleri Komutanlığının 28 Haziran 
tarihli bilirkişi raporu 41. klasör 8. sayfada tespit edilmektedir.   Sanıklar ve avukatları 
tarafından dijital verilerin sahteliği konusunda benden önce yapılan bütün 
savunmalara katılıyorum. Bu bir komplodur. Bu kayıtlar ile ilgili hakkımdaki bütün 
iddiaları reddediyorum. Askerlik hayatım boyunca seçimle gelmiş ne bu hükümete, 
ne de başkasını ıskat etmeyi amaçlayan hiçbir oluşumu duymadım, bilmiyorum. Bu 
kapsamdaki hiçbir faaliyete şahit olmadım. Ne de içinde bulundum. Bu kapsamda bir 
görev de almadım, görev de vermedim. Hayatım boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hiyerarşisi dışında, legal, illegal hiçbir örgüt içinde bulunmadım. İddianamede sözü 
edilen örgüt her ne ise onu bilmiyorum. Bu nedenle üyesi olmam da mümkün değildir. 
İddialar ile ilgili söyleyeceklerim bunlardır Sayın Başkan. Ne yapmam gerekirdi? 
Sorusunun cevabını veremiyorum. Yani seminere katılmam emredildiği zaman 



katılmıyorum mu demeliydim. Takdim hazırlığı yap dendiği zaman yapmamalı 
mıydım? Bizim için disiplin, amirlere ve emirlere mutlak itaattir. Neden katıldınız? 
Emri verene sorunuz lütfen. Neden bu senaryo incelendi, emri verene sorunuz lütfen. 
Ben o zaman binbaşı rütbesinde bir plan subayıyım. Ne yapmam gerekirdi 
bilmiyorum. İddialar ile ilgili söyleyeceklerim bunlardır efendim. Tahliyemi ve 
beraatımı talep ediyorum.” 
 Mahkeme Başkanı: “Nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Mustafa Erdal 
Hamzaoğulları. Adnan oğlu, Günay’dan olma 11.10.1965 doğumlu, Diyarbakır ili, Sur 
ilçesi Ziya Gökalp nüfusuna kayıtlı. Adli sicil kaydınız da herhangi bir ilam 
bulunmamaktadır.” 
 Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları:”Doğrudur.” 
 Mahkeme Başkanı:“Klasör 141, dizi 149, 168 arasında Erzurum Cumhuriyet 
Başsavcılığında alınmış ifadeniz var. Bu ifade ile ilgili kabul etmediğiniz veya 
açıklama getireceğiniz bir konu var mı?” 
 Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları:”Var efendim” 
 Mahkeme Başkanı:“Buyurun” 
 Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları:”Şimdi orada, 2002-2003 yıllarında 
yurtdışında bulundunuz mu dendiğinde? Aklıma gelen bir iki şeyi söylemiştim. Bu 
Kasım-Aralık aylarında, Almanya’da bulunduğum görevi unutmuşum. Onu zaten 
belirttim ifademde, şimdi tekrar ekliyorum. Sonra seminer hazırlıkları yaparken 
bilgileri nereden temin etmiştiniz? Diye sorulmuştu. 52. Zırhlı Tümen diye cevap 
vermiştim. Fakat tabi evrakları inceledikçe insan tabi hatırlıyor. 15. Kolordudan da 
temin ettik. Bir de 3. bir ilginç bir soru vardı efendim. Bana, sinagog ve HSBC 
bankalarının bombalanması eyleminden önceden bilgim olup olmadığı soruldu. Ben 
de yok dedim. Sonradan mutlaka eklemem gerektiğini düşünüyorum bunu. Efendim 
benim eşim bombalanan HSBC bankasının giriş katındaki merkez şubede görevli idi 
ve hafif yaralandı. Yani bana böyle bir soru soruldu. Bunu da eklemek istiyorum. 
Belgesini de aldırdım. Eşimin hizmet belgesini, onu da size takdim ediyorum.”   
 Mahkeme Başkanı:“Evet, Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 
husus olup olmadığı soruldu.” 
 Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları müdafii Av. Kürşad Veli Eren:” Sayın 
Başkan ve Üyeler müvekkilimin savunmasına katılıyorum. Bir an için Kasım 2002, 
Ağustos 2003 arasına döndüğümüzü varsaymanızı ve müvekkilimin o dönemdeki 
durumuna bakmanızı rica ediyorum. İddianameye göre bu sözde balyoz planı 
çalışmalarının Kasım 2002’de başladığı ve temadisinin de bir söyleme göre Mart 
2003’te, bir söyleme göre de Ağustos 2003’te sona erdiği varsayılıyor. Müvekkilim 
NATO kolordusunda milli görevi bulunmayan, binbaşı rütbesinde bir kurmay 
subaydır. Genelkurmay Başkanlığının 6 Mart 2002 tarihli emri ile Ağustos 2003’ten 
itibaren yurtdışı sürekli görevine gideceğini öğrenmiştir. Bu emir kendisine tebliğ 
edilmiştir. Bu arada yurtdışı sürekli görevinden önce 9 Kasım 2002 - 31 Aralık 2002 
tarihleri arasında NATO Avrupa Komutanlığı irtibat Subayı olarak Almanya’nın 
Stuttgart kentinde yurtdışı geçici görevinde bulunmuştur. Bunun ön hazırlıkları da 
vardır. Yani biz bunları belgelememiz mümkün değil tabi yani ön hazırlıklarını 
düşündüğünüzde süreçler daha da uzamaktadır. Bu yurtdışı görevi yukarıda söz 
ettiğimiz sürekli yurtdışı görevinden farklıdır. Plan seminerinden 2 ay kadar önce 
Almanya’dan dönmüş. 6 Şubat 2003’te plan seminerine katılma ve şube müdürünün 
sunumunu hazırlama emrini almıştır. Emri aldığında, plan seminerinin icrasına 
yalnızca 1 ay vardır. Arada da 9 günlük Bayram tatili bulunmaktadır. Geriye kalan 
aktif mesai 3 haftadan ibarettir. Müvekkillimin mili görevi bulunmadığından, elinde 
başka.” 



 Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları:”3 Hafta değil, 3 hafta değil 1 hafta toplam 
iş günü olarak 1 hafta.” 
 Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları müdafii Av. Kürşad Veli Eren:”Yani ben 
takvim olarak söyledim. Çalışma süresi çok daha kısadır. Müvekkilimin milli bir görevi 
bulunmadığından, elinde hiçbir çalışma yoktur. Arşivinde de yoktur. Milli görevleri 
yöneten 52. Zırhlı Tümen Komutanlığının ve 15. Kolordu Komutanlığında yapılan 
çalışmalardan istifade ederek bir sunum hazırlamış, şube müdürüne takdim etmiştir. 
Plan seminerinden 1 ay sonra, Nisan 2003’te 3. Kolordu Komutanlığındaki 
görevinden ayrılarak İstanbul, Ankara, İzmir’de yurtdışı sürekli görev hazırlık 
kurslarına katılmış, Ağustos 2003’te Belçika’ya sürekli göreve gitmiş. 2 yıl sonra 
Ağustos 2005’te geri dönmüştür. Bu faaliyet takvimini, önyargılardan arınmış ve 
yansız bir gözle incelemenizi istirham ediyorum. Müvekkilimin dava konusu plan 
kapsamında, böyle bir plan var ya da yok desek bile, herhangi bir çalışma yapması 
çalışmalara katılması mümkün müdür? Müvekkilimin eşinin başına geleni de kendisi 
söylemiştir. Biz bunu daha önce yazılı savunmalarımızda, itirazlarımızda belirtmiştik. 
Bunun da dikkate alınmasını istiyoruz. Bu koşullarda bu faaliyet ve çalışma takvimine 
göre müvekkilimin hiçbir faaliyete, iddia konusu hiçbir faaliyete katılması asla ve asla 
mümkün olamayacağından, salıverilmesine ve ardından beraatına karar verilmesini 
talep ediyoruz. Biz, biz yalnız deliller konusundaki şerhimizi de koruduğumuzu 
belirtmek istiyoruz. Ben baştan beri gerek İstanbul’dan, gerek Gölcük’ten çıkan 
CD’lerin gerekse son Eskişehir’den ele geçirildiği öne sürülen Flash Belleğin sahteliği 
konusundaki iddialarımı ısrarla yineliyorum.” 
 Mahkeme Başkanı: “CMK 201 maddesi gereğince soru sormak isteyen var 
mı? Buyurun Savcı Bey.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Emin Küçükkılıç’ın sunumunu siz 
hazırladınız öyle mi? 
 Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları:”Evet.” 
 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Şimdi bu sunumda şöyle bir bölüm var 
kısaca, sıkıyönetim komutan yardımcılıklarınca potansiyel tehdit teşkil eden şahıslar 
gözaltına alınacaktır. Bunu Emin Küçükkılıç’a da sordum ben. Eğer siz 
hazırladıysanız, size de sormam gerekiyor. Potansiyel tehdit teşkil eden kişilerin 
gözaltına alınması, bir hukuk devletinde nasıl açıklanabilir? Açıklayabilir misiniz 
bunu? Yani henüz daha bir suç işlememiş, potansiyel tehdit teşkil ediyor. Gözaltına 
alınıyor. Bu sunumu siz hazırlamışsınız onun için size soruyorum.” 
 Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları:”Şimdi, tabi değerlendirme yapmam 
gerekiyor şu anda, biz o zaman o takdimleri süratle temin ettik. Ve gene benden önce 
savunmasını yapan kişilerin saydığı bir sürü talimname, yönerge, kanun var. Bunları 
tek tek saymıyorum şimdi. Ama bunları inceleyecek bir zamanımız da yoktu. Bunlar 
uygunsa biz o takdimin içerisine bir şeyler hazırladık ve tabi nihayetinde son şeklini 
de ben vermiş değilim. Yani o takdimin hazırlayıp da amirime verip, o da alıp onu 
çıkıp okumadı. Ben hangi süreçten geçtiğini arz ettim. Takdimi yapan içeriğinden 
sorumludur. Ama mademki kanaatimi soruyorsunuz. Bilemiyorum. Emniyetin de, 
Jandarmanın da, MİT’in de önleyici istihbarat çalışması vardır. Belli kişileri takip 
edebilirler. Yani o ifade şekli sizi rahatsız etmiş olabilir. Potansiyel lafı ama hepimiz 
de biliriz ki belli örgütler belli faaliyetlerini yürütür. Bunlar izlenmektedir bilinir, ama bir 
işlem yapılmamıştır. Siz bunları benden daha iyi bilirsiniz Savcı Bey. Yani bunlar 
konuşulur, İl güvenlik koordinasyon toplantılarında. Yani şimdi Emniyet su anda 
kimseyi takip etmez mi? Onun için potansiyel bir liste yok mudur? Bilmiyorum sizin 
için ne ifade ediyor ama ben yani.” 



 Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Şimdi tabi ki takip edecektir. Devletin 
istihbarat birimleri tabi ki takip edecektir. Takip etmek başka bir şey, potansiyel tehdit 
teşkil eden kişilerin gözaltına alınması başka bir şey. Yani aynı şeyler değil bu 
söyledikleriniz. Yani gözaltına alınmak demek, artık özgürlüğünden mahrum 
bırakılmak demek. Yani istihbarat birimlerinin yaptığı işlem bu değil, onu söylüyorum.” 
 Sanık Mustafa Erdal Hamzaoğulları:”Anladım, o anlamda kullanılmış bir laf, 
zaten genel bir laf özel bir kişiden de bahsedilmiyor. Bilemiyorum dediğim gibi 
takdimin ben yansılarını hazırladım. İçeriğinin sorumluluğu takdimi yapana aittir.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki, Başka sorusu olan yok herhalde. Siz de 
savunmanızı tamamladınız. Yerinize geçebilirsiniz. Gönderdiğiniz savunmanızın 
içeriğinde geçen belgeler, Başkanlığımıza ulaştı. Dosyasına konulacak. Yine 
savunma bugün savunma yapan sanıkların gönderdiği tüm belgelerde alındı. 
Bunlarda dosyasına konulacaklar. Ayrıca Ahmet Feyyaz Öğütçü ve Özer Karabulut 
müdafiinin savunma ve buna bağlı olarak tahliye istemine ilişkin dilekçesi de 
Mahkememize ulaştı, dosyasına konulup incelenecektir. Öğle Arası veriyoruz. 

Duruşmaya öğle arası verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Mahkeme Başkanı:”Bugünkü duruşmanın öğleden sonraki bölümüne 

başlıyoruz. Öğle arasıda bir kısım sanıklar müdafileri Avukat Nevzat Çetin ve Avukat 
Osman Topçu’nun duruşmaya katıldıkları bildirildi. Mustafa Erdal Hamzaoğulları’nın 
savunması bitmişti. Mehmet Alper Şengezer savunmasını.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı:”Tabi. Buyurun alabilirsiniz.” 
Sanık Emin Küçükkılıç: “Sayın Heyet.” 
Mahkeme Başkanı:”Emin Küçükkılıç.” 
Sanık Emin Küçükkılıç:”En son Erdal Hamzaoğulları’nın savunması sırasında 

Sayın Cumhuriyet Savcımız bir soru sordu. O da sunumda geçen efendim potansiyel 
tehdit oluşturan kişiler veya topluluklar ne ise cümle düşük. Gözaltına alınmasının 
hukuk devletini bağdaşmayacağını sordu. Dün o mahiyette bana da sormuştu. Tabi 
buradan Heyetiniz yaptığım sunumun dolayısı ile de seminerde yapılan sunumların, 
hani hukuk dışı mahiyette olduğu kanaati sizde uyandırabilir. Dolayısı ile bu 
sunumdan çekilmiş bu cümle sorulan soruya ilgili kanunlardan bazı maddeler 
okuyarak cevap veriyorum. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, kanun numarası 
2009/11 6/10 1983 tarihli. Madde 27; Halka karşı doğrudan doğruya veya ses 
yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç ile söz söylenerek veya seslenerek 
veya basılmış veya çoğaltılmış veya el ile yazılmış veya çizilmiş kağıtları duvarlara 
veya diğer yerlere yapıştırarak veya dağıtarak veya benzeri araç ve yollarla halkı 
kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe özendirmek veya kışkırtmak yasaktır. Bu 
hareketler güvenlik kuvvetlerince derhal men edilir. Devam ediyorum. 34. madde. 
Şimdi bu okuduğum 27. maddeye atıf yapacak. Esas madde söylemek istedim. Bu 
34. 34. maddeyi okuyorum: 27. maddedeki yasağa aykırı hareket edenler toplantı 
veya yürüyüş vukuu bulmamış veya vukuu bulmuş, bulunmamış veya vukuu bulmuş 
olup da ilk emir veya ihtar üzerine dağıtılmış ise fiil daha ağırlıklı bir cezayı gerektiren 
ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 1 yıl 6 aydan 4 yıla, toplantı ve yürüyüş zorla 
dağıtılmış ise 3 yıldan 5 yıla hapis cezası ile cezalandırılır. Devam ediyorum, ikinci 
kanun. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu, kanun numarası 2559, kabul tarihi 34, 
1934. Madde 9. Polis milli güvenlik ve kamu düzenin genel sağlık ve genel ahlakın 
veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, 
taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı madde veya 
eşyanın tespiti maksadı, usulüne uygun verilmiş hakim kararı veya bu sebeple bağlı 



olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mahallin en büyük mülki amirinin 
vereceği yazılı emir ve a, b, c, d, g diye taşıt araçlarında, yerleşim yeri giriş 
çıkışlarında ve öğrenci yurtlarında çeşitli maddeleri hızla geçtim. Suçun önlenmesi 
amacı ile suçun önlenmesi amacı ile kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kağıtlarını ve 
eşyasını alarak, suç unsurlara el koyar. Ve evrakı yine birlikte Cumhuriyet Savcılığına 
tevdi eder. Şimdi bu okuduğum maddeler suçun oluşmadan önlenmesi amacı ile bazı 
yetkiler tanımakta. Gelelim güncel uygulamalarına. Şimdi maçlarda birtakım 
holiganlar vardır. Ve bunlar belli maçlarda olay çıkaracak diye polis tarafından 
maçtan önce gözaltına alınırlar ve bilahare maçtan sonra serbest bırakırlar. Örnek 2. 
Bir çiftçimiz vardır, meşhur Başbakan ile atışmıştır. Siyasi şeyini bu kadar 
hatırlatıyorum. Başbakanımız oraya gittiğinde bu çiftçi gözaltına alınmıştır. Gittikten 
sonra serbest bırakılmıştır. Örnek 3. Hukuk devletinde, ileri demokrasi. MHP’li 9 kişi 
veya 7 kişi sayısı önemli değil. Diyarbakır MHP mitinginden önce gözaltına alınmıştır. 
Dolayısı ile senaryomuzda, seminerde, senaryomuzda bu kadar büyük kargaşa, 
asayişin korunması maksadıyla da askere sıkıyönetim kanunu uygulama yetkisi 
verdiliği bir pozisyonda yaptığımız bir sıkıyönetim planında da genel mahiyette böyle 
bir yetkimiz var, hatırlatarak kullanın demenin bir hukuk devleti ile ben çeliştiğini 
düşünmüyorum. Ayrıca yani bir suç olarak da şey değil. Yani demiyoruz ki falanca A 
kişisini, filanca listenin müdürünü alın. Binbaşı Mehmet, Üsteğmen Ali git o adamı al 
gibi bir şey yok. Gözaltına alınacaktır, bu yetkiliye hatırlatıyoruz. Ne olacak. Bunun 
alınabilmesi için bir kere MİT’in, Emniyetin yani potansiyel bir şeyi olanlara dahi 
raporu olması lazım. Bize onun gelmesi lazım. Ondan sonra bu çark dönmeye 
başlayacak. Dönecekte nereye gidecek? Cumhuriyet Savcısının önüne gidecek. 
Savcı karar verir ya. Ben gözaltına almışım gibi bir imada bulunuldu hukuk devletine 
ders bir uygulama gibi bulunuldu. Ben hukukçu değilim ama dilim döndüğü kadar 
bilmiyorum arz edebildim mi derdimi? Sayın Heyet.” 

Mahkeme Başkanı:”Şimdi orada açıkladı da yalnız tabi, bu tarih Cumhuriyet 
Savcılarını ilgilendiren bir konu ama. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 
CMK’da ve daha önce yine yanlış hatırlamıyorsam 1991 yılında Ceza Muhakemesi 
Usulü Kanununda yapılan değişiklikten sonra, kolluğun sadece yakalama yetkisi 
vardır. Gözaltına alma yetkisi yoktur. Kolluk ancak Cumhuriyet Savcısının emri ile 
gözaltı yapılabilir. Cumhuriyet Savcısı gözaltı emri vermedikten sonra kolluğun CMK 
kapsamında gözaltı yapması mümkün değil. Gözaltı münhasıran Adliyeye ait, yani 
adli mercilere ait bir yetkidir. Cumhuriyet Savcısının emri olmadan hiçbir kimseye 
gözaltı işlemi yapılamaz. O dediğiniz işlemler nasıldır, evrakta da görmedik ama eğer 
o olaylarda gözaltı yapılmışsa muhakkak isnat edilen bir suç vardır ve Cumhuriyet 
Savcısının sözlü ya da yazılı emri vardır. Başka türlü gözaltı denilen CMK’daki 
müessesenin işletilmesi mümkün değil.” 

Sanık Emin Küçükkılıç:”Bizim seminerdeki kastımızda aynen söylediğiniz gibi.” 
Mahkeme Başkanı:”Ancak, yani bir kıyasal bir ortamda Cumhuriyet Savcısının 

sözlü ya da yazılı emri ile gözaltı yapılabilir. Yakalama, yakalamayı suçüstü halinde 
vatandaş da yapabilir. Yakalama ayrı bir şeydir. Ama gözaltı daha farklı. Sadece adli 
mercilerin emri ile yapılabilir.” 

Sanık Emin Küçükkılıç:”Başkanım katılıyorum. Ben de sizin dediğinizi bir 
hukukçu olmayan bir kişi olarak izah etmeye çalıştım. Delillerin incelenmesi 
safhasında detaylı olarak bu konu.” 

Mahkeme Başkanı:”Kastınızın hukuki kapsamda değerlendirileceğini 
düşünerek yaptım diyorsunuz.” 

Sanık Emin Küçükkılıç:”Evet.” 



Cumhuriyet Savcısı Savaş Kırbaş:”Ben avukatınızla görüşseniz bunu da 
söylemezdir diye düşünüyorum da. Burada Cumhuriyet Savcısının emri olamadan 
hiçbir gözaltı yapılamaz bir defa Başkan Bey’in söylediği gibi. Siz burada Cumhuriyet 
Savcının talimatına göre gözaltına alınacaktır demiyorsunuz. Bakın sıkıyönetim 
komutanlık yardımcılıklarınca potansiyel tehdit teşkil eden kişiler gözaltına 
alınacaktır. Ve gözaltı timleri oluşturulacaktır diyorsunuz. Bunlar farklı şeyler.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet Mehmet Alper Şengezer sizinle devam ediyoruz 
savunmaya.” 

Sanık Yurdaer Olcan:”Sayın Başkan.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 
Sanık Yurdaer Olcan:”Kısa bir şey söyleyebilir miyim?” 
Mahkeme Başkanı:”Yurdaer Olcan.” 
Sanık Yurdaer Olcan:”Evet. Teşekkür ederim. Biraz önce duruşmaya 

başlamadan önce öğle arasında 10 dakika önce bir gazete duruşma salonuna geldi. 
Ve bu gazetede benim burada yaptığım savunma ve arkasından çapraz sorgudaki 
ifadelerim ile ilgili bir haberin yer aldığını gördüm. Gazeteyi gösteriyorum. İsmini 
söylemeyeceğim reklamını yapmamak için. Gazetenin içinden bazı bir iki şeyi 
müsaade ederseniz okumak istiyorum.” 

Sanık Yurdaer Olcan:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Balyozcular tane tane anlatıyorlar. Sanık Korgeneral 

Olcan seminere sunumumuzu gerçekmiş gibi hazırlamamız komutanın emriydi. 
İçeriden de, içeriden de bir şey söyleyeceğim. Yine buradan da göreceğiniz gibi 
general balyozu hatırladı, başlıklı bir sayfada. Neyse orada çapraz sorgudan bazı 
haberleri buraya vermiş. Bunu niçin okudum Sayın Başkan. Siz diyebilirsiniz ki 
neticede bu gazetenin bir haberidir veya yorumudur, mahkemeyi bağlamaz. 
Haklısınız. Ben de aynı (1 kelime anlaşılamadı) kanaatteyim. Ancak savunmamı 
burada arz ederken, savunmanın başında bir şey söylemiştim. Orada şunu demiştim. 
Geçen sene bu haberler yine bu gazetede ilk defa yayınlandığında maalesef ilgili 
askeri makamlar kamuoyunu, özellikle bu legal yasal 1. Ordu plan semineri 
konusunda aydınlatmaları, bilgilendirmeleri gerekirken bu konuda çok yetersiz 
kaldılar. Dolası ile bir kısım basın, bir kısım basın demiştim asla sıfatta 
kullanmamıştım. Konuyu alabildiğine speküle etmiş ve milletinde kafasının karıştığını 
özellikle söylemiştim. Bu nedenle savunmamı bir anlamda da bu haberlere haksız, 
bize yönelik haksız haberlere bir tekzip amacı ile hazırladığımı ve savunmayı da bu 
amaçla fırsat olarak gördüğümü söylemiştim. Şimdi şu gazete de, yani bakın 
bugünkü gazete bu benim savunmamın ve çapraz sorgunun arkasından böyle bir 
haberin yayınlanmasının, yine benim bu savunmamın başlangıcında belirttiğim amaç, 
yani bize yönelik bir haksız yayın olarak gördüğümü özellikle belirtmek istiyorum. Bu 
gazete bu şekilde haber yapmak sureti ile ben inanıyorum ki sizler asla ve asla benim 
savunmamdan veya akabindeki çapraz sorgudan bun gazetenin haberinden sonra 
farklı bir şekilde etkilenmeyeceksiniz. Çünkü maalesef bu gazete, benim tabi bu 
değerlendirmeme göre bizim savunmamızı ve çapraz sorgumuzu objektif bir şekilde 
değerlendirmediğini kanaatindeyim. Sadece bunu bir dip not olarak sizlere arz etmek 
istedim. Teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı:”Mehmet Alper Şengezer siz de ilk sorgulara 
başlandığında buradaydınız. CMK’nın 147 ve 191. maddesindeki haklar birkaç kere 
duruşmalarda okundu. Biliyorsunuz hakkınızı.”        

Sanık Mehmet Alper Şengezer:”Evet, evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Evet. Müdafiiniz hazır.” 
Sanık Mehmet Alper Şengezer:”Hazır.” 



Mahkeme Başkanı:”Buyurun savunmanızı dinliyoruz.” 
Sanık Mehmet Alper Şengezer:”Sayın Başkan. Aydın Bey biraz önce 

savunmamda kullanılmak üzere size 4 tane belge teslim ettiler. Savunmam 
esnasında referans olarak vereceğim. Savunma esnasında referans olarak size arz 
ettiğimiz belgeleri vereceğim. Sayın Heyet, henüz ifademin başında öncelikle ve 
önemle beyan etmek isterim ki üzerime atılan suçlamalarla ilgili hiçbir ilgim yoktur ve 
tümünü reddediyorum. Tarafıma isnat edilen suçun tek dayanağı, şuana kadar 
yapılan savunmalarda sahteliği onlarca kez ispatlanan bir CD içinde, imza, sayı ve 
tarihten yoksun sadece dijital ortamdaki bir Word belgesi olarak düzenlenmiş, Ek-A 
görevlendirmeye yetkili personel listesinde adımın geçmesinden başkaca bir şey 
değildir. Tüm isnat, kesin her türlü şüpheden uzak delillere değil, sadece varsayıma 
dayalı olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla sözde planın gerçekliği ve sahteliği hakkında 
bir bilginin, iddianın veya aksini ispatlamamın yükümlülüğünün olması söz konusu 
değildir. Sözde Ek-A görevlendirmeye yetkili personel listesinde ismimin karşısında 
belirtilen görev yeri bile yanlıştır. Görev yeri olarak, 3. Kolordu HRF Gensek Kısım 
Amiri şeklide bir ibare görülmektedir. Öncelikle 3. Kolorduda böyle bir kadro yoktur. 
Halen dava dosyasında mevcut olan ayrıca birazdan avukatım tarafından sunulacak 
dosya ekinde bulunan ve şuanda sunduğum 1 numaralı belgede görüldüğü üzere, 
soruşturmayı yürüten İstanbul Başsavcılığı’nın yazısına Genelkurmay Askeri 
Savcılığının 26 Mayıs 2010 tarihinde, yani daha soruşturma esnasında verdiği cevabi 
yazının ekinde benim görev yerim yanlış ibaresi ile belirtilmiştir. Aynı yazının 
açıklamalar bölümünde bunun iki sebebi görülmektedir. Birincisi benim Genel 
Sekreterlik Koordinasyon Kısım Amiri olarak sadece 2 ay süre ile 28 Haziran - 25 
Ağustos 2002 tarihleri arasında görev yaptığım. İkincisi de, 25 Ağustos 2002 
tarihinde bu görevden ve genel sekreterlik bünyesinden ayrıldığım açıkça 
belirtilmektedir. Dolayısı ile bırakınız genel sekreterlikte ismimin karşısında yazıldığı 
gibi bir kadro olmamasını, sözde Ek-A listenin, sözde oluşturulma tarihinden aylar 
önce ben genel sekreterlikten bile ayrılmıştım. Kaldı ki, yine hem birazdan 
sunacağımız dosya ekinde hem de elinizdeki 2 numaralı belgede görüleceği üzere, 
24 Şubat - 7 Mart 2003 tarihlerinde, yani seminer esnasında Verona/İtalya’daki 
Disiplin Warrior NATO tatbikatı dolayısı ile yurtdışında bulunmaktaydım. Bu husustaki 
belgeler, Mayıs ayındaki oturumda Genelkurmay Başkanlığınca da Mahkemenize 
ulaştırılmış, ayrıca Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubeden gelen bir belgelerde de 
açıkça görülmektedir. Ayrıca, sunduğum 3 numaralı belgeden anlaşılacağı üzere, 
seminer tarihinden 1 yıl önce Genelkurmay Başkanlığının 6 Mart 2002 tarihli emri ile 
2003 yılında geçerli olmak üzere, Almanya’daki NATO karargahına 3 yıl süre ile 
atanmıştım. Yine Genelkurmay Başkanlığının 26 Mart 2003 tarihli emri gereğince de 
elinizdeki son ve 4 numaralı belgedir. 7 Nisan 2003 tarihinde, yani seminerden bir ay 
sonra yurtdışı sürekli görev hazırlık kursuna katılmak üzere 3. Kolordudan ayrıldım. 
Genelkurmay Başkanlığınca gönderilen 3 yıl süreli Ağustos 2006’ya kadar süren bu 
yurtdışı atamamla ilgili belgelerde, hem Mayıs ayında Mahkemenize ulaşmış, hem de 
Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubeden gelen belgelerde de görülmektedir. 2006 
Ağustos’una kadar 3 yıl süre ile Türkiye’ye bir kez dahi girişim olmamıştır. Keza 3. 
Kolorduda görev yaptığım sürede de yabancı subaylarla birlikte İngiliz, Yunanlı, 
Hollandalı gibi NATO kadrosunda görev yaptım. Tüm bu hususlar birlikte 
değerlendirildiğinde görülmektedir ki sözde listeyi hazırlayan kişi veya kişiler, ne 
görev unvanımı, ne görev yerimi bilmemekte ve beni tanımamaktadırlar. Sonuç 
olarak izah ettiğim tutarsızlıklar, hakkımda bahse konu listede adımın olmasının 
dışında bu listeden haberdar olduğum, bu listenin bana tebliğ edildiği, bu görevi kabul 
ettiğim, bu kabulün gereği olarak ne gibi faaliyetlerde bulunduğuma ilişkin, kesin her 



türlü şüpheden uzak, hiçbir veri, vakıa delil bulunmadığı olgusuyla birlikte dikkate 
alındığında, iddianamenin aksine delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesi isnat 
edilen eylemler ile hiçbir ilgim olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Sayın Başkan, 
Sayın Heyet, sözde Ek-A listede görev yerim yanlıştır. Ben 3. Kolorduda NATO 
kadrosunda ve yabancı subaylarla birlikte görev yaptım. NATO konuları üzerinde 
çalıştım. Ne 1. Ordu’da icra edileni ne de başka bir birlikte bir seminere veya 
çalışmasına katılmadım. 2002 - 2003 yıllarında birçok NATO görevi için yurtdışına 
gidip geldim. Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubeden Gelen evrakta da görülebilir 
bunlar. 24 Şubat - 7 Mart 2003 tarihlerinde yani 1. Orduda icra edilen seminer 
esnasında da yurtdışındaydım. Seminerden bir ay sonra da 2006’ya kadar sürecek 3 
yıl süreyle Almanya’daki NATO Karargahındaki görevim için Ankara ve İzmir’deki 
hazırlık kurslarına katılmak üzere 3. Kolordu’dan ayrıldım. Bana iddianamede geçtiği 
şekildi hiç kimse görev tebliğ etmedi. Ben de kimseyi görevlendirmedim. 3. Kolorduda 
görev yaptığım süre içinde bir karargah subayı olarak hiçbir personelin amiri 
olmadım. Bu hususla ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan alınan belgelerde 
birazdan sunacağımız dosya ekinde mevcuttur. Suçsuzum, atılı suçu işlediğime dair 
hiçbir somut delil yoktur, olamaz. Çünkü yalın maddi gerçekte budur. Hayatında bir 
kez dahi doğruluktan ayrılmamış, hiçbir hukuksuz oluşumun yakınında dahi olmamış, 
şerefli bir subay olarak, son derece basit ve özensiz hazırlanmış, delil niteliği 
taşımayacağı açıkça ortada olan bir sayfalık sahte bir dijital bir liste ile 
itibarsızlaştırıldım. Hukuk adına onurum zedelendi. Hakkımda somut hiçbir delil 
yokken ben suçsuz olduğumu ispatlamaya çalışıyorum. Elbette ki yargılanmaktan 
korkmuyorum. Mahkemenin de malumu olduğu üzere iddianame henüz tarafıma 
tebliğ edilmemişken, görev yaptığım Napoli/ İtalya’daki NATO karargahından yıllık 
iznimin tamamını alarak duruşmalara katıldım. Çıkarılan yakalama emri ile ilgili, hiçbir 
resmi tebligat almadan kendi arzumla Mahkemeye geldim ve tutuklandım. Ancak 
benim ve ailemin haksız kaybettiklerinin telafisi hiçbir şekilde mümkün değildir. 
Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Şimdilik savunmam bundan ibarettir. Arz 
ederim.” 

Mahkeme Başkanı:“Nüfus ve adli sicil kaydınızı okuyorum. Mehmet Alper 
Şengezer, Ahmet Zeki oğlu, Ayten’den olma, 14.03.1967 doğumlu, İstanbul/ Kadıköy, 
Sahrayıcedit nüfusuna kayıtlısınız.” 

Sanık Mehmet Alper Şengezer:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Herhangi bir adli sicil kaydınız yok.” 
Sanık Mehmet Alper Şengezer:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Evet, Klasör 85, Dizi 182 ve devamında Cumhuriyet 

Başsavcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadeniz var.” 
Sanık Mehmet Alper Şengezer:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Var mı bu ifade ile ilgili eklemek istediğiniz bir husus.” 
Sanık Mehmet Alper Şengezer:“Eklemek istediğim bir husus var.” 
Mahkeme Başkanı:“Kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Mehmet Alper Şengezer:“Kabul ediyorum. Eklemek istediğim bir husus 

var ancak. Sözde ilişiği kesilecek bir astsubayın genel sekreterlik karargah destek 
astsubayı olarak görev yapmış olması ile ilgili bir soruya ki karargah destek kısmının 
benim çalıştığım birim olmadığı alenen ortada olmasının yanında o dönem genel 
sekreterlikte bile görev yapmadığını biraz önce belgeleriyle izah ettim. Bu soruya 
benim 3. Kolordu’da çalıştığım dönemde bir karargah subayı olarak hiçbir personel 
amiri olmadığımı, benim emrimde kimsenin çalışmadığını, dolayısıyla ne böyle bir 
şey yapmaya yetkimin ne de bilgimin olabileceğini söyledim. Ki bu hususla ilgili Kara 
Kuvvetleri Komutanlığınca gönderilen belgeler Mahkemeye sunacağımız doysa 



içinde mevcut. Sayın Savcı, bu hususta benim ifademi benim emrimde çalışan 
herhangi bir personel için böyle bir teklif yapmadım. Yapıldığından da haberim 
yoktur. Şeklide geçirmiş. Sonuçta yazılan ifade yanlış olmamakla birlikte benim 
sözlerimle aynı anlamı taşımamaktadır. Benim emrimde hiç kimse çalışmadı. O 
sırada barodan çağırılın avukat da, bir itirazda veya katkıda bulunmadı. İfademin bir 
sureti bana verilmedi. Bu hususu ilave etmek istiyorum. Ayrıca o esnada tabi böyle 
bir seminer var ben nasıl hatırlayamıyorum diye hep düşünürken tabi daha sonradan 
aklıma geldi. Ben o esnada da yurtdışındayım. Hiç o zaman aklıma dahi gelmedi 
yurtdışında olduğum esnada hatırlamıyorum ama. Tabi daha sonradan hatırladım. 
Biraz önce savunmamda da ifade ettim yurtdışında olduğumu, son olarak Emniyet 
tarafından hakkımda yapılan tespitlerin hiçbirisinin, hem yasal şartları taşımaması 
hem de maddi gerçeklerle ilgilisi olmaması nedeniyle kesinlikle kabul etmiyorum. 
Söyleyeceklerim bundan ibarettir efendim.” 

Mahkeme Başkanı:“Peki. Sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 
soru olup olmadığı soruldu.” 

Sanık Mehmet Alper Şengezer müdafii Av. Haldun Kepez:“Sayın Başkanım, 
ayrıntılı savunmalarımızı yazılı olarak sundum. Savunmalarımızda belirttiğimiz 
dayanak, bir takım belgeleri de ek numaralandırarak arz ettim. Ben sadece kısa bir 
özetleme yapmak istiyorum. Öncelikle müvekkilimin savunmalarına aynen 
katılıyorum. Keza, tekrardan kaçınmak adına, davaya dayanak yapılan delillerin, 
özellikle dijital verilere dayalı sözde delillerin sahteliğine veya niçin delil olarak kabul 
edilmesinin mümkün olmadığına ilişkin, sanık ve müdafii Meslektaşlarımın 
savunmalarına, dijital verilen sahteliğini bilimsel verilere dayalı ortaya koyan bilirkişi 
raporlarına aynen katıldığımı belirtmekle yetiniyorum. Ancak, müvekkilimle ilgili somut 
birkaç olguyu belirtmeden geçemeyeceğim. Bunlardan öncelikli olanı, aslında 
iddianamede sanığa isnat edilen bir suçun bulunmaması. Bunu niçin söylüyorum? 
Sayın Yargıcım iddianamenin 702. sayfasında müvekkilimle ilgili bölümün son 
paragrafında, müsaade ederseniz hemen alıntı yaparak hemen aynen aktarayım. 
Şüpheli Mehmet Alper Şengezer her ne kadar savunmasında atılı suçlamayı 
reddetmekteyse de, izah olunan delilerin bütün halde değerlendirilmesi sonucu 
şüpheli Sırrı Yılmaz’ın, Çetin Doğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyet Yürütme 
Organı’nı cebren diye devam ediyor. Yani başlangıçla sonucu bile birbirini tutmuyor. 
Bu durumda sonucu, iddianamenin sonucunu bağlayan kısımda müvekkilin adı 
geçmediğine göre, iddianamede müvekkile atılı bir suç yoktur demek. Mantıken 
yanlış olmayacaktır. Üstelik yargılamanın başlamasından itibaren yaklaşık 1 yıl, 
tutuklamanın üzerinden de 3 ay geçmiş olmasına rağmen hala bu konuda bir 
düzeltme yapılmadı dikkate alındığında, bu hususun da artık basit bir maddi hata 
olarak değerlendirilmesi de imkanı kalmamıştır. Bu nedenle öncelikle müdafii 
bulunduğum sanığın dosyasının tefrik edilerek, tahliyesine karar verilmesini arz 
ediyorum. Ancak muhtemeldir ki bu konudaki kararınızı önümüzdeki hafta Cuma 
günü vereceğiniz için, herhangi bir hak kaybına meydan vermemek için, yeri 
gelmişken bir kısım savunmalarımı hemen belirteyim. Artık davanın gelinen bu 
aşamasında hepimiz biliyoruz ki, iddianameye dayanak yapılan dijital veriler, özellikle 
11 nolu CD tek başına yasal bir delil değildir. Bu 11 nolu CD ve diğer dijital verilen 
sahteliği, uzman bilirkişilerin bilimsel verilere dayalı raporlarıyla açıkça ortaya 
konmuştur. Kaldı ki benim gibi birçok avukat arkadaşım veya muhtemeldir ki siz 
Değerli Yargıçlar çoğu zaman raporlardaki veya savunmalardaki kimi teknik terimlere 
yabancı olsak bile, bu CD’lerde her gün ortaya bir yenisi çıkan mekan, zaman ve 
mantık çelişkileri uzman olmayan kişilerin dahi bu CD’lere artık itibar edemeyeceğini 
tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Ancak Sayın Heyetinizde ve Savcılık Makamında 



sezinlediğim bu dijital verilen sahteliğine ilişkin halen mevcut şüphe nedeni ile bu 
verilerdeki müvekkilim ile ilgili kısımlarla sınırlı bir açıklama yapacağım. Müvekkile 
isnat edilen suçun tek dayanağı dijital ortamdaki Word belgesi olarak düzenlenmiş 
Ek-A Görevlendirmede yetkili personel listesinde adının geçmesinden başka bir şey 
değil. Bunu defalarca tekrarladık. Diğer sözde deliller, yani 1. Ordu bünyesinde 
oluşturulduğu ileri sürülen bir kısım timlerdeki 3. Kolordudan isimleri zikredilenlerin 
müvekkilim tarafından tespit edildiği iddiası tamamen tırnak içinde söylüyorum olsa 
olsa yöntemi ile tespit edilmiş kurgusal bir varsayımdan başkaca bir şey değildir. 
Nitekim dava dosyasının tamamının incelenmesinden müvekkilim ile ilgili olarak bu 
timlere ilişkin listenin hazırlanmasında nasıl bir katkısı olduğu hiçbir şekilde belirtilmiş 
değildir. Müvekkilim ile ilgili delil toplamak adına yapılan nedir? Dosyayı 
incelediğimizde; sadece görevlendirilecek personel listesinde kategorilere ayrılmış 
personelden kaçının, müvekkilimin görev yaptığı 3. Kolorduda olduğunun sadece 
rakamsal dökümünü yapıp, altına da toplam 183 rakamına ulaşmaktan başka bir şey 
değildir. Peki, müvekkilim hangi faaliyetleri ile bu kategorilere ayrılmış, 3. kolordudaki 
personeli seçmiş bu belli mi? Hayır. Peki, hangi faaliyetleriyle bunu seçtiğinin 
belirtilmesinden vazgeçtim. Bu kategorilere ayrılmış personel listesinden kimleri 
seçmiş bu belli mi? O da belli değil. Peki, hangi faaliyetleri ile kimleri seçtiğinin 
belirtilmesinden vazgeçtim. Bu kategorilere ayrılmış personel listesindeki isimlerden 
kaçını seçmiş, bari bu belli mi? Örneğin özel hastaneler ve ilaç depolarında 
görevlendirileceği belirtilen 3. Kolordudaki 7 personelden kaçını müvekkilim seçmiş 
3’ünü mü, 5’ini mi? Tamamını mı? Yoksa bu kategoriden hiç seçmedi de mesela 
alışveriş merkezleri ve gıda toptancılarında görevlendirilecek personel listesindeki 17 
kişiyi mi seçti? Dedim ya ne gibi faaliyetlerde bu isimleri seçtiğinin belirtilmesinden de 
vazgeçtim. Tahmini bir rakam vermek mümkün mü? Sayın Heyetinizin veya Sayın 
İddia Makamının bir tahmini var mı? Veya olabilir mi? Peki, elinizde bu dijital veri 
içindeki listelerle ilgili hiçbir delil olmadığı için siz Heyetiniz bile müvekkilim ile 
irtibatlandırılabilecek sayı tahmini dahi yapamazken, müvekkilim hakkında kamu 
davası açılması nasıl mümkün olabilir? Kamu davasından da vazgeçtim ama isnat 
edilen bu timlerdeki personellerden, tahmini olarak dahi kaçını müvekkilim seçtiği 
bilinmezken, tutuklanmasını vicdanları da tatmin eder şekilde adil yargılama hakkı ile 
nasıl izah edebilirsiniz? Keza benzer bir durum, ilişiği kesilecek personel listesinde 
adı bulunanlardan bir kısmının 3. Kolorduda olması bunun tamamının veya bir 
kısmının müvekkilim tarafından seçildiğinin maddi bir delili olabilir mi? İlişiği kesilmesi 
teklif edilen bir astsubayın müvekkilim ile aynı birlikte olduğu iddia edilmektedir. Velev 
ki doğru olsun. Salt böyle bir denk gelmişlik anılan astsubayın müvekkilim tarafından 
seçildiğini ispatlamaya yeterli sayılabilir mi? Kaldı ki müvekkilim ile bu şahsın aynı 
birlikte olmadığı, bu astsubayın. Genelkurmay adli müşavirliğinin düzeltme çizelgesi 
ile ortaya çıktığına göre, Mahkemenize gönderildi. Pardon Savcılığın cevabına, 
yazısına cevaptı. Bu personel ile müvekkilim hangi iradi eylem ve davranışlarına 
dayalı olarak ilişkilendirilebilecektir. Sayın Başkanım, Değerli Heyet, başlangıçta 
dosyaya dahil edilen şüpheli sayısının fazlalığı nedeni ile soruşturmanın birden fazla 
Savcı tarafından yürütüldüğünü biliyoruz. Ama bu Savcıların çalışmalarının 
birbirlerinden tamamen bağımsız yürüttükleri izlenimini ediniyorum. Bu izlenimin 
nedeni, iddianame kapsamında, sivil şahıs ve bürokratlar ile asker şahıslar 
bakımından dosya kapsamındaki bilgi ve belgelere sözüm ona delillere ilişkin hukuki 
nitelendirmelerin taban tabana zıt tamamen farklı olmasıdır. Şimdi iddianamenin 48. 
sayfasında daha önceki meslektaşlarım da değindi, belki biraz tekrar gibi olacak ama 
önemsiyorum, bunun içerisinde bir bölüm var, bir örnek var, bizzat Savcılık 
Makamının yaptığı. O örneği daha da önemsiyorum. Şöyle deniliyor; söz konusu 



planlarda plan doğrultusunda görev alacaklar ve bu planı destekleyecekler ile ilgili 
değerlendirme bu belgeleri düzenleyenlerin görüşü niteliğindedir. Planı 
destekleyecekler veya planda görev alacaklara ilişkin değerlendirmeyi hangi kriterlere 
göre yapıldığı anlaşılamamıştır. Ayrıca bu planlarda görev alacak veya 
destekleyecek şeklinde ismi yazılı kişilerin bu hususta konu ile ilgili beyanda 
bulundukları, kendilerine verilecek görevi kabul ettikleri veya başka bir işlemde 
bulundukları hususunda herhangi bir delil elde edilememiştir. Zaten bu kişiler 
hakkında da bu yönde bir delile ulaşılmış olsaydı, atılı suça iştirak veya yardım 
suçundan eylemleri soruşturma konusu edilebilecek, belki de haklarında toplanan 
delillere göre kamu davası açılabilecekti. Bu bağlamda örneğin planda bahsi geçen, 
bakın bu örneği altını çizerek söylüyorum. Bu bağlamda örneğin, planda bahsi geçen 
milli mutabakat hükümeti belgesinde burada görev alacak Başbakan veya Bakanlara 
bunun teklif edildiği, bunların da bunu kabul ettikleri hususunda herhangi bir delil 
yoktur. Diğer görev alacak ve destekleyecekler listesinde bahsi geçen kişiler içinde 
durum aynısıdır. Şimdi bu iddianamenin kapsamında, dosya kapsamında bir sözde 
Bakanlar Kuruluna yer verilmiş, ayrıca sözde destekleyen bürokratlar ile ilgili bir liste 
yapılmış, genel değerlendirmeye tabi tutulan 2370 bürokrat varmış. Ve bunlardan da 
1408’i destekleyenler olarak sayıları belirtilmek sureti ile özetlenmiş. Şimdi öncelikle 
ismini zikredeceğim şahısları baştan tenzih ederek, bizzat Savcılık Makamının 
yukarıdaki örneğinin üzerinden durmak istiyorum. Bu kurulun başkanı yani sözde 
Başbakanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu hakkında internette kısa bir araştırma 
yaptığımızda dahi 2001 yılı Haziran ayında TOBB başkalığına seçildiğini görüyoruz. 
TOBB başkanlığı nedir? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı, yani 
Türkiye’deki tüm şirketlerin her türlü kayıtları, ortakları, yetkilileri, faaliyetlerinin 
sicilinin tutulduğu odalar. Bunun başkanı, Türkiye’deki tüm odaların başkanı. Kaldı ki 
kendisinin halen TOBB başkanı olduğu da dikkate alınarak hakkında hiçbir iradi 
faaliyet veya eylemi tespit edilmemiştir denilen Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kontrol 
altına alınacak şirketleri tespit etmiş olduğu sonucuna varabilir miyiz? Eğer bu 
sonuca varamıyor isek, müvekkilim ile irtibatlandırılan, özel operasyon ve sorgulama 
timlerinde görevlendirilecek personel listesinde 3. Kolorduda 14 kişiyi müvekkilimin 
seçtiği sonucuna nasıl ulaşabiliriz? Başka bir örnek, toplam 110 tane Maliye 
Bakanlığı görevlisinin değerlendirildiği ve bunlardan 73’ünün destekleyenler 
grubunda olduğu belirtilmektedir. Bu kişilerin tamamını askerler tanımayacağına göre 
kendisi de Maliye Bakanlığı kadrosunda yıllarca bürokrat olarak çalışmış, bu tespitin 
sözde bakanlar kurulunun, sözde Maliye Bakanı Sayın Zekeriya Temizel tarafından 
yapıldığı sonucuna varabilir miyiz? Yok varamayız diyorsak, o zaman müvekkilim ile 
irtibatlandırılan özel görevli toplama timlerinde görevlendirilecek personel listesindeki 
3. Kolordudan 7 kişiyi müvekkilimin seçtiği sonucuna nasıl varacağız? Son bir örnek 
daha veriyorum uzatmamak için. 287 kaymakam, 223 vali yardımcısı ve 58 vali diğer 
yüzlerce değerlendirilenler arasından destekler şeklinde tespit edilmiştir. Bu isimlerin 
sözde bakanlar kurulunun, sözde içişleri bakanı, daha öncede içişleri bakanlığı 
yapmış olan Sayın İsmet Sezgin tarafından tespit edildiği sonucuna varabilir miyiz? 
Yok, varamayız diyorsak, son örnekteki gibi, örneğin, hasar tespit timlerinde 
görevlendirilecek personel listesindeki 3. kolordudan 18 kişiyi müvekkilimin tespit 
ettiği sonucuna nasıl varacağız? Bunlar iddianameyi hazırlayan, iddianamenin sivil 
bürokratlar ile ilgili kısmını hazırlayan Savcıların değerlendirmelerine göre bu 
sonuçlara ulaşamayacağız. Peki böyle saçma sapan dijital bir veri, verilerle bu 
insanlar hem soruşturulamaz, hem de haklarında kovuşturma açılamaz. Peki, 
müvekkilim ve ismi sadece Ek-A listesinde geçenlerle bu kişilerin ne farkı vardır. 
İddianamede bu kişiler ile ilgili kısımda söylenildiği gibi planı destekleyecekler veya 



planda görev alacaklara ilişkin değerlendirmenin hangi kriterlere göre yapıldığı, sivil 
ve bürokratlar ile ilgili anlaşılamamış iken müvekkilim ve benzer durumdaki sanıklar 
için nasıl anlaşılabilmiştir. Öyleyse müvekkilim ve diğer birçok sanığın huzurda 
bulunması her şeyden önce Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Ek-A’da 
ismi geçip hakkında takipsizlik kararı verilen ve soruşturmaya bile alınmayanlar 
düşünüldüğünde, hukuksuzluğun durumu daha da vahimdir. Sonuç olarak. Özür 
dilerim, Sayın Başkanım bir de şimdi size sunduğum dilekçenin 10 numaralı Ekinde 
bir tarih çizelgesi gösterdim. Bu tarih çizelgesindeki ayrıntıları müvekkilim de verdi. 
Hangi tarihte nerede görev yaptığı ismindeki yanlışlıklar, bahse konu edilen 
seminerden 1 yıl önce yurtdışı göreve atanmış olduğu, seminerden 1 ay sonra bu 
yurtdışı görev nedeni ile kursa katıldığı ve 1 Ağustos 2003 tarihinden 2006 yılına 
kadar da yurtdışında olduğu hem Genelkurmay Başkanlığının hem de İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünün Pasaport Şube Müdürlüğünün yazıları ile belgelenmiş 
durumdadır. Ben sunduğumuz belgelerin 11 ve 12. ekleri bunları içermektedir. Sonuç 
olarak, 5-7 Mart 2003 tarihinde düzenlenen seminerin yasal bir seminer olduğunun 
anlaşıldığını özellikle vurgulayarak, yasal da olsa 5-7 Mart 2003 tarihli seminere 
kesinlikle katılmadığı, seminer yapıldığı sırada ve hemen sonrasında 2006 yılına 
kadar geri dönmeksizin yurtdışında olduğu, sanığa isnat edilen suçun kim tarafından 
ve ne şekilde düzenlendiği konusunda hiçbir tespitte bulunmaksızın Word belgesi 
şeklinde düzenlenmiş, imzasız, hukuken hiçbir geçerliliği bulunmayan basit bir 
bilgisayar çıktısı niteliğindeki görevlendirmede yetkili personel listesinde salt adının 
geçmesinden ibaret olduğu, sanığın bizzat kendisinin böyle bir görevi kabul ettiğini ve 
veya isnat edilen suça konu herhangi bir icrai hareketi gerçekleştirdiğini gösterir ses 
veya görüntü kaydı, belge, imza, tebellüğ belgesi, tanık aklınıza gelen başka ne delil 
varsa hiçbir delilin bulunmadığı, iddianameye dayanak yapılan ve sanığın sevk 
maddesi suçla ilişkilendirilen Ek-A görevlendirmede yetkili personel listesinde 
belirtilen kadronun dahi müvekkilimin görev yaptığı gerçek kadroyu yansıtmadığı, 
müvekkilim ile ilişiği kesilmesi teklif edilen astsubayın aynı birimde görev 
yapmadıkları, müvekkilimin bir karargah subayı olarak ne bu astsubayın ne de 
başkaca bir personelin sicil amiri dahi olmadığı knumu itibari ile delillere tesir edeceği 
düşünülen müvekkilim hakkında çıkarılan, müvekkilimin hakkında çıkartılan yakalama 
kararını İtalya Verona’da bulunan NATO’daki görevi esnasında öğrenip kendisine bir 
tebligat yapılmasını dahi beklemeksizin, kendiliğinden huzurunuza gelerek 
tutuklandığı, dolayısıyla neler olduğu hakkında hiçbir bilgisinin dahi bulunmadığı 
delillere tesir etme ihtimalinin zaten söz konusu olmadığı hususları dikkate alınarak 
dosya içeriğine uygun bulunmayan adil yargılanma hakkının açıkça ihlalli anlamına 
gelen ve artık telafisi imkansız zararlar doğurmakta olan tutukluluk kararının 
kaldırılarak müvekkilimin tahliyesine, mahkumiyetine yeterli her türlü kuşkudan uzak 
kesin ve doğrudan hiçbir delil bulunmayan sanığın beraatına karar verimlisini arz 
ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”CMK 201. madde gereğince soru sormak isteyen var m? 
Buyurun Hakim Bey.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”İsminiz Mehmet Alper iki kelimeden oluşuyor.” 
Sanık Mehmet Alper Şengezer:“Evet.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:“Daha öncesinde Bülent Tunçay’da buna benzer 

hani bir Tuncay Tunçay meselesinden bir durum meydana gelmişti. Şimdi sunmuş 
bulunduğunuz evraklar içerisinde iki isimli olarak belgeler de var size ait değil ama 
parantez içinde yazılmış sizinde şimdi mesela Cem Dereli’ydi herhalde Mustafa Cem 
Dereli mi? Onda iki isim olarak tam olarak yazılmış sizinkinde mesela Alper Şengezer 
olarak yazılmış bu bir taktir mi? Yani siz isminizin birincisini ya da ikincisini kullanma 



şeklinde bir düzen mi vardı? Veya siz daha öncesinde Alper olarak mı 
kullanıyordunuz? O hangi tarihten itibaren Mehmet Alper olarak ya da kullanılmaya 
başlandı diyelim?” 

Sanık Mehmet Alper Şengezer:”Cevap vereyim efendim. Efendim ben 
doğduğumdan beri ismim Mehmet Alper Şengezer. Ve doğduğumdan beri de hiçbir 
şekilde bir isim düzeltmesi bir nüfus değişikliği isimle ilgili bir nüfus değişikliği katiyen 
olmamıştır. İsmim Mehmet Alper Şengezer. Alper tabi ismini kullanıyorum. Ancak 
örneğin bu yurtdışı görevlerimde NATO seyahat emri, biz o zaman pasaport değil 
NATO ülkelerince kabul edilen NATO seyahat emri ile yurt dışına giriş çıkış 
yapıyorduk. M. Alper Şengezer veya Alper Şengezer olarak birçok kez geçmiş. 
Geçende benim ismimi yazan oraya görevlendiren makamlar Alper Şengezer diye 
yazmışlar. Bir sıkıntıya veya giriş çıkışımda bir şeye neden olmadı. Ancak eğer 
sorunuzun amacı.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şöyle mesela sizin tek isim olarak Alper 
Şengezer mesela biraz önce söylediğim Cem Hakan Derelioğlu O iki isimidir Cem 
Hakan?” 

Sanık Mehmet Alper Şengezer:”Bilmiyorum.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Burada ayrı yazılmış ondan dolayı dedim. Yani 

aynı evrakta iki isim kullanılan biri varken, sizinkinde tek isim şekliyle kullanılıyor ya 
bu o anda yani bir protokol müdür ya da işte bir uyarı mıdır, bir istek midir?” 

Sanık Mehmet Alper Şengezer:”Evraktan hangi evrakı kastediyorsunuz Sayın 
Hakim? 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Sizin kendi sunmuş olduğunuz evrak.” 
Sanık Mehmet Alper Şengezer:”Bu şey mi? Verona’daki görevlerle ilgili mi?”  
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet tatbikata katılacak personelin isim listesi.” 
Sanık Mehmet Alper Şengezer:”Evet benim ismimi Alper Şengezer diye 

yazmışlar oraya.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Evet aynı listenin 8. sırasındakinde de eğer iki 

ismi varsa o kişinin Cem Hakan Derelioğlu diye.” 
Sanık Mehmet Alper Şengezer:”Doğrudur ben o diğer kişi için bir cevap 

veremem takdir ederseniz ama benim ismim Mehmet Alper Şengezer.” 
Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Yani ikisi de kullanılabilirdi diyorsunuz. M Alper 

Şengezer olarak da.” 
Sanık Mehmet Alper Şengezer:”Evet kullanılabilirdi. Ben örneğin banka 

şeyinde kredi kartında Alper Şengezer yazılmış. E tabi kabul edilmedi çünkü kimliğim 
Mehmet Alper Şengezer haklısınız yani bu tip sıkıntılarda daha önce banka 
kartlarıyla olmadı değil. Ama bu hususlarla ilgili bir sıkıntı olmadı. İsmim Mehmet 
Alper Şengezer’dir. Ama bu emirlerde Alper Şengezer olarak geçmiş. Hatta şu var 
pasaporttan Mahkemeniz benim yurtdışı görevimle ilgili evrakları istediğinde sadece 
Almanya ile ilgili olanlar geldi. Halbuki ben gittiğimi biliyorum Genelkurmayın şeyleri 
de var daha sonradan avukatım araştırdığında orada dahi kayıtlara Alper Şengezer 
tabi Ahmet Zeki oğlu, 1967 doğumlu kayıtlarla birlikte geçmiş. Sayın Başkan tekrar 
düzelterek ikinci defa istediğimde bu şekilde pasaporttan da doğru olarak çıktı Alper 
Şengezer diye çıktı. Haklısınız durum bu. Ama herhangi bir nüfus değişikliği, isim 
değişikliği olmamıştır bugüne kadar.” 

Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Tamam.” 
Mahkeme Başkanı:”Savunmanızla ilgili gerek sanığın gerekse müdafiin 

sunduğu belge ve dilekçe ekleri alındı. 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Hüseyin Ersöz:”Mikrofonu kapalı olduğu için 

söyledikleri anlaşılamadı.” 



Mahkeme Başkanı:”Evet, ne kadar. Şuanda durup dururken neden o sürece 
ilişkin söz hakkı istiyorsunuz Avukat Bey sırası değil ki. Evet, siz yerinize 
geçebilirsiniz. Hangi konuyla ilgili Avukat Bey.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Hüseyin Ersöz:"Efendim davanın geneline ilişkin 
buradaki sanıkları doğrudan ilgilendiren bir konuya ilişkin ve sormuş olacağınız 
sorulara ve sanık savunmalarında doğrudan ilgilendiren bir hususta.” 

Mahkeme Başkanı:”Doğan Fatih Küçük kendi müvekkillerinize sıra geldiğinde 
savunmanızı yaparsınız Avukat Bey.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Hüseyin Ersöz:”Efendim savunma 
yapmayacağım (mikrofon kapalı olduğu için anlaşılamadı.) 

Mahkeme Başkanı:”Savunmalar devam ediyor şuanda. Buyurun.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Hüseyin Ersöz:”Siz reddedin o zaman efendim 

bu talebimizi reddedin.” 
Mahkeme Başkanı:”Söz hakkı vermiyorum şuanda reddedildi isteğiniz.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Hüseyin Ersöz:”Peki.” 
Mahkeme Başkanı:”Doğan Fatih Küçük CMK’nın 147 ve 191. maddesindeki 

haklarınızın hatırlatıldığını biliyorsunuz.” 
Sanık Doğan Fatih Küçük:” Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Vardınız duruşmada.” 
Sanık Doğan Fatih Küçük:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Daha doğrusu birden fazla duruşmada okundu. Avukatınız 

hazır.” 
Sanık Doğan Fatih Küçük:”Hazır.” 
Mahkeme Başkanı:”Savunmanızı yapacaksınız. Buyurun.” 
Sanık Doğan Fatih Küçük:”Evet, Sayın Başkan, Sayın Heyet, ben de Ek-A’cı 

diye adlandırılan grup gibi suçlananlardanım. Aslında ister sahtecilik yönünde olusun 
isterse olmasın, gıyabımda gerçekleşen bir kurgu için söyleyecek çok şeyim yok. 
Ancak buna rağmen gerek suçun şahsiliği prensibi çerçevesinde gerek iddianamede 
şahsıma yöneltilen suçlamalara çok kısa cevaplar vereceğim. O dönem 1. Zırhlı 
Tugayda 25 Temmuz 2002 tarihinde yeni mezun kurmay yüzbaşı rütbesi ile ilk defa 
göreve başladım. Fiili olarak 3,5 ay Kasım 2002’ye kadar tugayın harekat eğitim şube 
müdürlüğü görevini yaptım. Yurtdışı NATO görevine seçilmem sebebiyle 19 Kasım 
2002 ile 25 Mayıs 2003 tarihleri arasında 6 ay süre ile Kosova’da çok uluslu operatif 
bir karargahta görev yaptım. Kosova NATO görevi 1. Zırhlı Tugay’la dolayısı ile 1. 
Ordu Komutanlığı ile emir komuta zincirimin kesildiği bir görevdir. Görev süresince 
Amerikalı bir tümgenerale bağlı Fransız bir albayın emir komutasında çalıştım. 
Belgeler dosyada mevcut. Olmadığım süre zarfında tugaydaki görevim yerime 
görevlendirilen başka bir kurmay subay tarafından fiilen yürütülmüştür. Tugay, tümen 
ordu plan seminerlerine ve çalışmalarına da bu personel tugayın harekat eğitim şube 
müdürü görevi ile bizzat katılmıştır. Bunu söylerken bu göreve katılmak ya da bu 
görevi yapmak bu plan seminerlerine katılmak suçtur diye bir kastım yok. Sadece 
maddi bir gerçeğin benim katılmadığımı ortaya çıkartmak açısından ifade ediyorum. 
Kosova görevinin akabinde 25 Mayıs ile 5 Temmuz 2003 tarihleri arasında tugaydaki 
görevimi tamamladım ve tayin oldum. Tugayda Kosova öncesi ve sonrası olmak 
üzere toplam 184 gün görev yapmışım 3,5 ay öncesinde 3 ay civarında ve 
sonrasında. Söylediklerim bir mantık çerçevesinde incelendiğinde kolayca 
görülebileceği gibi tüm suça konu CD’lerin ve içersindeki sözde belgelerin 
oluşturulduğu iddia edilen tarihlerde ben ülke içerisinde değilim. O dönemde icra 
edilen ne 1. Zırhlı Tugayın ne sıralı birliklerim olan 52. Tümenin ve 1. Ordunun plan 
seminerlerine veya çalışmalarına veya 3. Kolorduda yapıldığını bilip bilmediğim 



çalışmalara katılmamışım. Bunların hiçbirine katkım olmamış. Esasen bunlardan 
inanın hiç haberim de olmadı. Ne iddia edilen sözde görevlendirme bana yurtiçinde 
veya yurtdışında tebliğ edildi, ne de böyle bir görevi kabil etmem söz konusu oldu. 
Müspet delilleri bulamazsınız, şahidini gösteremezsiniz. Çünkü gerçektende böyle bir 
şey yok. Sayın Heyet hukukta suçun işlenebilirliği diye bir kavram da var bir de bu 
çerçeveden bakın lütfen. Hangi olağanüstü teknolojik imkanları kullanarak daha 
öncesinde 3 ay civarında çalıştığım koca bir tugay veya kolordu personelini ta 
Kosova’dan tanıdım, kategorize ettim, fişledim veya görevlendirdim veya tüm bunlara 
katkı sağladım. Kosova’nın o tarihte yeni savaştan çıkmış emniyetsiz bir bölge 
olduğu görev yaptığım NATO karargahının arazı şartlarına yakın konteynırlarda tesis 
edilmiş bir üst bölgesinde kurulu olduğu, ki fiili bir operatif karargahtır, 
düşünüldüğünde ailemizle bile haftada bir telefonla görüşebildiğimiz bir ortamda 
yaşarken, günümüzün teknolojik imkanlarının gelişmiş onduğundan yola çıkarak 
ortaya somut bir veri koymadan, örneğin uydudan fişlemiştir. Belgesi de şudur. 
Telefonla yapmıştır. Dinleme kayıtları şunlardır. Ne bileyim şahitleri şunlardır. 
Twitter’ı kullanmıştır, Facebook’u kullanmıştır gibi. Suçun Kosova’dan işlenebilirliğini 
akıl ve izanla nasıl açıklarsınız? Kaldı ki tüm bu sözde listelerde benim doğrudan 
astım olan tek kişi bile yok. Günümüzün teknolojik seviyesi demek temadi demek 
müspet delilleri ortaya konamıyorsa benim durumumda da biraz zorlama olmuş 
olmuyor mu? Fazlaca tahmin ve ihtimal hesabıyla hareket etmek demek olmuyor 
mu? Mantık bunun neresinde? Sayın Heyet haksız yere suçlanıyorum. En büyük 
güvencem suçsuzluğum. Atılı suçlarla uzaktan veya yakından ilgim ve alakam yok. 
Süreç yönünden uğrayacağım kayıplarımda göz önüne alınarak önce tahliyeme ve 
akabinde derhal beraatıma karar verilmesini talep ediyorum.“ 

Mahkeme Başkanı:”Savunmanızı yazılı olarak gönderdiniz.” 
Sanık Doğan Fatih Küçük:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Bir sayfadan ibaret savunmanızı gönderdiniz.” 
Sanık Doğan Fatih Küçük:”Ön savunmam.” 
Mahkeme Başkanı:”Evet nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum.” Doğan Fatih 

Küçük, Osman oğlu, Ruhat’tan olma, 05.01.1968 doğumlu Erzurum/Aşkale/Yeni 
nüfusuna kayıtlı adli sicil kaydınızda herhangi bir ilam bulunmamaktadır. Doğru mu?” 

Sanık Doğan Fatih Küçük:”Doğrudur efendim.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 78 dizi 67-75 arasında Cumhuriyet Savcılığı 

ifadeniz var. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmış.” 
Sanık Doğan Fatih Küçük:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Var mı bununla ilgili ilave etmek istediğiniz düzeltmek 

istediğiniz katılıyor musunuz bu ifadenizi?” 
Sanık Doğan Fatih Küçük:”Yok, kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Kabul ediyorsunuz ifadenizi.” 
Sanık Doğan Fatih Küçük:”Kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Kabul ediyorsunuz. Evet, Sanık müdafiinden savunmaya 

ilave edeceği bir soru olup olmadığı soruldu.” 
Sanık Doğan Fatih Küçük müdafii Av. Ahmet Koç:"Sayın Başkan, Değerli 

Üyeler, öncelikle müvekkilimin son derece samimi kısada olsa özetleyen 
savunmasına aynen iştirak ediyorum. İkinci olarak; Sayın Başkan, biz burada birçok 
hak ve hukuk ihlallerine rağmen hukukla mücadele ederek olmayan suçtan ve sahte 
olarak üretildiği anlaşılan CD’leri ciddiye almamamıza rağmen değerlendirme yapıp 
savunma yaparak hukuk ve adalet aramaya çalışıyoruz. Çünkü birçok akademisyen 
ve hukukçular gibi Yargıtay 9. Ceza Dairesinin birçok içtihatlarında da kabul edildiği 
üzere ve ayrıca Sayın Haberal tarafından İstanbul özel yetkili mahkemenin 11 hakimi 



hakkında açtığı tazminat davasına yapılan hakimlerin savunmalarından ki bu davada. 
Sayın Peksak da bildiğim kadarıyla para cezasına mahkum edilmiştir. Ancak verilen 
bu mahkumiyet kararından mutlu olduğumuzu söyleyemem sadece üzüntü duymuş 
olabilirim. Bunu arz ederken şunu.” 

Mahkeme Başkanı:”Kesinleşmiş kararı var mı? Ortada onu söyleyin Avukat 
Bey karar kesinleşti mi? onu söyleyin.” 

Sanık Doğan Fatih Küçük müdafii Av. Ahmet Koç:"Efendim.” 
Mahkeme Başkanı:”Tazminat kararı kesinleşti mi?” 
Sanık Doğan Fatih Küçük müdafii Av. Ahmet Koç:"Mahkumiyet kararını ifade 

ediyorum. Kesinleştiğini ifade etmiyorum. Yargıtay tarafından karar verildi Sayın 
Başkanım.” 

Mahkeme Başkanı:”O zaman hukuken sonuç doğuran bir karar yoktur ortada o 
zaman.” 

Sanık Doğan Fatih Küçük müdafii Av. Ahmet Koç:"Evet Karar verildi yalnız 
Sayın Başkanım.” 

Mahkeme Başkanı:”O karar Genel Kurul tarafından bozuldu.” 
Sanık Doğan Fatih Küçük müdafii Av. Ahmet Koç:"Evet Müsaade edin şunu 

arz edeyim.” 
Mahkeme Başkanı:”Bozulduysa ortada karar yok.” 
Sanık Doğan Fatih Küçük müdafii Av. Ahmet Koç:"Arz edeceğim Sayın 

Başkan. Şimdi bunu şunun için arz ettim. Sayın Peksak ve hakim arkadaşlarımı bir 
suçlama amacıyla değil, arz ettiğim gibi bu olaydan mutlu olmadığımı da ifade ettim. 
Ancak oradaki savunmanın bir bölümünü okumak istiyorum Sayın Başkanım. 
Fotokopi belge ile mahkumiyet verilemez. Fotokopi belge üzerinden yargılama 
yapılması Yargıtay’ın içtihatlarına uygun değil. 28 ayrı Hakimden sadece 11’i dava 
edildi. Bunun dışında 6 Mahkeme Başkanı ve 22 Üye Haberal’ın tahliye talebine 
verilen karlarda yer aldı. Ancak dava sadece bazı Hakimlere açıldı. Mahkemede 
savunma yapana kadar Köksal Şengül’ün de tahliye istemişti demiş olması yani 
fotokopi ve altında imza bulunmayan bilgisayar çıktılarının delil niteliği taşımadığına 
dair değerlendirilmeleri karşılığında biz de aynı görüşü savunarak diyoruz ki Sayın 
Başkanım. 1. Ordu Komutanlığında yapılan seminere 162 kişi katılmasına rağmen 
neden sadece dijital veriler elde edilen, altında imza bulunmayan, hangi 
bilgisayardan çıktığı tespit edilemeyen sahte olduğu anlaşılan delil niteliği itibari ile 
fotokopiden çok daha zayıf konumda bulunan bilgisayar çıktılarına dayanılarak 48 
kişi hakkında dava açıldığını, 148 kişi hakkında dava açılmadığını ve yine seminere 
katılmadığı halde bir kısmının 1. Ordu Komutanlığı ile hiç bağlantısı olmayan birilik 
personeli olduğu bazı personelin ise iddia edilen tarihlerde yurt dışında olduğu halde 
ki müvekkilimde olduğu gibi neden ve hangi kritere göre dava açıldığını ve ayrıca 
seminere katıldığı ve sunum da yaptığı halde bazı personel hakkında bu delillere 
göre, doğrusu da bu olmakla birlikte, neden haklarında soruşturma açılmadığı, 
açılanlar hakkında da aynı durumda olmalarına rağmen kovuşturmaya yer olmadığı 
kararını verdiğini soruyoruz. Bu anayasanın 2 ve 10. maddelerine de aykırı olduğunu 
siz heyetiniz çok daha iyi biliyor diye düşünüyorum Sayın Başkanım. Bu soruyu 
Sayın Savcılara değil sadece aynı soruyu Sayın Mahkemeye de soruyoruz. En 
azından Sayın Mahkeme cevap vermese bile hukuk üreterek bu hususları nazara 
alıp değerlendirmesi ve bu Sayın kişilerin mağduriyetlerine biran önce tahliye ederek 
son vermesi gerektiği görüşünü taşıyoruz. Ayrıca müvekkilin durumuna gelecek 
olursak çok fazla bir şey söylemeye de gerek yoktur diye düşünüyorum Sayın 
Başkanım. Ancak daha önce Mahkemeye sunduğumuz belge ve keza Mahkemenizin 
29.04.2010 tarihli ve 2010/283 sayılı yazıları ile Genelkurmay Başkanlığının 3/5 2011 



tarihli sayılı yazıları ile ek belgede gönderilmek suretiyle müvekkilin 19.11.2002 ile 
20.05.2003 tarihleri arasında Kosova’da görevli olduğunun bildirildiği, yani müvekkilin 
balyoz harekat planı hazırladığı iddia edilen tarih ki o tarihi arz ediyorum ve 05-07 
2003 tarihindeki yapılan seminer tarihlerinde yurtdışında olduğu, görevlendirmede 
yetkili personel listesinde ismi bulunmakla birlikte emrin kendisine tebliğ edildiğine 
dair herhangi bir delil ve belgenin bulunmadığı ve nitekim bu dosyayı incelediğimizde 
ben rastlamadım Sayın Başkanım. Sayın Savcıların da rastladığına inanmıyorum. 
Heyetiniz rastladıysa hangi klasörde hangi yerde olduğunu söylerseniz biz de son 
derece memnun olur ve savunmalarımızı da onun üzerine kurmak suretiyle yapmak 
durumunda kalırız diye düşünüyorum. Kaldı ki görevli olduğu birliğin 1. Ordu 
Komutanlığı ile herhangi bir emir ve komuta ilişkisinin bulunmadığı, dolayısı ile 
hazırlanan bu belgelerin sahte olduğunu, biz de birçok kez arz ettik. Ve buradaki 
Sayın Meslektaşlarım ve Sayın Sanıklar da bu belgelerin hem dış itibari ile hem de 
dokümanları itibari ile sahte olduğunu birebir anlattılar. Burada bir hususu daha arz 
etme ihtiyacı hissediyorum Sayın Başkanım. Türk toplumunun %80’inin saygı 
duyduğu ve güven duyduğu bir Genelkurmay Başkanlığına bir yazı yazdınız Sayın 
Başkanım. Genelkurmay Başkanlığından da cevap geldi. Benim müvekkilim gibi bir 
takım personelin yurtdışında olduğuna dair. Ben arzu ederdim ki Sayın Başkanım. İyi 
niyetinizden hiçbir kuşkum yok. Ben arzu ederdim ki bu Türk silahlı kuvvetlerinin başı 
olan Genelkurmay Başkanlığının bu yazısına itibar edin. Ama heyetiniz olarak buna 
itibar etmediniz. Emniyet Müdürlüğünden giriş ve çıkış kayıtlarını sordunuz. Belki iyi 
de oldu doğru da oldu ve nitekim de müvekkilimin de yurtdışına giriş çıkışı ile ilgili 
kayıtları ve belgeleri geldi. Ama Genelkurmay Başkanlığının yazısı resmi bir yazıdır 
bir kurumdur. Kurumun bu yazısına itibar etmeniz gerektiğini düşünürdüm ve yine o 
amacı taşıdığınıza inanıyorum eksikliği tamamlama bakımından yazmış olabilirsiniz 
diye o görüşümü de tekrarlamak istiyorum Sayın Başkanım.” 

Mahkeme Başkanı:”Yani o ikinci bir yazı yazmak gibi bir şey değil bir 
güvensizliğin ifadesi değil aynı ara kararı ile çıktı onlar yani iki kuruma birden yazı 
yazmak burada bir güvensizlik yok. Sadece Pasaport Şubeden gelse ona da itibar 
edilir sadece Genelkurmaydan gelse ona da itibar edilir ama yazarken iki yere birden 
yazıldı.” 

Sanık Doğan Fatih Küçük müdafii Av. Ahmet Koç:"Onu arz etmeye 
çalışıyorum Sayın Başkanım.” 

Mahkeme Başkanı:”Buradaki savunmalarda o da vardı pasaportlarını da 
sorun, Genelkurmay'a da sorun şeklinde savunmalara da geçtiği için biz de o 
taleplere uygun iki yerden sorduk. Yoksa iki kurumun birinin de cevabı bizim için 
yeterlidir. Kişinin.” 

Sanık Doğan Fatih Küçük müdafii Av. Ahmet Koç:"Sayın Başkanım. Sayın 
Başkanım iyi niyetinizden benim kuşkum yok sorulması da iyi oldu ama ben güven 
duymanızı.” 

Mahkeme Başkanı:”Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının verdiği cevaplara 
güvensizlik diye bir şey olamaz yani onlar cevap olarak doğrudur. Ama 
Mahkemelerden değerlendirilecektir sadece cevaplar.” 

Sanık Doğan Fatih Küçük müdafii Av. Ahmet Koç:"Mutlaka, mutlaka ama bir 
taraftan da geldiği iyi oldu. Onu da bir vesile ile arz etme ihtiyacı hissediyorum Sayın 
Başkanım. Bu nedenlerle çok fazla zamanınızı almak istemiyorum ve müvekkillerim 
de son derece kısa tutmamızı istediği için savunmamızı daha sonraya saklı 
tutuyoruz. Müvekkil hakkında soyut ve maddi delillerle desteklenmeyen hukuki değeri 
olmayan altında imzası bulunmayan bir bilgisayar çıktısına dayanılarak mahkumiyet 
kararı veremeyeceksiniz Sayın Başkanım. Bir hukukçu olarak ben en azından böyle 



bir düşüncede bulunuyorum ve bu iddiada bulunuyorum ve sonunda müvekkil 
hakkında beraat kararı vereceğinize göre bunun biran önce tahliyesine karar verilip 
de mağduriyetinin önlenmesi gerektiğini saygı ile arz ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”CMK 201 gereğince soru sormak isteyen var mı?” 
Sanık Doğan Fatih Küçük müdafii Av. Ahmet Koç:"Sayın Başkanım dosyada 

deliller mevcut ama ben yine yurtdışına giriş çıkışı ve aynı zamanda 9. Ceza 
Dairesinin gazeteye yansıyan bir kararı ile de ilgili belgeyi Mahkemenize sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet, Doğan Fatih Küçük’ün savunması tamamlandı. 
Dursun Tolga Kaplama burada mı? Evet, savunmanızı bu yazılı savunma 
çerçevesinde mi yapacaksınız?” 

Sanık Dursun Tolga Kaplama:”Özetini yapacağım.” 
Mahkeme Başkanı:”Bunun özetini yapacaksınız şu anda Mahkemeye evet 

yazılı savunmanızı aldık. Ekleri de var. Bazı belgeler de eklemişsiniz. Bazı dosya 
içerisinde mevcut 7 sayfadan ibaret savunma ve ekleri var. Sizde CMK’nın 147 ve 
291. maddesindeki hakların okunduğu duruşmalarda buradaydınız.” 

Sanık Dursun Tolga Kaplama:”Buradaydım.” 
Mahkeme Başkanı:”Haklarınızı biliyorsunuz.” 
Sanık Dursun Tolga Kaplama:”Biliyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Müdafiiniz hazır.” 
Sanık Dursun Tolga Kaplama:”Hazır.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun savunmanızı yapabilirsiniz.” 
Sanık Dursun Tolga Kaplama:”Sayın Heyet, hakkımda iddianameyle açılan bu 

davadaki tüm suçlamaları kesinlikle reddediyorum. Konu ile ilgili olarak Savcılık 
ifademi verip suçsuzluğumu ifade etmiştim. Aynen tekrarlıyorum. Adım birileri 
tarafından kendi rızam olmadan iradem ve bilgim dışında listeye dahil edilmiştir. 
İddianamede belirtilen şahsıma görev tevdi edildiği bu görevi kabul ettiğim varsayımı 
asılsızdır. Plan seminer ya da çalışmasına katılmadım. Sahte olduğu ispatlanan 
sözde 3. Kolordu görevlendirmede yetkili personel listesinin 16. sırasında ismimin 
neden geçtiğini bilmiyorum. Kimseden hiçbir görev almadım ve kabul etmedim. Aynı 
listede ismi geçip tutuksuz yargılanan kişiler mevcut olmasına rağmen tutuklu 
yargılanmamın haksızlık olduğu düşüncesindeyim. Ek-A 3. Kolordu görevlendirmede 
yetkili personel listesindeki görev yerim Erzincan'da bulunan 3. Ordu Hava Savunma 
Taburu olarak gösterilmiştir. Oysa Mart 2003’teki görev yerim İstanbul Hadımköy’de 
bulunan 1. Zırhlı Tugay Hava Savunma Bataryasıdır. 1. Ordu ve 3. Ordular arasında 
hiçbir emir komuta ilişkisi bulunmamaktadır. Yani Erzincan 3. Orduda görevli olan 
şahsımın iddia edildiği gibi İstanbul 1. Ordudan emir ve görev alması ve 1. Ordudan 
kimseyi görevlendirmesi mümkün değildir. Ayrıca iddianamede yer alan 3. Ordu 
mensubu tek kişi olduğumu ve üsteğmen rütbesinde olduğumu belirtmek isterim. Bu 
çelişkilere ilaveten dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise şudur. Eğer CD sahte 
olmasaydı. CD’nin son kaydedilme tarihi olan 4 Mart 2003 tarihindeki gerçek görev 
yerim 1. Zırhlı Tugay Hava Saha Bataryası olarak yazılırdı. Ben Erzincan 3. Orduya 4 
Mart 2003’ten tam 5 ay sonra Temmuz 2003’te atandım. Genelkurmay Başkanlığı bu 
hususu yani atamamın gerçekleştiği tarihi 17 Mayıs 2010 tarihli cevap yazısı ile 
Savcılığa bildirmiştir. Dava klasöründe 14 dizin no 197. Yazılı savunmamı da ayrıca 
sunuyorum. Her sene olduğu gibi Mayıs ayında açıklanacak olan yeni atamaların 
hiçbir şekilde önceden bilinmesinin mümkün olamayacağı aşikardır. Döneme ait 
atama emrini yazılı savunmamda sunuyorum. Sahte listeler hazırlanırken sözde 
görevlendirme listesine görev yerim yanlış yazılmıştır. O döneme ait görev yerim 
değil. Henüz atamamın yapılmadığı yer görev yerim olarak sözde görevlendirme 
listesine eklenmiştir. Tekrar ifade etmek istiyorum. Listede görev yerim olarak 



gösterilen 3. Ordu Hava Saha Taburu 1. Ordu Birliği değil. Erzincan’da bulunan 3. 
Ordu birliğidir. Sonuç olarak tespit ettiğim ve anlattığım bu çelişkiler hakkımda 
uydurulan sözde CD’nin sözde listeyi içeren sahte CD’nin Mart 2003 ‘ten çok ilerdeki 
tarihte üretildiğinin ispatıdır. Şahsıma atılı suçlama gerçek dışıdır. Hakkımda bu 
haksız ve yersiz iddialar ileri sürülmek suretiyle tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı 
Mahkemenizden talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Dursun Tolga 
Kaplama, Aktan oğlu, Necla’dan olma, 20.01.1975 doğumlu, İstanbul/Fatih/Sümbül 
Efendi nüfusuna kayıtlı, adli sicil kaydınızda herhangi bir ilam bulunmamaktadır.” 

Sanık Dursun Tolga Kaplama:”Doğrudur.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 87 dizi 356-357’de İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca alınmış ifadeniz mevcut.” 
Sanık Dursun Tolga Kaplama:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Doğru mu ifadeniz kabul ediyor musunuz?” 
Sanık Dursun Tolga Kaplama:”Eklemek istediğim, ediyorum eklemek istediğim 

bir konu var.” 
Mahkeme Başkanı:”Hiçbir konu yok.” 
Sanık Dursun Tolga Kaplama:”Bir konu var.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun devam edin. Ekleyin.” 
Sanık Dursun Tolga Kaplama:”11 Mayıs 2010 tarihinde vermiş olduğum 

ifademe katılıyorum. Eklemek istediğim bir nokta mevcuttur. İfademde halen aynı 
birlikte yüzbaşı rütbesi ile batarya komutanı olarak görev yaptığım yazmaktadır. Bu 
da sanki 2003 yılından bu yana aynı görevde devam ediyormuşum ve Erzincan 3. 
Orduya atanmamışım gibi algılanabilmektedir. Ben 1. Zırhlı Tugaydan 2003 yılında 
Erzincan 3. Orduya, 2006 senesinde İstanbul Çekmeköy’e, 2008 yılında da tekrar 1. 
Zırhlı Tugay Hava Savunma Tabur Komutanı olarak İstanbul’a atandım. Safahatımın 
doğrusu budur.” 

Mahkeme Başkanı:”Sanık müdafiinden savunmaya ekleyeceği bir husus olup 
olmadığı soruldu.” 

Sanık Dursun Tolga Kaplama müdafii Av. Ali Rıza Aral:"Sayın Başkan ben 
müvekkilin sanığın savunmalarına aynen katılıyorum. Şimdi başta da söyledim. İlk 
zamanlarda da söyledim. Benim müvekkilim hakkında bu meşhur Ek-A listesinden 
başka bir delil yok. Dosyaya da baktım yok. Şimdi ayrıntılı bir biçimde tarihlerini de 
belli eder şekilde tayinini ve bu CD’nin ne zaman meydana geldiğini size iletti. Lütfen 
bu tarihlere bir bakın. Bu tarihler itibari ile zaten müvekkil hakkında bu şekilde 
düzmece bir delil olduğu gayet açık yani böyle bir iftiraya dayalı olduğu hissi gayet 
açık ve bunu da siz değerlendireceksiniz. Şimdi ben bir husus da rahatsızım bunu da 
lütfen iddia makamına da soruyorum. Sorabilir miyim? Sorabilirim. Şimdi siz 11 Şubat 
2011 tarihinde bütün bu insanların tutuklanmasını talep ettiniz. O sizin değer 
yargınız. Ben özgürlükten yanayım. Bu itibarlı olduğuna inandığım insanların hiçbir 
şekilde kaçmayacağını adaletin önünde hesap vereceklerini inancı içersinde 
hareketle soruyorum. Siz güzel, 16 kişiden 16 kişiden bir kişi eksik hepsinin 
tutuklanmasını talep ettiniz. 15. sırada bulunan kesinlikle tutuklanmasına karşıyım. 
Sakın ola ben onun da ama adil yargılanma ve silahların eşitliği yönünden buna bir 
cevap verebilir misiniz, bu değerli arkadaşımız Timuçin Eraslan asker bunun 
tutuklanmasını talep etmeyişinizin bir nedeni vardır mutlaka? Bir yakınlık, ahbaplık 
falan böyle bir şey mi? Yahut da ben şimdi size emsal olarak gösteriyorum. Benim 
müvekkilimin de tutuklanmasını istemeyebilirdiniz. Veyahut da Yüksek Heyetiniz 
bunu nazara alarak bu benim müvekkilimin de Timuçin Eraslan emsal gösteriyorum 
size, buna bakarak onu da tahliye edebilirsiniz. O bakımdan bir rahatsızlık duyduğum 



için neden oldu bu böyle? Eğer delilse, işte delil. Benim müvekkilim hakkında da delil 
bu liste delil, diğerleri hakkında da delil. E niye onlar tutuklanıyor da bu arkadaşımız 
serbestçe gidiyor? Ama tutuklanmasına yine de karşı olduğumu burada beyan 
ediyorum. Yürekten de beyan ediyorum. Ben 11 Şubattan beri tutuklu olan 
müvekkilimin bu nedenlerle takdir edilecek teminat karşılığında dahi olsa serbest 
bırakılması yönünde bir karar vermenizi istirham ediyorum saygılar sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki CMK 201. madde gereği soru sormak isteyen var mı? 
Peki yerinize geçebilirsiniz. Doğan Temel. Evet, sizde CMK’nın 147 ve 191. 
maddesindeki haklar okunduğundu duruşmalarda buradaydınız.”  

Sanık Doğan Temel:”Tüm duruşmalara katıldım. Sayın Başkan.” 
Mahkeme Başkanı:”Haklarınızı biliyorsunuz.” 
Sanık Doğan Temel:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Müdafiiniz de hazır sanıyorum.” 
Sanık Doğan Temel:”Evet hazır.” 
Mahkeme Başkanı:”Savunmanızı yapacaksınız.” 
Sanık Doğan Temel:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 
Sanık Doğan Temel:”Ben savunmamı özet olarak yapıp arkasından size yazılı 

olarak 3 sayfalık bir normal savunmayı takdim edeceğim. “ 
Mahkeme Başkanı:”Peki nasıl isterseniz.” 
Sanık Doğan Temel:”Sayın Heyet, Sayın Savcı, ben Emekli Korgeneral Doğan 

Temel. 66 yaşında ilk kez bir Mahkemenin önüne darbe ve terör gibi son derece ağır 
ve onur kırıcı bir suçlama ile çıkıyorum. Darbelerin nelere malolduğunu sanırım 
Türkiye’de anlamayan kalmamıştır. Ben daha 15 yaşındayken, gençken 27 Mayıs 
darbesinin acısını yaşadım. Rahmetli babam askerdi ve yarbaylığa terfi etmeyi 
beklerken emekli edildi. Yaşadığımız maddi ve manevi sıkıntıları bugün bile 
hatırlıyorum. O bakımdan darbeci değil tam aksine darbe karşıtlarından bir askerim. 
12 yıllık generallik süremin önemli bir bölümünü ki 1994, 95, 99, 2000, 2001 
Güneydoğu ve Kuzey Irak’ta terörle mücadele ile geçirdim. Halen de PKK ve 
Hizbullah terör örgütlerinin hedef listesindeyim. Terörist değil tam aksine terörle 
mücadele etmiş, ortaya canını koymuş ve bu uğurda madalyalar ile taltif edilmiş bir 
askerim. Bu nedenle lütfen herkesten istirham ediyorum. Terör veya terörist 
sözcüklerini kullanırken dikkatli olunması gerekir. Ağustos 2001 tarihinde 
Diyarbakır’daki 7. Kolordu Komutanlığından Harp Akademileri Komutan 
Yardımcılığına atandım. Orgeneralliğe terfi sırasındaki bir korgeneral için bu görev 
tıpkı merkeze alınan bir vali gibi son derece pasif bir görevdir. Ve emekli edileceksin 
anlamına gelir. Nitekim Ağustos 2003 tarihinde doğrudan emekliye sevk edildim. 
Harp Akademileri Komutan Yardımcılığı pasif bir görevdir. Çünkü komutanlık temel 
niteliklerinden, ceza verme, mükafat, sicil verme ve en önemlisi emir verme yetkisine 
sahip değildir. Bu nedenle öğrenci subayları ve diğer öğretim görevlilerini tanıyıp 
değerlendirmem ve görev vermem mümkün değildir. Yetkim de yoktur. Bu yetki 
sadece Kara, Deniz, Hava Harp Akademileri Komutanları olan tümgeneral ve 
tümamirallere aittir. Ve onlar da doğrudan doğruya Harp Akademileri Komutanı 
orgenerale bağlıdırlar. Yazılı savunmamda biraz sonra takdim edeceğim. Bu mevcut 
resmi görev tanımımda bu söylediklerim çok açık olarak görülecektir. Benden önce 1. 
Ordu Komutanı ve karargahınca açıkça ifade edildiği gibi Harp Akademileri 
Komutanlığı doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığına bağlı bir eğitim öğretim 
kurumudur. Okuldur. Sorumluluğu konuşlandırıldığı bölgedeki tel örgülerle sınırlıdır. 
Girişinde ve çevresinde nöbet tutan erler dışında silahlı gücü de yoktur. Komutan 
yardımcısının ise zaten bir makam odası ile bir emir subayı vardır. Başka da gücü 



yoktur. Böyle bir kurum ile hiçbir hiyerarşik bağı bulunmayan ve Kara Kuvvetlerine 
bağlı bir ast birlik olan 1. Ordu Komutanlığınca 8 yıl önce icra edildiğini, medya ve 
iddianameden öğrendiğim, alakamın olmadığı plan seminerine katılmadım. Hiç kimse 
bana sözde darbe planı ile ilgili kişiye özel bir görev tebligatı yapmadı, yapamaz da. 
Hele alakasız, çok ast bir birlikte böyle bir tebligatı gelip benimde orgenerallik 
sırasında bir korgenerale yapmak kimsenin haddine değildir. Bu nedenle müsnet suç 
ve suçlamalar ile hiçbir ilgim yoktur. Burada iradem ve bilgim dışında, kim veya kimler 
tarafından hazırlandığı müspet deliller ile ortaya konulamayan bir ek çizelgede 
sadece adıma yer verildiği için yargılanıyorum. Gerek iddianamede, gerek Gölcük’te 
ele geçen sözde belgelerde bana yönelik bir emare ve delil bulunmamaktadır. Beni 
bu telafisi imkansız duruma düşürenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapabilmem 
için sorumluların bir an önce ortaya çıkartılması, en büyük dileğim ve sizlerden 
talebimdir. Savunmam bundan ibarettir. Sorularınızı cevaplamaya hazırım. Yazılı 
savunmamı takdim ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”4 sayfadan ibaret savunmanız ve ekinde bir belge ile 
Mahkememize ulaştı. Nüfus Adli Sicil Kaydınızı okuyorum. Doğan Temel. Necip oğlu, 
Hatice Nezihe’den olma, 01.01.1946 doğumlu. İstanbul/Üsküdar Mimar Sinan 
nüfusuna kayıtlı. Adli Sicilinizde herhangi bir belge bulunmamaktadır.” 

Sanık Doğan Temel:”Doğrudur efendim.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 87, Dizi 139 ve 138’de İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığınca alınan ifadeniz mevcut. Bununla ilgili bir açıklamanız var mı? Kabul 
ediyor musunuz?” 

Sanık Doğan Temel:”Aynen kabul ediyorum, Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:”Kabul ediyorsunuz. Sanık müdafiinden savunmaya ilave 

edeceği bir husus olup olmadığı soruldu.” 
Sanık Doğan Temel müdafii Av. Çetin Kökdemir:”Değerli Başkanım. Şimdi 69, 

70, 71 nolu şüpheliler benim müvekkillerim. Peş peşe savunmalarını yapacaklar. Ben 
Değerli Sanıkların ve Değerli Meslektaşların vakitlerini almamak için 3 müvekkilimin 
savunması bittikten sonra, kendilerinin hukuki durumu son derece birbirine benzer 
olduğu için ve burada bir parantez de açarak istirham ediyorum. Lütfen şahsi 
dosyalarını bu savunmalar sırasında, müvekkillerimin savunması sırasında kısaca bir 
gözden geçirin. Savcılık savunmaları doğaldır ki ayrık olmak üzere, çünkü ben şöyle 
bir tespit yaptım. Müvekkilim Doğan Temel’in Savcılık ifadesi 16 satır, Recep Rıfkı 
Durusoy’un Savcılık ifadesi 21 satır, Sayın Hayri Güner’in Savcılık savunması 25 
satırdan ibaret. Hiçbir soru sorulmamış. Sadece 2 belgede ismi geçtiği için, 2 belge 
sorulmuş kendilerine. Başkaca herhangi bir soru yok. Şunun için söylüyorum. 
Savcılık ifadeleri haricinde kalan polis tespit tutanağı, keza isminin geçtiği 
görevlendirmede yetkili personel listesi ve 3’ü de general oldukları için kendileri ile 
birlikte 212 generali kapsayan, yanlarında 1, 2, 3 artı işareti bulunan general etüt 
belgesi haricinde benim müvekkillerim aleyhinde iddianamedeki suçlayıcı ifadeler ve 
ibareler haricinde herhangi bir delil söz konusu değildir. Ben bunları 3 savunma 
bittikten sonra arz edeceğim. Ancak istirham ediyorum. Polisin ve Savcılığın 
dosyaları kabartmak için tıpatıp aynı, yanı balyoz planından birer tane, polis tespit 
tutanağından birer tane, general etüt, bunları koyduğunu sizde gözlerinizle lütfen 
görünüz. Şimdilik teşekkür ederim, Başkanım.” 

Mahkeme Başkanı:'' CMK 201. madde gereğince soru sormak isteyen var mı? 
Buyurun Hakim Bey.”   

Üye Hakim Murat Üründü:”Savcılık beyanlarınızda, Cumhuriyet Savcılığında 
vermiş olduğunuz beyanlarınızda.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 



Üye Hakim Murat Üründü:”Yani onu genel anlamda diyoruz. Yani ifadelerdir 
yani. O anlamda, yoksa tamam yani.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Üye Hakim Murat Üründü:”Tek beyanı var evet. Tek tarihli beyanı var.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu, söyledikleri anlaşılamadı. 
Üye Hakim Murat Üründü:”Ben Çetin Doğan liderliğinde hükümeti devirmeye 

yönelik herhangi bir oluşum ve örgüt içerisinde yar almadım. Bu zaten mümkün 
değildir. Çünkü Çetin Doğan benim emekli edilmem için Yüksek Askeri Şurada 
gerekli girişimlerde bulunan kişidir, demişsiniz. Ama bunun sebeplerini falan 
açıklamamışsınız. Ayrıntıya girmemişsiniz. Yani sizin açınızdan eğer bir sakıncası 
yoksa niçin gerekli girişimlerde bulundu.” 

Sanık Doğan Temel:”Ben kısaca açıklamaya çalışayım efendim. Şimdi 
iddianameye esas teşkil eden birtakım belgeler ve bu CD’ler falan var. Bunların 
sahteliği defalarca huzurlarınızda takdim edildi. Sayın Çetin Doğan ile benim 
durumum da buna diğer bir örnektir. Bu sahte CD ve belgeleri hazırlayanlar, tabi 
aramızdaki durumu bilemedikleri için, bizi aynı organizasyonun içerisinde gösterme 
gibi bir hataya düşmüşlerdir. Şu kadarını söyleyeyim, kendileri ile herhangi bir 
organizasyonda asla birlikte olamayız. Ne Sayın Çetin Doğan beni kabul eder, ne de 
ben onun kuracağı sözde organizasyonun içerisine girerim. Özel durumları tam 
olarak anlatmak, burada yeri yok ama kendisiyle frekans uyuşmazlığımız olduğunu 
ifade edeyim ve şu Mahkeme, yani bu iddianamede ve sizlerin bu iddianameyi 
kabulüyle ancak bir araya gelebildik. Bunun dışında bir yerde başka türlü bir araya 
gelmemiz mümkün değildi.” 

Üye Hakim Murat Üründü:“Şöyle, çok şahsi meseleler değilse, şimdi bu 
ifadeleriniz çok soyut kalıyor.” 

Sanık Doğan Temel:“Efendim. Şöyle, şimdi ben 1999 yılında Diyarbakır’da 
Kolordu Komutanlığına atandım. Ve 1999 – 2000 - 2001 yılları, kendisi tabi ki yüksek 
askeri şura üyesiydi. Herkesi takip etmek durumunda, dolayısı ile şey yok. Yani. 

Salonda söz almadan konuşuldu. Anlaşılmadı. 
Mahkeme Başkanı:“Yok. Yani yasada öyle bir madde yok, olmayan bir şey de 

kullanılamaz.” 
Sanık Doğan Temel:“Bir ben açıklayım, ondan sonra.” 
Mahkeme Başkanı:“Bakın. Soru muhatabına soruldu. Hakim Bey’in zaten 

sorusuna itiraz etme şeklinde de yasada da bir hüküm yok. CMK. 201/2. Madde 
Mahkeme Hakimlerinin soru sormasını ayrık düzenlemiştir. Üstte sanık müdafileri, 
müdahil vekilleri ve davanın diğer tarafları soru sorabilir derken, altında itirazı 
düzenlemiştir ama CMK 201'de yoktur.” 

Salonda söz almadan konuşuldu. Anlaşılmadı. 
Mahkeme Başkanı:“Bir dakika Bir dakika, Peki, sonra Hakim Bey’de zaten bu 

kendisi bu konuda bilgi almak istiyor. Takdiridir ve sanığa da sorarken şahsen sizi 
incitmeyecekse.” 

Sanık Doğan Temel:“Gayet tabi, gayet tabi, gayet tabi.” 
Mahkeme Başkanı:“Açıklamak istemeye, açıklamayabilirsiniz. Onu da izah etti. 

Şahsi mesele.” 
Sanık Doğan Temel:“Gayet tabi, gayet.” 
Mahkeme Başkanı :“Ama davanın, konumu itibariyle bu konuyu isterseniz 

açıklayın, ya da açıklamak istediğiniz yere kadar açıklayan anlamına gelen bir soru 
kullandı. Yanlış anlamadıysam.” 

Üye Hakim Murat Üründü:“Başkanın şöyle yani, bu soru sağını ilgilendiriyor. 
Çünkü diyor, diyor ki savunmalarında, ben Çetin Doğan’la birlikte hareket edemem 



diyor. Hareket ettiği yönünde de bir iddia var. Tabi ki cevap verip vermemesi kendi 
takdirinde olan bir mesele. Yani, cevap verirse.” 

Sanık Doğan Temel:“Evet. Ben kısaca Hakim Bey’in sorusunu cevaplamak 
istiyorum. Onun için. Ben bir cevabımı vereyim. Ona göre.” 

Mahkeme Başkanı:“Özelinize girmek zorunda değilsiniz ama. O takdir size 
ait.” 

Sanık Doğan Temel:“İtirazlar neyse o yapılabilir. Benim söylemek istediğim şu, 
ben 1999 yılında Diyarbakır’da 7. Kolordu Komutanlığına atandım. Benden bir yıl 
evvel o bölgede görev yapmış olan Sayın Çetin Doğan bir Yüksek Askeri Şura üyesi 
olarak, takdir hakkı tamamen kendilerinedir, böyle benim gibi terfi durumunda olanlar 
için mutlaka bir kanaat vermek durumundadır. O, olay bundan ibarettir. Benim 
hakkımda uygun şekilde kanaat beslememişlerdir. Ve takdir onundur. Onun 
neticesinde de ben Harp Akademileri Komutan Yardımcılığı ve gibi pasif bir görevle 
ve arkasından da hemen 2003 yılında da emekli edildim.” 

Sanık Çetin Doğan:“Müsaade ederseniz tabi, benim ismim geçtiği için, hem 
sizin merakınızı giderme bakımında konuyu açıkça söyleyeceğim. Yani ben 
arkadaşımla belli bir süre, yani aynı çatı altında ama emir komuta zinciri içerisinde 
olmadan çalıştık. Evvela şunu söyleyeyim, Askeri Şurada kendisi hakkında kesinlikle 
herhangi olumsuz mütalaada bulunmadım. Fakat kendisine bir sebeple kırıldım. 
Bunun kendisi de farkında ve ben bu kırıldığımı yüzüne karş ıda söyledim. Olayı da 
söyledim. Size de söyleyeceğim. Sene ben, Harekat Başkanıyım 95 - 96 işte o 
dönemde Bosna-Hersek’te görevli bir arkadaşımız, çok değerli bir arkadaşımız, 
hakkında rapor geldi. Ne hakkında biliyor musunuz? Arkadaşımızın irticaya 
bulaştığına ilişkin. Ve bunun hakkında özel olarak arkadaşımız görevlendirildi. Ve bir 
dosya hazırladım, açıkça söylüyorum. Bir dosya hazırladım. Ve ben bu dosyaya itiraz 
ettim ve doğrudan doğruya, doğrudan doğruya Bosna-Hersek’teki birlik bana da 
bağlı, Harekat Başkanıyım. Doğu Zenica’ya gittim araştırma yaptım. Yerinde ilgililerle 
çok detaylı bir araştırma yaptım. Olan olay şuydu. Refah Partisi bazı bakanlar, 
bölgeye geliyorlar alay komutanı onlara gayette bir bakan, sorumlu, insan onlarla 
ilgileniyor. Buna dayalı olarak, orada başka subaylar falan bir sürü şeyler söylemişler, 
olumsuz vermişler bazı düşüncede, bu yaygınlaştığı için de arkadaşımız gitmiş rapor 
vermiş ve kendisine orada intikal edilen bir kişi birkaç kişi tarafından diyelim bilgileri 
getirmiş. Ben geldikten sonra ben geldikten sonra oraya detaylı olarak, çok detaylı 
olarak konuştum. Bosna- Hersek ile bağımız zaten din bağından başka bir şey değil. 
Bir kan bağı yok, Boşnak bölgede insanlar. Ve burada Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nden gelen bakanlara saygı gösterilmesinin, itibar edilmesinin bence hiçbir 
mahsuru yoktur. Geldim. Ve bu konuyu bakın. Bu konuyu, bir insanın hayatı bu, bu 
konuyu doğrudan doğruya evvela bağlı olduğum ikinci başkana, yanlış iş yapıyoruz. 
Terfi sırasında arkadaşımız, arkadaşımız o kadar başarılı ki Bosna- Hersek’te görev 
süresi 1 yıl, tartışmasız 1 yıl, öyle gönderiliyor. Bunu çok başarısından dolayı 2 yıla 
çıkardık. 1 yıl hani kalsaydı. Türkiye’ye dönseydi. Zaten 1. sırada terfi edecek bir 
arkadaştı. Sonra ne oldu. Arkadaşımız şey yaptı. Ben geldim, birinci amirleri dedi ki, 
ben tatmin oldum. Bana ifade edilen. Ben yetinmedim tabi Genelkurmay şura üyeleri 
kimler var. Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı’na çıktım döndüm bu 
konuyu burada, başka işlerim de vardı. Zenica bana bağlı olduğu için bilgilerimi ona 
anlattım. Dedim ki böyle, böyle, böyle arkadaşımızın durumu bu, böyle bir kimse 
yapmayalım. Ve hatta sanıyorum ki, buradaki konuşmam esnasında, benim ilk 
konuşmam esnasında da söylemiştim. Bir zamanlar kibrit kutusu üzerinde orak, çekiç 
arıyorduk. Şimdi de, mütedeyyin, bilinen bir insanların peşine düşmeyelim. Bu 
arkadaşımızın kaldı ki, hiçbir şekilde görevi yaparken bu konuda herhangi bir adım 



atmamıştır. Söylediğim ikinci konu bu, yine yetinmedim. Kara Kuvvetlerine gittim. 
Kara Kuvvetlerinde maalesef tabi şimdi merhum Kurmay başkanı Doğu Aktulga, ona 
söyledim. Şura üyesi olduğu için bölgede raporları kuvvet olacağı için, dedim ki beni, 
ben bu konuda rahatsızım, böyle böyle, dedim müsaade eder misiniz? Kara 
Kuvvetleri Komutanı döneminde Hikmet Köksal, ona çıktım aynı zamanda anlattım 
olayı, bu bu, bunu başka türlü yorumlama. Herkes görünüşte benimle aynı fikirdeydi, 
herkes. Fakat usuller bizde tabi dosya meselesi, bu rapor dosyaya girdi ve maalesef 
çıkmadı. Ben şuraya girdiğim zaman, derdimi anlatabildim. Ve arkadaşımız hakkını 
aldı. Şanla, şerefle terfi etti. Olay budur. Ben ama şerefimle söylüyorum burada 
arkadaşımız hakkında şurada terfi etsin veya etmesin çünkü benle bir emir komuta 
zinciri yok, ben şunu söyleyeyim. Kırgınlığım işte bundandır. Bu kırgınlığımı da, gönül 
kırgınlığımı da hissettiririm. Hayatımda insanların düşüncelerinden dolayı, 
itikatlarından dolayı terfilerine mani olunmasına, cezalandırılmalarına ve 
mükafatlarına hiç göz yummadım. Hiç iyi bakmadım. Böyle tutumlara karşı her 
zaman karşı durdum, bu onun bir örneğidir. Hayatımda da hiç benle beraber çalışan 
insanların, hangi mezheptensin, oruç mu tutuyorsun, namaz mı kılıyorsun 
sorgulamadım. Bu olayda yalnız görülen maddi bir yanlışlık vardı ve ben vicdan 
sahibi olarak doğru bildiğimi yaptım. Bunu yaptığım zaman da şunu söyleyeyim. 
Arkadaşımızın başarısı ben onu bu olaya kadar, çok sevdiğim bir arkadaştı. Çünkü 
parlak fikirleri olan Genelkurmay içerisinde yaptıklarıyla, ettikleriyle hatta Tugay 
Tümen Komutanlıkları dönemlerini de bilirim. Şura üyesi değildim ama bilirim. Silahlı 
Kuvvetler ne kadar büyük olsa da belirli kişiler tanırlar birbirlerini. Ama bu olayda çok 
çok kırıldım. İsterseniz benim sorduğumu, bu olay, böyle bir olay gerçekleşip 
gerçekleşmediğini şimdi sorabilirsiniz. Teşekkür ederim.” 

Üye Hakim Murat Üründü:“Cevap verip vermemesi kendi takdirine tabi ki de.” 
Sanık Doğan Temel:“Ben cevap verebilir miyim? Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı:“Tabi. Buyurun. Esas sorgu sizin sadece kendisini 

ilgilendirdiğini için Çetin Doğan bir açıklamada bulundu.” 
Sanık Doğan Temel:“Şimdi. İş çok uzuyor, çok farklı yerlerden bahsediyor 

Sayın Generalim. O olayda hala belki bilmiyor. O olayda bir Kurmay Albay yalan 
söyledi. Sadece yalan söylediği konusu Genelkurmay Başkanına rapor edildi. Onun 
dışında herhangi bir işlem yapılmadı. Albay sadece yalan söyledi. Bu yalanı bir 
Hakimle beraberdik, Hakim tespit etti ve o rapora geçti. Onun dışında başka her 
hangi bir şey hakkında böyle, irticai falan şeyler yapılmadı.Bu, bu bu. İkincisi de tabi 
olaylar farklı benim dediğim gibi, Diyarbakır’daki uygulamalarımı da Sayın Generalim 
tasnif etmediğini, açıkça her yerde ifade etti. Buna hemen şahit isterseniz bu 
salondan gösterim. Kendisiyle hani, ilişkilerimizin ne kadar soğuk olduğunu. Onun 
için de diyorum ki yani bu artık.” 

Mahkeme Başkanı:“Şey, anlaşıldı. Yani Tamam. 
Sanık Doğan Temel:“Konunun bu şekilde buralarda hani demin dedim ya hani 

özel şeylere girmeyelim diye. Ben açık açık söyledim. Yani Mahkeme zoru ile bir 
araya getirildik.” 

Üye Hakim Murat Üründü:“Dediğiniz gibi, yani biz hiç, hiçbir konuda zorlama 
yapamayız. Yani o sizin takdirinizde olan birşey.” 

Sanık Doğan Temel:“Evet. evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Peki.” 
Sanık Doğan Temel:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Başka soru sormak isteyen bir ışık yandığını görüyorum 

ama, burada yanlışlıkla mı yanıyor.” 
Salonda izin almadan konuşuldu.Anlaşılmadı. 



Mahkeme Başkanı:“Peki. Siz yerinize geçebilirsiniz Doğal Temel savunma 
aşamanız bitmiştir. Hayri Güner devam edecek. Siz hazırlığınızı yapın bu arada bir 
ara verelim. Daha sonra mesai bitimine kadar devam ederiz.” 

Duruşmaya ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Mahkeme Başkanı:”Evet, ara verme esnasında bir kısım sanıklar müdafileri 

Av. Hatice Özgün Duman, Av. Cengiz Erdoğan ve Av. Ayşe Gül Hanyaloğlu’nun 
duruşmaya iştirak ettikleri bildirildi. Sanık Doğan Temel savunmasını tamamlamıştı 
ara vermeden önce, sanık Hayri Güner savunmasını yapacak. Siz de CMK 147 ve 
191. maddesindeki hakların hatırlatıldığı duruşmalarda vardınız.” 

Sanık Hayri Güner:”Evet bütün duruşmalarda bulundum.” 
Mahkeme Başkanı:”Haklarınızı biliyorsunuz.” 
Sanık Hayri Güner:”Biliyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Savunma yapacaksınız.” 
Sanık Hayri Güner:”Evet yapacağım. 
Mahkeme Başkanı:”Müdafiiniz.” 
Sanık Hayri Güner:“Avukatım da burada.” 
Mahkeme Başkanı:”Buradaydı az önce belirtmişti. Buyurun savunmanızı 

yapınız.” 
Sanık Hayri Güner:”Sayın Başkanım, Değerli Heyet. Ben 70 numaralı sanık 

Emekli Korgeneral Hayri Güner. Ağustos 2002, Ağustos 2003 tarihleri arasında 
tümgeneral rütbesi ile Harp Akademileri Komutanlığı kurmay başkanlığı görevini 
yaptım. Sözde planda Ek-A görevlendirmeye yetkili personel arasında ismimin yer 
alması nedeniyle sanık durumundayım. Hakkımdaki suçlama somut delillere 
dayanmamaktadır. Bunun yerine polis tespit tutanaklarını esas alan bir 
değerlendirme sonucu sanık olaerak huzurlarınızdayım. Eksik bilgilerle, özensiz bir 
şekilde yapılan inceleme sonucu varılan değerlendirmeyi kabul etmiyorum 
reddediyorum. 2010 yılı Şubat ayına kadar sözde balyoz güvenlik harekat planı buna 
benzer isimde veya konusu itibari ile bu plana benzeyen çağrışım yapacak hiçbir plan 
duymadım. Görevim esnasında sözde planda kastedilen ve hakkımda suçlamalara 
konu olacak hiçbir direk veya dolaylı ima ve teklif ile karşılaşmadım. İsnat edilen 
suçla ilgili hiç kimse ile görüşme ve yazışma yapmadım. Düşünce ve eyleme yönelik 
hiçbir sözlü veya yazılı fikir veya eylemde bulunmadım hiç kimse bana görev tevdi 
etmedi ben de hiç kimseyi görevlendirmedim. İsnat edilen suça iradi olarak aktif 
katılımıma ait kanıt olamayacağı gibi, pasif katılımım yani konunun gizliliğini 
muhafaza edeceğimi garanti eden veya ilgililerin güvenliğini sağlayan yazılı, sözlü 
veya bir başka şekilde taahhüdüme dair hiçbir kanıt yoktur, olamaz. Kim tarafından 
tanzim edilmediği bilinmeyen bir listede ismimin karşısında 2 artı işaret aleyhimde bir 
suç birlikteliği işareti olarak değerlendirilmiştir. 2003 ve 2007 yılları Yüksek Askeri 
Şura sonuçları değerlendirildiğinde general etüt adlı dokümanın aksine sanık 
durumundaki 5 orgeneral ve oramiral ile iddia kapsamındaki gibi bir birliktelik ve 
dayanışma içinde olmadığım açıkça anlaşılacaktır. Darbenin gerçekleştirilmesinde 
gerçekleşmemesinde rolü olduğu iddia edilen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanının 
katıldığı Ağustos 2003 yılı Yüksek Askeri Şurası toplantısı sonucu korgeneral 
rütbesine terfi etmem ve kendisiyle mesai arkadaşlığını Başkentte şahsi dostluğu ve 
irtibatı ise halen devam ettirmem isnat edilen suça iştirak etmişolabileceğim 
değerlendirmesinin yanlış olduğunu göstermektedir. Bu konuda diğer sanıkların talebi 
olduğu gibi ben de Orgeneral Aytaç Yalman’ın bilgisine başvurulmasını talep 
ediyorum. Sözde balyoz güvenlik harekat planı Ek-A görevlendirmeye yetkili personel 
listesinde benim ile birlikte ataması Harp Akademileri Karargahında olan 2 astım 



kurmay subay bulunmaktadır. Bu subaylardan biri ile ne suç tarihinde ne daha sonra 
hiçbir görev yapmadım. Sadece terfi edip ayrılırken beni uğurlamaya gelen grup 
içerisinde yer aldığını biliyorum. Diğeri ise Akademiden mezun olduğunda yeni 
kurmay subay olarak emir komuta ettiğim karargahta çalışan bir subaydır. Her iki 
subay da isnat edilen suç tarihinde emrimde olmayıp, yurtdışı eğitimindedirler. Böyle 
bir kapsamlı çalışma için emrinde birçok subay olmasına rağmen hiç tanımadığı 
birlikte çalışmadığı yurtdışında bulunan subayları seçmiş olmam iddiasını suç unsuru 
oluşturmaya çalışılırken bir yandan kişiliğim ve benim üzerimden Türk Silahlı 
Kuvvetleri generalleri hakkında olumsuz değerlendirme gayretleri olarak 
düşünüyorum. Listede yer alan ve bir başka tümgeneralin emrinde olan Kara Harp 
Akademisi öğretmen ve öğrenci subaylarının hiçbirini tanımıyorum. Hiçbiri ile 
temasım olmadı. 1 Ekim 2002 tarihinde öğrenime başlayan bu öğrenci subaylar ile 2 
ay gibi kısa bir zaman içerisinde bu tür büyük vahim suçu işlemek için beraberlik 
düşüncesi ciddiyetten ve doğru bir düşünceden uzaktır. Kurmay başkanı olarak bir 
tümgeneralin emir ve komuta ettiği Kara Harp Akademisi öğretmen ve öğrenci 
subayları arasında benimle tek ortak nokta Yeni Levent’te aynı kampusun havasını 
teneffüs etmekten ibarettir. Kurmay başkanı ile Kara Harp Akademisi mensuplarının 
temas ve ilişkileri hakkında huzurunuzda bulunan komutanım Emekli Hava Orgeneral 
Halil İbrahim Fırtına’nın bilgisine başvurulmasını talep ediyorum. Ayrıca dönemin 
Kara Harp Akademisi Komutanının aynı konuda bilgisine başvurulmasını talep 
ediyorum. Harp akademilerinde hazırlandığı iddia edilen listeler ile ilgili bilgilerimi 
değerlendirmenize mehaz teşkil etmek üzere sunmaya çalışıyorum. Harp Akademileri 
Komutanlığında 19 kişinin ilişiği kesilmek üzere tespit edildiği iddia edilmektedir. Harp 
Akademileri Komutanlığından ilişiği kesilecek personel arasında 1. sırada 3 yıl erken 
terfi almış Emekli Orgeneral Necati Özgen’in emir subayı, Hava Orgeneral Halil 
İbrahim Fırtına’nın koruma ast subayı, daha önce 4 yıl bir korgenerale emir ast 
subaylığı yaptığı dönemde tanıdığım, intibak tayini ile emrime tayin ettirdiğim. 
Başçavuş Osman Saçı’nın da yer aldığı görülmektedir. Başçavuş Osman Saçı bana 
o günden başlayan sadakatini bugün de devam ettirdiği gibi benim tayinimden sonra 
8 yıl süre ile 4 tümgenerale daha emir ast subaylığı yapmıştır. Bunlardan bir tanesi 
halen burada sanık durumunda olan Ali Karababa generaldir. Dolayısı ile özel 
hayatımı bilen, her türlü gizliliğimi bilen, evladımdan daha yakın hizmet eden bir kişiyi 
ordudan atmak gayretinde bulunmamı söylemek, iddia etmek benim bulamayacağım 
bir sıfatla ifade edilecek durumdur. Askerliğini yapan herkes şunu bilir. Eğer Harp 
Akademileri Komutanı Orgeneral Halil İbrahim Fırtına sadakatinden şüphelendiği 
kendi kişiliğinden şüphelendiği koruma ast subayını sabah görüşmemizde 08:15’te 
bana emir verdiği takdirde 3 dakikalık bir sürede odama gider 10 dakika sonra onu 
Harp Akademilerine tayin ettirirdim. Tayinde geçecek süre içerisinde de kışlanın en 
uzak yerindeki bir nöbet yerinde 24 saat hapsederdim. Dolayısı ile bu iki arkadaşımın 
böyle bir şekilde listede yer almış olması akla ve mantığa doğru değildir. Benim 
karakterime de uygun değildir. Kara Harp Akademisi öğretim elemanları ve öğrenci 
subaylar hakkında ilişiği kesilmesi gerekir diye yazılanlar için ise bunu yazanlar Harp 
Akademilerinin mensuplarının özel bir kanun ve yönetmenliğe tabi olduklarını 
bilmeyenlerdir. Harp Akademileri öğretim elemanları Harp Akademileri Kanun ve 
Yönetmeliğinde belirtilen niteliklerdedir. Harp Akademisinde öğrenime başlayan 
öğrenci subaylar ise kanunun ve yönetmeliğin belirttiği gibi kendileri, eşleri ve 12 
yaşından büyük çocuklarının fotoğrafları ile belgelenmiş 3 sıralı sicil amirinin 
doldurduğu nitelik belgelerinin 30 Eylül tarihinde kuvvet personel başkanlıkları 
tarafından yeniden onaylanması ve güncel olmasının tespit edilmesi halinde 
öğrenime başlarlar. 1 Ekim tarihinde 3 sıralı amiri tarafından böyle bir nitelik belgesi 



doldurulmuş ve kuvvet tarafından onaylanmış bir kişi için 1 Ocak tarihinde sakıncalı 
şüphelidir veya bir başka siyasi görüştedir diye yazmış olmak akla ve hayale sığacak 
iş değildir. Eğer başlangıçta da söylediğim gibi bu değerlendirme meseleye tesir 
eden bütün faktörlerin dikkatli, bilgili ve özenli bir şekilde incelenmesi suretiyle 
yapılsaydı, bu değerlendirme sonucu kesinlikle böyle olmazdı. Listede yer alan ve 
halen muvazzaf olarak göreve devam eden subaylar yazıldığı iddia edilenin aksine 
emsalleri arasında başarılı subaylar olarak temayüz etmişlerdir. Bu subaylar halen 
yurtiçinde ve yurtdışında dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Personeli bir kurul 
tarafından belirlenen Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanı tarafından 
onaylanan atama yerlerinde halen göreve yapmaktadırlar. Çok daha enteresanı bu 
subaylar arasında bir kurmay albay halen Cumhurbaşkanımızın onayı ile Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesinde Hakim statüsünde görev yapmaktadır. Sayın 
Başkanım, Savcılıkta verdiğim ifadem aynen geçerlidir. Ancak sorgu tutanağımın 
incelenmesinden de anlaşılacağı gibi Savcılıkta bana 11 numaralı CD 2002-2003 
seminer 03 isimli dosyada Ek-B Harp Akademileri olarak yer aldığı iddia edilen 9 
sayfa ve imza blokunda Fikri Karadağ İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şube 
Müdürü, tekrar ediyorum. Fikri Karadağ İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Şube 
Müdürü isminin yazı olduğu belirtilen bir belge gösterilmiş ve soru sorulmuştur. Bana 
gösterildiği iddia edilen belirtilen bu belgedeki Fikri Karadağ’a ait görev yeri yanlıştır. 
Albay Fikri Karadağ Silahlı Kuvvetler Akademisi öğretim başkanlığı görevini 
yapmıştır. Ayrıca Harap Akademileri TMK 61/147 A’da gösterilen kadrosunda Harp 
Akademileri Karargahında çok iddialı söylüyorum, kuruluşundan buyana istihbarat ve 
istihbarata karşı koyma şubesi olmamıştır. Harp Akademileri Karargahında Türk 
Silahlı Kuvvetlerindeki birliklerin aksine güvenlik ve eğitim şubesi vardır. Savcılıkta 
bunu belirtmiş olmama rağmen konunun benimle ilgisi olmadığı hatırlatılarak, sadece 
benim cevabı yazılmıştır. Belki de doğrusu budur. Bu konuyu takdir edecek durumda 
değilim. Ancak iddianamede bu hata düzeltilmemiş ve tekrar edilmiştir. Hatanın Sayın 
Savcım tarafından veya eğer Mahkemenin yetkisinde ise Mahkeme tarafından kasıt 
veya sehven ifadesi yerine dikkatsizlikten kaynaklanan bir maddi hatadır şeklinde 
açıklanacak bir sebeple düzeltilmesini talep ediyorum. Yine Savcılıkta sorgulama 
tutanağından ve iddianamenin 712 sayfasından takip edileceği gibi tırnak içerisinde, 
hassas tesislerde görevlendirilecek 33 kişinin Kara Harp Akademileri Komutanlığında 
görevli olmaları nedeni ile soruldu denerek bir liste gösterildiğinde listedeki isimlerle 
emir komuta ilişkimin olmadığını anlattım. Bu soruya en doğru cevabı o kişilerin 
komutanı olan tümgeneral verebilecek iken, bu hususun bana sorulmasını yanlış 
olduğunu ifade ettim. Yine sorgulamada soruları düzeltmek değil, konu ile ilişkimin 
olup olmadığını anlatmak benim o andaki vazifem olduğu hatırlatıldığı için o kadarla 
yetindim. Benden sonra muhtemelen bu tümgenerale bu sorular sorulacak diyerek 
sustum. Bu sorunun bana sorulmasını ve iddianamede düzeltilmeden yer almasını 
anlayamadım. Sayın Başkanım bu husus bir nedenle suçlanan 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi katibiyle ilgili olarak, tırnak içerinde yukarıdakinin benzeri şekilde, ilgilinin 
İstanbul Adliyesinde görevli olması nedeni ile soruldu denip, Beşiktaş’ta yaşamış 
olmanızdan hareketle sizin sorumlu tutulmanız ve suçlanmanızla aynı demektir. Ben 
bu hatanın da bir şekilde düzeltilmesini bu 33 kişinin Kara Harp Akademileri 
Komutanlığı ifadesinin değiştirilmesini hassas tesislerde görevlendirilecek personelin 
bizim bir üst komutanlığımız ve bütün Levent kampüsünü kapsayacak şekilde Harp 
Akademileri Komutanlığında görevli olmaları diye değiştirilmesini, hiç olmazsa 
vicdanen arkadaşlarımı suçlamacı olmak ama olmaktan kaçınmakla birlikte en 
azından böyle bir maddi hatanın düzeltilmesini talep ediyorum. Görevim esnasında 
Harp Akademilerinin karargahı dışında tekrar ediyorum. Harp Akademileri 



Komutanlığı Karargahının dışında hiçbir birlik, karargah ve kurumun resmi, özel, 
toplantı, çalışma ve buna benzer faaliyetlerine katılmadım. Sonuç olarak altını 
çizerek büyük harflerle tekrar söylüyorum. Hakkımda kamu davası açılmasını 
gerektirecek hiçbir emare, şüphe sebebi, suça iradi katılımıma dair somut, yeterli 
kesin ve inandırıcı kati delillerle desteklenen bir belge olmadığı hususu dikkate alarak 
tahliyemi değil, beraatımı talep ediyorum. Sizden önce avukatım vasıtası ile daha 
sonra bizzat kendim şifahi olarak yaptığım talebimi tekrar ediyorum. Mağduriyetime 
sebep olanları daha önce tarif etmiştim. Birçok insanı kapsaya bileceğini belirtmiştim. 
Bunların tespitine yardımcı olmanızı talep ediyorum. Daha sonra da bunların 
cezalandırılması için gerekli hukuki yollara başvuracağımı bildiriyorum. Saygılarımı 
sunuyorum. Arz ederim.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet nüfus adli sicil kaydınızı okuyorum. Hayri Güner, 
Muhittin oğlu, Gülenay’dan olma 01.05.1948 doğumlu Bursa/Osmangazi/Maksen 
nüfusuna kayıtlı.” 

Sanık Hayri Güner:”Evet efendim.” 
Mahkeme Başkanı:”Adli sicil kaydınızda bir ilam bulunmamaktadır.” 
Sanık Hayri Güner:”Doğru efendim.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 80 dizi 68-69’da Savcılık ifadeniz var. Az önce 

açıklamalarda bulunmuştunuz bu ifadelerle ilgili olarak bu kapsamda kabul ediyor 
musunuz bu ifadenizi?” 

Sanık Hayri Güner:”Benim söylediklerimin tamamını kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Peki sanık müdafii daha sonra Recep Rıfkı Durusoy’un 

savunmasının alınmasından sonra beyanda bulunacağını söylemişti. Bir şey 
söyleyecek misiniz? Sanık müdafii.” 

Sanık Hayri Güner müdafii Av. Çetin Kökdemir:"Evet efendim sorum var 
müvekkilime efendim.” 

Mahkeme Başkanı:”Tabi soru sorma aşamasına geçiyoruz.” 
Sanık Hayri Güner müdafii Av. Çetin Kökdemir:"Şimdi değerli Başkanım soru 

şu Harp Akademilerinden ilişiği kesilecek personel listesini siz mi? Hazırladınız ki bu 
kadar detaylı bu bilgiyle bu belgeyle ilgili bilgi verdiniz?”  

Mahkeme Başkanı:”Evet soru” 
Sanık Hayri Güner müdafii Av. Çetin Kökdemir:"Veya mevcut dosya içindeki 

belgede sizin adınız mı geçiyor? 
Sanık Hayri Güner:”Hayır hiçbir şekilde geçmiyor.” 
Sanık Hayri Güner müdafii Av. Çetin Kökdemir:"Tamam efendim başka sorum 

yok.” 
Sanık Hayri Güner:”Ama bir dakika efendim bir dakika.” 
Mahkeme Başkanı:”Kendi müdafiisiniz (birkaç kelime anlaşılamadı) 

cevaplansın.” 
Sanık Hayri Güner:”Hayır efendim.” 
Mahkeme Başkanı:”Evet, kendisi sizin müdafiiniz değil mi?”  
Sanık Hayri Güner:”Benim müdafiim ama.” 
Mahkeme Başkanı:”Sanık müdafii kendisi sordu.” 
Sanık Hayri Güner:”Ben vicdanıma karşı sorumluyum. Ben doğruları ifade 

etmek zorundayım burada sadece söz konusu olan ben değilim. Sayın komutanımın 
affına sığınıyorum. Ama ben benden sonraki kıdemsiz arkadaşlarımın hakkını 
korumakla bugüne kadar görevliydim. Bugün de bildiklerimi doğru söyleyerek hem 
hakikatin ortay çıkmasına hem de onların mağduriyetinin önlenmesine gayret 
ediyorum. Savunmamın başında da söyledim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir emir 
almadım diyerek susma hakkımı da kullanabilirdim. Ama ben yanlış yapılmış bir 



değerlendirmenin doğru olarak nasıl yapılması gerektiğine dair ipuçlarını sunmaya 
çalıştım. Ben incelememde bu değerlendirmenin eksik bilgilerle ve mesnetsiz 
bilgilerle, yanlış bilgilerle ve özensiz yapıldığını söylüyorum. Ben Harp Akademileri 
öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin 10 yıl orada görev yaptım. Kanununun ayrı, tabi 
olduklar şartların ayrı olduğunu burada ifade etmek için söz aldım. Yoksa benim 
şahsi olarak suçlanmam söz konusu değildir. Ben sadece Ek-A’da tüm tümgeneral 
olmamdan kaynaklanan ismimin geçtiğini söyleyerek susmakla yetinebilirdim. Ama o 
zaman da vicdanıma karşı hesabı veremezdim. Kafamı da yastığa koyamazdım. O 
bakımdan Sayın Avukatımdan özür diliyorum.” 

Sanık Hayri Güner müdafii Av. Çetin Kökdemir:”Estağfurullah.” 
Sanık Hayri Güner:”O tabi benim bu hislerimi bu şekilde kısmen bilebilir. Ama 

duygularımı hiçbir zaman bilemez. Dolayısı ile ben kendime, aileme ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerine karşı borcumu ödemek için bu kadar uzun ve ayrıntılı konuştum. 
Teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki.” 
Sanık Hayri Güner müdafii Av. Çetin Kökdemir:”Başkanım bende teşekkür 

ediyorum müvekkilime. Yani şunu vurgulamak için ben soruyu sordum. Böyle bir 
suçlama hakkında olmadığı halde kendisi bu bilgileri kendi iyi niyeti ve duyduğu 
rahatsızlık nedeni ile artı, iddianamedeki çarpıklılar nedeni ile vermiştir. O konuya 
savunmamda geleceğim. Teşekkür ederim.” 

Mahkeme Başkanı:”Soru sormak isteyen var mı başka sanığa? Buyurun 
yerinize geçebilirsiniz.” 

Sanık Hayri Güner:”Komutanıma söz verebilir misiniz?” 
Mahkeme Başkanı:”Açıklama yapmak istiyor musunuz bu konuda?” 

 Sanık Hayri Güner:”Benimle öğrenci subayları arasında bir ilişki söz konusu 
muydu, değil miydi?” 

Mahkeme Başkanı:”Buyurun.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına:”Evet. Sayın Başkanım İbrahim Fırtına. Sayın 

Başkanım, ben kendi savunmamı yaparken bu olayı nasıl algıladığımı, nasıl 
değerlendirdiğimi, akademilerin de bunun içerisinde yer alarak ona ait düşüncelerimi 
de ifade etmiştim. Ancak hemen kısacık birkaç hususa değinerek Değerli 
Arkadaşımın sorusunu da cevaplandırmak istiyorum. O da şu. Birincisi Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin en önemli öğrenim ve eğitim kurumu harp akademileridir. Dolayısı ile 
harp akademileri komutanlığına, komutan olarak, öğretim görevlisi olarak, orada 
çalışanı olarak, orada eğitime yahut öğrenime seçtiği öğrenciler olarak kendisi silahlı 
kuvvetler ne kadar özen gösteriyorsa onun en üstünden özenerek insanların oraya 
getirip koyarlar. Dolayısı ile buradaki arkadaşlarımız sisteme bağlılıkta, vatana millete 
bağlılıkta davranışları konusunda bana göre en ufak bir sapma yoktur. Sözü geldiği 
için, sorulduğu için şimdi söylüyorum. Bundan önceki suçluluk konumundaki olan 
benim komutan ve yardımcılığımı yapan Doğan Temel General, kendileri ve bundan 
sonra huzurunuza gelecek Rıfkı Durusoy General o da silahlı kuvvetler akademisi 
komutanlığımı yapmışlardı. Ben beraber çalıştığım bu komuta kademesi ve 
karargahımdaki bu komutan arkadaşlardan fevkalade katkı gördüm, yardım gördüm 
ve akademilere verilen görevi yapmak için bitmeyen bir enerji ile sadakat ile bu işe 
zamanlarını hasrettiklerini gördüm. Bunu gönülden ifade ediyorum ve bu doğrudur. 
Başında da söylemiştim. Öğrenciler içinde o zaman şunu ifade etmiştim. Çapraz soru 
döneminde gibi bir soru gelmişti, zannediyorum Sayın Hakimim sormuştu. 
Öğrencilerin başını kaşıyacak vakti yok demiştim. Niye yok 2 işlem birden yapıyorlar 
akademilerde. Bir tanesi öğrenim işlemidir. Yani merkezinde kendisi vardır. 
Araştıracaktır, edecektir, nereye bakıyorsa, ne isteniyorsa ona ait şeyleri toplayıp 



ondan sonra onu savunacaktır. İkincisi eğitim işi vardır. Eğitim işinde de akademilerin 
yol göstericiliğinde, onun kazanımlarını hayatına geçirecek birikimlerin içerisine 
katacak özenle düzenlenmiş bir yapıda kişilerin o dediğimiz noktalara gelmesine 
çalışma vardır. Dolaysısı ile bu 2 işlem bir arada olduğu zaman öğrenci üzerine 
yüklenmiş olan yoğunluğu anlatamazsın, anlatmam çok zor. Bir de biz bunda bir de 
kasıt ararız. Niye? Kişi buralardayken bu işe hazır olsun, alışsın, dayanılıklığı artsın 
diye. Aynen sporculara her gün antrenman yaptırmak gibi bir şey. Yani buradayken 
insan gece uyumuyor. Sabahleyin kalkıyor geliyor, düşüncelerini, çalışmalarını arz 
ediyor. Yani biz bunlara hazırlıyoruz. Dolayısı ile böyle buradaki öğrencileri şuraya 
sevk ettik. Buraya görevlendirdik. Öğretim üyeleri buraya gitti filan. Bende 4 yıl 
öğretmenlik yaptım. Benim bu 10 yıllık bir hayatım vardı. Ben çoğu kez, Sayın 
Başkan bunu hiç abartmadan söylüyorum, sabahleyin üniformamın ceketini mutfakta 
üzerime taktım ve sabahleyin dersime giderken 50 defa ne anlatacağımı düşünerek 
gittim. 4 yıllım böyle geçti. Şimdi akademilerdeki hayat budur. Oraya gelen insanlar, 
eğitilen insanlar, kendisinden beklenenler budur. Bunu böyle söylemek istiyorum. 
Şimdi Sayın Kurmay Başkanım sordu. Benim öğrenciler ile işim nedir? Kendileri ifade 
ettiler. Asla ve kat’a öğrenciler ile bir işi yoktur. Karargahın görevi komutanlık 
karargahına yahut komutanlığa gelmiş olan bir görevi icra birimlerine nasıl aktaracağı 
ile ilgili çalışmaları formüle etmektir. Veyahut benim alacağım bir karar için bana 
hazırlık çalışmalarını geliştirmektir. Öğrenciler ile işler genelde yani öğrenim ve 
eğitimin işleri yani icra basamağı ne ise, akademi komutanlıkları bünyesindeki bir 
hayat tarzıdır. O orada formüle edilir. Dolayısı ile Sayın Kurmay Başkanımın bana 
sorduğu sorunun cevabını bu şekilde vermiş olayım. Burada bir de bir astsubay 
arkadaştan bahsetti. Kimi kastettiniz.”   

Sanık Hayri Güner:”Kenan.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına:”Efendim bu arkadaşa biz ne yapacakmışız.” 
Sanık Hayri Güner:”Atacakmışsınız komutanım.” 
Sanık Halil İbrahim Fırtına:”Şimdi bununla da ilgili bir şey söylememe izin 

veriniz. Kendisi benim koruma astsubayımdı. Ben hatta ona şu ismi takmıştım; sıfır 
hata. Yani işe göstermiş olduğu titizlikten dolayı, heyecandan dolayı ona sıfır hata 
derdim. Hala da temas ederim. Şu anda nerede, kaç yıldır hangi görevde olduğunu 
da söyleyeyim size. Eğridir Komando Okulunda hocalık yapıyor. Uzun zamdır hocalık 
yapıyor. Eğer ben burada söylendiği gibi onu böyle bir yerlere atmak gibi bir 
düşüncede olsaydım, o böylesine kutsal bir yerde ve de çok cengaverleri eğiten bir 
görevde asla yer alamazdı. Arz ederim.” 

Mahkeme Başkanı:”Peki. Evet Recep Rıfkı Durusoy’a geçiyoruz. Herhalde 
başka sorusu olan yok. Buyurun.”    

Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Sayın Başkanım müsaadenizle.” 
Mahkeme Başkanı:''Buyurun, buyurun. Recep Rıfkı Durusoy siz de birkaç 

duruşmada CMK 147 ve 191. maddedeki haklar okunmuştu.” 
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Dinledim efendim.” 
Mahkeme Başkanı:''Dinlediniz, biliyorsunuz.”  
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Biliyorum.” 
Mahkeme Başkanı:''Savunmanızı yapacaksınız.”  
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Yapacağım.” 
Mahkeme Başkanı:''Müdafiinizde burada.”  
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:''O da belirtti.”  
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:''Buyurun savunmanızı yapınız.”  



Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Sayın Başkan, Değerli Üyeler. Öncelikle Sayın 
Savcılıkta ve yakalama müzekkeresi tutuklamama çevrilirken huzurunuzda daha 
önceden vermiş olduğum ifade ve savunmalarımda doğrudur. Aynen tekrar ederim. 
Daha önceki tüm savunma ve ifadelerimde de net olarak açıkladığım gibi hakkımdaki 
üzerime atılı suçlamaların tümünü kesinlikle kabul etmiyor ve şiddetle reddediyorum. 
Ne iddianamede ifade edildiği gibi bir oluşumdan haberim oldu, ne şahsıma bir görev 
teklif edildi, ne de ben kabul ettim. Bizler darbelerin ve müdahalelerin ülkemizi 
medeni dünyada ikinci sınıf bir ülke haline soktuğu görüşü ile batı dünyası 
uluslararası askeri teşkilatlarında uzun süre çalışarak ve öğrenim görerek yetiştik. 
Örneğin; Amerikan Kurmay Kolejinde okurken 12 Eylül 80 darbesi ile ilgili 
Amerikalılar veya oradaki yabancı müttefik subaylar soru sorduğunda çoğunlukla 
sıkılarak cevap vermek durumunda kalıyorduk. Dolayısı ile iddia edilen bu şeklide bir 
oluşumu da böyle bir girişimi şiddetle reddediyor ve bunu düşünmek isteyenleri bile 
lanetliyorum. Balyoz güvenlik harekat planı olarak adlandırılan ve doğru olmadığı, 
tamamen sahte olarak üretildiği şu ana kadar yapılan yargılamalardan da açıkça 
anlaşılan planı, o sıralar açık kalp ameliyatı olduğum için daha sonra nekahat 
depremden sonra gazetelerden okuyarak öğrendim. Adımında listelerde geçtiğini, 
hakkımdaki Savcılık soruşturması celp edilmem, nihayet iddianamenin tarafıma 
tebliği ile öğrenebildim. İnanın belki amiyane kaçacak ama buraya geldiğimde, ben 
Bayrampaşa fazla kalmayacağım diye gelmek durumundaydım. Seminerin ve 
seminerde konuşulan hususları, konunun ne olduğunu, OEYTS’nin ne olduğunu ve iç 
tehdit ile ilgili dediğimiz geri bölge harekatı ile ilgili yapılan konuşmaları da huzurda 
yapılan savunmalar ile Sayın Mahkemenin, Sayın Savcının sorduğu sorular ile 
öğrenmeye devam etmekteyim. Sayın Mahkemenizden şunu öncelikle belirtmek 
isterim ki ben burada sadece ismim listede geçtiği ve ne yazık ki bahse konu listeye 
hiçbir rızam ve kabulüm olmadığı halde, kimler tarafından adımın yazdığını da 
bilmediği halde ve dosyada aksini gösterecek herhangi bir delil, emare dahi 
bulunmadığı halde yargılanmaktayım. Keza tutukluyum. Halbuki yeri gelmişken 
değinmek isterim ki yine birçok arkadaşım değindi. Benimle aynı listelerde yer alan 
hukuki durumları tıpatıp aynı, hatta harp akademilerinde suç tarihide görevli olan 
birçok kişi hakkında dava açılmadığı gibi kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş, 
daha da ilginci birçoğu ifadeye bile çağırılmamıştır ki doğru yapılmıştır. Bu noktada 
İddia Makamının iddianamenin 48. sayfasında yapmış olduğu tespite aynen 
katılıyorum. Zaten mütehadditkereler, Avukat Hanımefendi ve Beyefendilerde bunu 
ifade ettiler. Yine iddianamenin ki iddianameyi tutuklandıktan sonra burada elime alıp 
okuma imkanı buldum. İddianamenin 47. sayfasında İddia Makamı balyoz güvenlik 
harekat planı isimli bir verinin yer aldığı görülmüştür ibaresini yazmış. Yani planın 
çıktısı olmadığı ve dijital veri içinde bulunduğunu kabul etmiştir. Yine 49. sayfasında 
çıktı ve fotokopileri bundan alarak soruşturma dosyası oluşturduğunu ifade etmiştir. 
Yine 70. sayfasında şuna rastladım, iddianamenin. 1. Ordu Askeri Savcılığınca 
görevlendirilen bilirkişi, TÜBİTAK bilirkişi raporuna atıfta bulunarak, belgelerin hiçbir 
zaman yazıcı çıktısı alınmamış olma ihtimalini göstermektedir diye bir açıklama 
düşmüş. Yine iddianamenin 20. ek klasör 9. sayfasındaki ifadelerden de İddia 
Makamının da tebligat hususunda hükme varamadığı anlaşılmakta, bu plandan 
haberdar olduğuma ve listelerde bilerek ve isteyerek kendi iradem ile yer aldığıma 
dair her türlü şüpheden uzak, yeterli, kesin ve inandırıcı bir kanıt veya bilgi, belge 
ortaya koyamamaktadır. Ayrıca bugüne kadar yapılmış olan savunmalardaki CD’lerin 
sahteliği ile ilgili tüm tespitlere katılıyorum. Ek-A’nın harp akademileri bölümünde 
ismim de istek ve iradem dışında, hiçbir kabulüm olmadığı halde yazılmıştır. İsmimi 
iradem dışı bu listeye yazanlardan şikayetçiyim. Savcılık soruşturmasında da bunu 



ifade etmiştim. Ve cezalandırılmalarını talep ediyorum. Telafisi imkansız 
mağduriyetime sebebiyet vermişlerdir. Tümgeneral Mehmet Daysal’ın da Kara 
Kuvvetleri Komutanlığınca askeri bilirkişi raporundaki tespitlerine aynen katılıyorum. 
Ve bu Ek-A listede benim bulunduğuma dair ne bir dijital imza, ıslak imza, parafe, 
parmak izi, ses kaydı, teknik takip ve telefon kaydı, elektronik posta, sms kaydı da 
dahil olmak üzere hiçbir yasal delil yoktur. Dolayısı ile atılı suçlama açısından, hukuki 
dayanaktan benim anladığım bugüne kadarki hukuktan yoksundur. Yine 
arkadaşlarımdan elde ettiğim bir belgeye göre bu dokümanın, yani Ek-A listenin ve 
bununla ilgili görevlendirme yazısının bizlere ulaştırılması da bu şu anda 
Mahkemenize sunacağım dokümandan da anlaşılacağı üzere 3 Mart 18’de 
oluşturulmuş bu yazının bize ulaştırılması, 4 Mart’ta da bizim cevaplamamız söz 
konusu değildir. Yine İddia Makamı bu listede yer alan 96 kişiden 3’ünü hiç ifadeye 
çağırmamış, 10 kişi hakkında ise çok doğru bir karar vererek kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı vermiştir. Benim hakkımda da geçmiş olsun, sizin bu soruşturma ile 
bir ilginiz olmadığı anlaşılıyor diyen Savcının neden kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı vermemiş olduğunu anlayamıyorum. İddianamenin 47. ve 49. sayfalarında 
İddia Makamı bunları belirtmektedir. Bir kere daha vurgulamak isterim ki asla bana 
böyle bir görev tevdi ve tebliğ edilmemiştir. Bu husus ile ilgili şahsıma atılı suçlamayı 
da kesinlikle ve şiddetle reddediyorum. Gen etüt isimli dijital veride ismimin olması; 
İnanın listeyi kim hazırladı, ne maksatla hazırladı bilmiyorum. Listeye burada bir daha 
baktım. Çetin Doğan hazırlamış olsa kendi karşısına da artı artı atmış. Tahmin 
ediyorum ki o hazırlamamıştır. Yani daha aşağıdaki herhangi birinin hazırlaması, 
albaylar gibi sıralamada hazırlaması da bence söz konusu değildir. Ve garip ifadeler 
bulunmaktadır. Mesela bir arkadaşımız için langırt oynamaktan hoşlanır gibi böyle 
amiyane, abes ile iştigal bir general için değerlendirme olmuştur. Bilmiyorum nasıl 
hazırlandı. Ama liste yasal dayanaktan yoksun, hayali, hiçbir gerçekliliği olmayan, ilk 
bakışta bile anlaşılan, delil niteliğinde olmayan, bir saçmalık ve garabet ürünü olarak 
bana gözükmektedir. Yine iddianamede benimle ilgili bölümde planın amacının 
tahakkuk, daha doğrusu genel olarak, herkes için aynı şeyi yazmış. Planın amacının 
tahakkuku için sorumluluk bölgesinde planlama, hazırlık, koordinasyon ve icra ile 
görevli olduğu şekline. Bu inanılmaz derecede komik bir iddia. Çünkü görev yaptığım 
silahlı kuvvetler akademisinde öğretimi koordine eden birkaç öğretim elemanı ve 
birkaç sekreterden başka hiçbir insan kaynağı, birliği, silahlı silahsız gücü ve hiçbir 
sorumluluk sahası bulunmayan, şahsımın bu şekilde görevlendirilmesi vazifeyi yerine 
getirme imkan kabiliyetinden yoksundur. Bizde daha önceden planladığımız 
konferansçılar gelir, eğitim ve öğretim kapsamına göre konferanslarını verir ki 
bunlardan biride şu anda Dışişleri Bakanı olan Profesör Sayın Ahmet Davutoğlu’dur. 
Kaldı ki Aralık 2002 tarihinde bana Genelkurmay Başkanlığı yurtdışı görevine 
gideceksin, Barış için ortaklık koordinasyon teşkilatı direktörü olarak seni aday 
gösterdik demiş. Ve müteakiben adaylığım 18 ülkenin askeri temsilcileri ve hükümet 
temsilcileri ile onaylanarak Temmuz 2003’de buraya gitmişim. Yani böyle bir görevi 
almışken beni görevlendirmeleri abesle iştigal, mantıksız ve benim değiştirilmem 
mümkün olmadığı için de uygun değildir. Sayın Başkan, Değerli Üyeler, Sayın Savcı, 
sonuç olarak iddianamede şahsıma yöneltilen suçlamaların hiçbirisini asla kabul 
etmiyorum. Burada ismim sadece listede yer alıyor diye ve hakkımda başkaca bir 
delil, emare, suçlama dahi bulunmadığı halde, tıpatıp aynı hukuki durumlardaki 
kişilerin hakkında dava açılmadı halde bulunuyorum. Bu durum yasal dayanaktan 
yoksun ve hukuksuz olduğuna inanıyorum. Suçsuzum. Bizler burada onuru ve şerefi 
için yaşayan insanlar olarak huzurunuzdayız. İnanın ki bunu savunmamın bir parçası 
olarak değil ama endişelerim olarak sizlere ifade etmekte bir beis görmüyorum. Bizler 



onurlu insanlarız. Zaten bu mesleğe atılırken maddi bir gelir, maddi bir imkan 
sağlamak, şahsımıza veya ailemize sağlamak için atılmadık. Bu mesleğin ülkesini 
seven, milleti için canını asla feda etmekten sakınmayan ve her türlü fedakarlığı 
yapmaya hazır olan insanlar tarafından paylaşılabileceğini, bunu izah edebileceğini 
bilerek atıldık. Ve bunu bir bayrak gibi taşıdık. Düşününki bu kadar geniş ölçekte 
general ve üst subay, büyük ölçüde kitlesini bir şekilde suçluyorsunuz. Dijital veriler 
ile suçluyorlar. Ve bu dijital verilere istinaden huzurunuza getirip bunları bir şekilde 
tutukluyorlar. Bunun belki şahsıma yaptığı yara şahsımı ilgilendirir, ailemi ilgilendirir. 
Onlar çok önemli değil. Ama genel bağlamda bizlere yapılan bu haksız ve hukuksuz 
olduğunu düşündüğüm uygulamanın, bu mesleğe şu andan itibaren seçecek olan, 
gençlere olan etkisini düşünmenizi ve değerlendirmenizi istiyorum. Onuru ve şerefi 
için, fedakarlık amacı ile bu mesleği seçecek olan akıllı insanlar acaba bu mesleği 
seçer mi? Seçmezse bundan 30 yıl sonra ne gibi insanlar general olarak bu orduda 
görev alacaktır. Bunu değerlendirmenizi istiyorum. Bu generaller yarın 30 yıl sonra, 
20 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir tehdit ile tehlikeyle karşı karşıya 
kaldığında acaba Saddam’ın korgeneralleri gibi bir gecede Amerika ile anlaşıp, 
birliklerini tümgeneralleri gibi bırakıp, uçağa binip Amerika’ya mı gideceklerdir? Nasıl 
bir general kitlesi istiyorsunuz? Bu çok önemli Sayın Başkanım. Dolayısı ile burada 
vereceğiniz karar aslında bizlerin hukuki durumunu düzeltecek ve bizlere hakkımızı 
teslim edecek anlamında değil sadece. Geleceği şekillendirme, gelecekteki Türk 
Ordusu mensuplarının onur ve şeref uğruna nelere katlanabileceğine karar vermek 
adına çok önemlidir. İnanın siz burada aslında gelecek ile ilgili çok önemli karar 
vereceksiniz. Ben müsaadeniz ile gene savunmama dönüyorum. Ve öncelikle büyük 
mağduriyetime sebebiyet verenlerin bulunarak cezalandırılmalarını talep ediyorum. 
Keza suçsuzluğum ve hakkımda cezalandırmaya yetecek hiçbir delil bulunmaması 
gözetilerek, tahliyemi ve tutuksuz yargılamamı, yargılanmama karar verilmesini, en 
nihayetinde de beraatıma karar verilmesini saygılarım ile arz ve talep ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı:”Nüfus Adli Sicil Kaydınızı okuyorum. Recep Rıfkı Durusoy. 
Salih oğlu, Ferdane’den olma 26.04.1951 doğumlu, Giresun ili Espiye ilçesi Gülburnu 
nüfusuna kayıtlı. Size mi ait? Adli Sicil Kaydınızda ilam yok.” 

Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”Klasör 76, Dizi 142-143’de az önce kendiniz kabul ettiniz. 

Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadeniz mevcut.”           
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Aynen katılıyorum.” 
Mahkeme Başkanı:”Kabul ediyorsunuz.” 
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Evet.” 
Mahkeme Başkanı:”İlave etmek istediğiniz bir husus yok. Müdafi 3 sanık 

yönünden savunma yapacağı için soru sorma konusunu da, geçelim. Var mı soru 
sormak isteyen sanığa.” 

Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Sayın Başkan ben bir soru sorabilir miyim?” 
Mahkeme Başkanı:”Kime?” 
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Sayın Savcıma soracağım efendim.” 
Mahkeme Başkanı:”Onu şeyde, savunmanızda bir.” 
Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Yani şunu sormak istiyorum. Aslında sizden 

soruyu söyleyerek, belki izin verirsiniz. Şimdi Ek-A listeye benim adımı yazmış. Kim 
yazmış? İddianamede bu yazılmış olarak belirtiliyor. Eğer Sayın Savcım bana kimin 
yazdığını söylerse, şu yazdı, ben iddia ediyorum şu yazdı diye bir ismen bir şahsı 
söylerse, işte kanıtı, işte bunu bu yazdı diye ben de onunla yüzleşeceğim. Yani 
huzurunuzda bunu çözeceğim. O anlamda bir soru sormak istiyorum.” 



Mahkeme Başkanı:”Evet. Sizin savunma kapsamında bir endişeniz veya bir 
ben bu listeye bilgim dahilinde yazılmadım, böyle bir görev almadım. Savunmanızın 
bir yansıması. O şeklide de tutanaklara geçirilsin.” 

Sanık Recep Rıfkı Durusoy:”Peki, peki.” 
Mahkeme Başkanı:Evet. Sanık müdafiinden savunması alınan 3 müvekkili 

Doğan Temel, Hayri Güner ve Recep Rıfkı Durusoy ile ilgili olarak savunmalarına 
ilave edeceği bir husus olup olmadığı soruldu.” 

Sanıklar Doğan Temel, Hayri Güner, Recep Rıfkı Durusoy müdafii Av. Çetin 
Kökdemir:”Teşekkür ederim Başkanım. Şimdi Değerli Başkanım. 3 müvekkilimi de 
dinlediniz. Zaten Savcılıca hazırlanan, aslında Savcılığa da dayanak teşkil eden, 
polisçe hazırlanan, tüm veriler 3 müvekkilinde dosyalarının içerisinde. Biraz önce de 
söylediğim gibi sadece Savcılık ifadeleri hariç olmak üzere diğerleri, diğer belgeler 
tıpatıp aynı. Şunu, nerede mübaşir acaba? Şunu vermek istiyorum. Bunun yansısını 
yapmadık, Değerli Başkanım. Gerek görmedim.” 

Mahkeme Başkanı:”Evet.” 
Sanıklar Doğan Temel, Hayri Güner, Recep Rıfkı Durusoy müdafii Av. Çetin 

Kökdemir:”Bu Harp Akademileri Komutanlığındaki görevlendirmede yetkili personel 
listesi, artık herkes ezberledi. 25 kişilik bir liste. 8, 12, 17, 18, 20 ve 21 nolu kişiler bu 
listede 3 tanesi hakkında hiç ifadeye çağırılmamış, 3 tanesi hakkında da takipsizlik 
kararı verilmiş. Bunu sunuyorum. Savcılık takipsizlik kararı verirken şöyle demiş. 
Belgelerin imzasız olması, kendi rızaları ile listede yer aldıklarına dair bir delil 
olmaması, bu ifadelerin aksini kanıtlayacakta, yani Savcılık savunmaları harici 
ifadelerinde kanıtlayan bir delilin olmaması gösterilmiş. Şimdi general etüt belgesini 
biraz önce yine söylemiştim. Yaklaşık 200 general hakkında yanlarına çarpı 
konulmak sureti ile bir değerlendirme yapılmış. Burada 200 tane general olmadığına 
göre kimler hakkında ve ya da buradaki iddianamede yer alan kişiler hakkında da 
hangi kritere göre ayrım yapılarak buraya getirildiklerini ya da iddianamede yer 
aldıklarını tabi bizim bilebilme şansımız yok. Keza şimdi elinize verdiğim 25 kişilik 
listede de o 6 kişi hakkında takipsizlik kararı verilen ve hiç ifadeye çağırılmamış 
olanların da neden çağırılmamış olduklarını bilmeye hakkımız yok. Keza şunu da 
bilmeye hakkımız yok. Benim müvekkillerim Değerli Başkanım, baştan beri hiç 
tutuklanmadılar. Sayın Peksak ve Sayın Üründü bunu çok iyi biliyorlar. Savcılık 
aşamasında da tutuklanmadılar. Ama tensipte bir tutuklama kararı verildi. 
Müvekkillerim yine onda yoktular. Tabi burada herkes biliyor. Yani eğri oturup doğru 
konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Gölcük, meşhur Gölcük belgeleri üzerine 
tutuklama kararı verdi Sayın Mahkemeniz. Şimdi öncelikle müvekkillerimin 
savunmalarında geçen birkaç hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Harp 
Akademileri bir okuldur. Birlik değildir. Yani müvekkillerin emrinde okul idaresinde 
görevli personel vardır. Öğrenci subaylar vardı. Artık bunu anladınız. Müvekkillerimin 
üçü de 1. Ordu’da yapılan plan seminerine katılmamışlardır. Ve Harp Akademileri 1. 
Orduyla hiçbir şekilde hiyerarşik bağlantısı olmayan Genelkurmaya bağlı apayrı bir 
kurumdur. Hal böyleyken tüm bunlara rağmen, Savcılık iddianamesinde maalesef, 
ama bu iddianamenin tümünde o kadar net bir şekilde anlaşılıyor ki, Harp 
Akademileri Komutanlığı’nın 1. Ordu’ya bağlı olup olmadığını bilmemektedir. Bu 
konuda araştırma gereği dahi duymamıştır. Bunu nereden anlıyoruz. İddianamenin 
955. Sayfası son paragrafta aynen şöyle diyor; Balyoz güvenlik harekat planında 
görev yapacak personeli tespit eden kişilerde 1. Ordu birliklerinde görev yapan kişileri 
tek tek irdeleyip o kişilerle irtibata geçip görevlendirmeleri yapmışlardır. 1. Ordu diyor 
bakın dikkat edin. Dolayısıyla, listede yer alan kişilerin bizim haberimiz yoktu 
bilmiyorduk, şeklindeki savunmaları mesnetsiz kalmaktadır. Yani bu nedenle 



mesnetsiz kalıyormuş. Yani Savcılık aynı zamanda sanıkların, tüm sanıkların bizim 
bu plandan haberimiz yoktu şeklindeki savunmalarında bu nedenle mesnetsiz 
kaldığını söylüyor burada. Yani delili bu. Artık bütün arkadaşlarım çok detaylı bir 
şekilde izah ettiler, iddianamede o kadar çok çarpıklık var ki hiçbir delil olmadığı 
halde, özellikle müsnet suçun bütün suçlarda olduğu gibi maddi unsuru ve manevi 
unsuru kasıt, maddi unsuru benim müvekkillerim hakkında da birçok kişiyle olduğu 
gibi görevlendirmede yetkili personel listesinde yer alması ve Gen. Etüt Belgesinde 
yer almasıdır. Suçun manevi unsuru bütün suçlarda olduğu gibi bileler ve isteyerek 
kendi iradesiyle suça katılmadır. Bu konuda da hiçbir delil olmadığı halde, bütün 
arkadaşlarım defalarca dile getirdiği halde benim müvekkillerim tutuklanmışlardır. 
Gölcüğe geleceğim. Şimdi Değerli Başkanım, Gölcükten çıkan belgeler üzerine, Harp 
Akademilerinde 1. Orduyla da ilgisi olmayan Harp Akademilerindeki müvekkillerimin 
de tutuklanmasına, haklarındaki son derece yetersiz belgelere ve hiç 
tutuklanmadıkları halde karar verdiniz. Ben şunu okumak istiyorum, yani bu çok 
önemli, yaklaşık otuz, otuz küsur tane Sedat Ergün Hürriyet gazetesinden bu balyoz 
davası ile ilgili, çok iyi bir araştırmacı gazetecilik örneği sergiledi. Ve tutuklamalar 
üzerine bir yazı yazmıştı. Ben dosyaya da bunun fotokopisini koydum ama bunu 
okumak istiyorum, çünkü bütün kalıcı sanıkları ilgilendiriyor. Bir kerede sizlerin 
dinlemenizi istiyorum. Şöyle yazılmış; İki belge üzerinden 89 kişiyi suçlamak, yazının 
ismi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi geçen Cuma günü 163 sanık hakkında 
tutuklama kararını verirken, bu karar sonucu kendilerini, Hasdal ya da Silivri’de bulan 
muvazzaf ya da emekli subayların neredeyse yarısı Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
mensuptu. Balyoz davsındaki toplam 196 sanığın 89’u Kara Kuvvetleri kökenli, 
hakkında tutuklama kararı çıkarılanların sayısı bunun iki eksiği ile 87. Emniyetin, 
Donanma Komutanlığındaki aramada bulunan yeni belgeler üzerinde yaptığı tasnif ve 
değerlendirmede, bu iki belgenin iddianamedeki 89 sanığa da standart bir şekilde 
teşmil edildiğini görüyoruz. Tutuksuz yargılanacak sanıklar da dahil olmak üzere 
Mahkeme Heyeti tarafından sanık avukatlarına da dağıtılan bu yeni değerlendirme 
raporlarında, her sanık için eski delil ve yeni delil dosyaları da konmuş. Sanıklarla 
ilgili yeni delil bölümlerinde karşımıza hep aynı kalıp çıkıyor. 1 numaralı sanık Çetin 
Doğan hakkındaki yeni delil bölümünde de yalnızca bu iki belge var. Tutuksuz 
yargılanan 89 numaralı sanık Abdullah Zafer Arısoy hakkındaki klasörde de. 
Mahkeme kararına göre sanıkların tutuklanmasının ana dayanaklarından biride yeni 
delilerin ortaya çıkmış olması. Bu durumda Kara Kuvvetleri kökenli 87 sanığın 
tutuklanmasının temel gerekçelerinde birinin bu iki belge olduğunu anlıyoruz. Bu 
belgelerden birincisi dönemin 15. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay 
Albay Turgay Tekmen tarafından 17 Aralık 2002 tarihinde bazı bağlı bölge 
komutanlıklarına gönderilmiş olan ve irtica ile mücadele ve türban gibi konularda 
duyarlı hareket edilmesi istenen imzalı bir yazı. Bu belgenin gerçekliği pek şüpheli 
gözükmüyor. İşin püf noktası, balyozun ana metni olduğu ileri sürülen 2 Aralık 2002 
tarihli ana balyoz harekat belgesinin içindeki bazı cümlelerin Albay Tekmen imzalı bu 
belgedeki cümlelerle tıpa tıp tutmasıdır. Emniyet buradan hareketle balyoz harekat 
planının 1. Ordu’nun iç yazışmalarında da kullanıldığı sonucuna varıyor. İkinci belge 
ise bilgisayarda hazırlanmış olan, Sayın Komutana arz diye başlayan ve balyozun 
bazı uygulamalarından söz edilen imzasız bir Word dosyasıdır. Bu belgenin 5 Mart 
2003 tarihinde 1. Ordu karargahında düzenlenen plan seminerlerinin yapıldığı gün 
ordu komutanı Orgeneral Çetin Doğan için hazırlandığı ileri sürülüyor. Savunma bu 
belgenin de kurmaca olduğunu ileri sürüyor. Her iki belgede balyoz iddianamesinde 
adı geçen karacı bütün sanıklara teşmil edilmiştir. Yani 15. Kolordu Komutanlığı’nda 
yapılan Albay Tekmen imzalı yazışma ve ikinci belge, o tarihte 1. Orduya bağlı 2., 3. 



ve 5. Kolordu Komutanlıklarında ve ayrıca Harp Akademisi Komutanlığı’nda görevli 
olup bugün balyozda yargılan sanıkların hepsi açısında geçerli bir delil olarak 
değerlendirilmektedir Mahkeme Heyeti tarafından. Ceza sorumluluğunun şahsiliği 
ilkesi, avukatlık yapmış gazeteci arkadaşımız, ama doğru yapmış. Şöyle diyor; Ceza 
Hukuku’nun en temel kavramlarından biri Ceza Sorumluluğunun şahsiliği ilkesidir. Bu 
evrensel ilkeye göre herkes kendi fiilinden sorumludur. Bu ilke Anayasanın 38. 
Maddesinde ceza sorumluluğu şahsidir ifadesiyle vurgulanmıştır. Belgelerin bu 
şekilde bir delil olarak herkese atıf edilmesi bu ilke çerçevesinde kuşkusuz 
tartışılacaktır. Önemli gördüğümüz bir noktaya daha dikkat çekelim, geçen ilkbaharda 
balyoz soruşturması yürütülürken Kara Kuvvetlerinden tutuklanan şüphelilerin sayısı 
toplam 89 sanık içinde bir hayli sınırlı kalmıştı. Tutuklananlar, sanıkların dörtte birine 
anca yaklaştı. Örneğin Harp Akademiden 19 kişiden hiçbiri tutuklanmadı. 5. 
Kolordudan sanık olan 16 kişiden yalnızca 5’i tutuklandı. Tutuklanmayan sanıkların 
çoğunun ifadesi de, Mayıs ya da Haziran aylarında Savcılığa davet yolu ile alındı. 
Soruşturmanın en kritik aşamalarında tutuklanmalarına gerek duyulmayan bu 
sanıkların bu kez sadece iki belge nedeni ile topluca tutuklanmış olması bu konudaki 
tartışmaların yeni bir boyutunu oluşturacak gibi gözüküyor. Şimdi Değerli Başkanım, 
biz ceza hukukçusuyuz. Ben de 32 senemi verdim bu mesleğe. Yani Ceza 
Hukuku’ndan başka bir şey de bilmem. Şimdi bu iki belge, müvekkillerimin 
savunmalarını dinlediniz. Değerli, ben sorulardan çok mutlu oluyorum, iki Üyemizin, 
Peksak ve Sayın Üründü’nün sorularından mutlu oluyorum artık. Neden? Çünkü 
dosyaya artık girmişler, dosyaya çok vakıflar. Doğrudur, yanlıştır herkesin görüşü ayrı 
olabilir. Şimdi o değerli iki Üye benim müvekkillerimin hiç tutuklanmasına karar 
vermediler. İşte bu balyozdan çıktığı iddia edilen biraz önce okuduğum belgeler 
nedeni ile tutuklama kararı verdiniz topluca, müvekkillerin ya da tüm sanıkların hukuki 
konumlarını ki burada AYİM kararları gereğince de bunlardan sürekli bahsediyoruz. 
Bunların herkesin hukuki durumunun ayrı ayrı değerlendirilip tutuklama kararı 
verilmesi gerekirken bu yapılmadı. İşte Mahkemeye karşı, sabahleyin çok Değerli 
Avukat Meslektaşım Ziya Kara da bunu izah etti. Güvenimizde bir sarsılma oluştu, 
müvekkillerimin çünkü artık 4 aydır tutuklu kalmaları karşısında, telafisi imkansız 
hiçbir telafi edilemeyecek zararları oluşuyor. Bunu nasıl telafi edeceğiz. Ceza 
Hukuku’na göre bilerek ve isteyerek, kendi iradeleriyle bu listelerde yer almamışlar 
ise aldıklarına dair bir delilde yok iken, bu tutuklamalarda uğradıkları zararı nasıl telafi 
edeceğiz acaba. Yani bir delil varsa bize deyin bu delili, bizim bilmediğimiz bir delil 
varsa bizlere söyleyin, buradaki son derece kültürlü sanıklar, bizler senelerimizi 
vermişiz, sizler 20 senelik Hukukçularsanız. Bize ilave bir delil söyleyin de, kuvvetli 
suç şüphesi, tamam Gölcük, belki haklıydınız. Gölcük’te de bu belgelerin çıkmış 
olması, kuvvetli suç şüphesi artı, kuvvetli suç şüphesi doğurabilir. Ama artık dosyalar 
o kadar çözüldü ki, sahte dijital belgeler benden önceki tüm Değerli Meslektaşlarımın 
savunmaları, sanıkların savunmaları, o sizin karar yerinde tartışacağınız bir konudur. 
Ben bunlara demiyorum. Yine 11. Ağır Ceza Başkanı Değerli Hakim, Başkan Şeref 
Akçay’ın, mutlaka siz de tetkik etmişsinizdir. Kimi beğenir kimi beğenmez, katılır 
katılmaz ama çok önemli bir nokta var burada, o noktayı da bir kerecik daha tekrar 
etmek istiyorum. İstirham ediyorum yani, Şimdi bu onun nitelendirilmesi, sakın diğer 
sanıklarca yanlış anlaşılmasın, iddianame böyle olduğu için ben bunu söylüyorum. 
Aynen okuyorum çünkü şöyle diyor; Sanıkların bir kısmı bu planları ve toplantıyı 
yapan ve yapma konusunda emir veren kişiler iken, bir kısmı da bu toplantıda 
planlara göre görev alacak kişileri belirlemeye yetkili kişiler ile bir kısmı da sadece 
listede ismi bulunan şahıslar. Bu şahısların bu listeye bilerek ve isteyerek katıldığına 
dair dosyada herhangi bir delil var mıdır? Yoktur. Var mıdır? Bizim bilmediğimiz bir 



delil mi vardır? Yoktur. Varsa bize niye söylenmiyor niye dosyada yok. Pekala, 
sanıkların bu konumları ayrı ayrı belirlenmeden tümüne aynı gerekçelerle tutuklama 
ve yakalama kararı çıkartılması, ayrıca hangi adli kontrol hükmünün hangi sanık 
yönünden hangi nedenle yetersiz kalacağının belirtilmeden, sırf kanunda belirtilen 
cümlelerin yazılması suretiyle tutuklama kararı verilmesi doğru mudur? Ya. Eğri 
oturup doğru konuşalım. Doğru mudur? Başkanım. Yani infial duyulmuş olabilir. 
Kuvvetli suç şüphesi artmış olabilir, Gölcük’ten çıkan belgelerle. Ama artık her şey 
ortaya çıktı.” 

Salonda konuşanlar oldu. Anlaşılmadı. 
Sanıklar Doğan Temel, Hayri Güner, Recep Rıfkı Durusoy müdafii Av. Çetin 

Kökdemir:”Ben bir şey demiyorum. Bakın iddianamede yer aldığı gibi diyorum. Bu 
karar böyle yazıldığı için diyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın okuyorum lütfen. Onun 
için ben şunu diyorum. Duruşma sabahleyin herkese yoklama yapılarak açıldığına 
göre, keza duruşmayı da, bir bu bir duruşmadır kapattığınıza göre. Haftayı bile 
beklemeye gerek yok. Tutuksuz olduğu bugün kesinleşen hiç alakasız insanlar, artık 
her şey ortaya çıkmış vaziyette, lütfen bu insanların tutuksuz yangılanmasına en 
azından karar verin Mahkemeye karşı duyduğumuz, duymayı istediğimiz güven de 
sarsılmasın. Ben başka bir şey söylemiyorum. Bu kadar şimdilik savunmam, 
müvekkillerimin tahliyesine ve beratına karar verilmesini diliyorum.” 

Mahkeme Başkanı:“Peki. Yerinize geçebilirsiniz. Mehmet Fikri Karadağ. 
Buyurun. Siz de CMK.’nın 147 ve 191. maddelerinin hatırlatıldığı duruşmada 
vardınız. Öyle hatırlıyorum.” 

Sanık Mehmet Fikri Karadağ:“Yoktum ama ben çok kıdemliyim şimdi, 42 aydır 
tutuklu olduğum için Sayın Başkanım Hepsini biliyorum. Otuz defa dinledim.” 

Mahkeme Başkanı:“Evet.” 
Sanık Mehmet Fikri Karadağ:“Zahmet etmeyin, Açıklamayın.” 
Mahkeme Başkanı:”Haklarınızı biliyorsunuz.” 
Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Biliyorum.” 
Mahkeme Başkanı:” Savunma yapacaksınız buyurun.” 
Sanık Mehmet Fikri Karadağ:“Biliyorum. Ve denilmiş kabul ediyorum. Sayın 

Başkanım Değerli Üyeler, Muhterem Cumhuriyet Savcısı, benden önce savunmasını 
sunan Sayın Hayri Güner ve Sayın Rıfkı Durusoy Ek-A ve Akademilerde hazırlanan 
diğer listelerle ilgili ifadelerine aynen katılıyorum. Değerli Başkanım, benim sözüm 
dosdoğrudur ve delil yerine geçer. Zira ben her daim Yüce Allah karsındaymış gibi 
konuşur ve davranırım. Allah’ın razı olmayacağı bir şeyi hiçbir güç bana yaptıramaz 
ve bundan önce de yaptıramamıştır. Boşuna başka bir şey arama zahmetine 
katlanmayınız. İftira üretim merkezini kuran ve de kullanan iradenin arzusu ile burada 
olduğumu ben çok iyi biliyorum. Türkiye’deki %93’lük Amerikan aleyhtarlığının 
oluşmasının en birinci müsebbip olarak ben gösterilmekteydim. Bunu nereden 
söylüyorum. Amerika Birleşik Devletlerinin İstanbul Başkonsolosu’nun temsilcisi 
Kanal 7 Televizyonunda aynen bu ifadeyi kullanmıştır. O Kuva-i Milliye’nin  başındaki 
Kurmay Albay Amerikan aleyhtarlarının bir numaralı müsebbibidir. Maalesef bunu 
söylemiştir. Ben Türk’üm, Türkoğlu Türk’üm. Soyumda da hiçbir dönme yoktur. Gazi 
Mustafa Kemal’in ve de Muhammed Mustafa Resulullahın birici dereceden varisi ve 
takipçisiyim. Kan içici, ırz düşmanı zalim emperyalistleri sevmiyorum. Hele hele yerli 
işbirlikçilerini hiç sevmiyorum. İşte benim iki esas suçum bunlardır. Bunları her 
platformda açıkça ifade ettiğim için dönmemiş, dönmelerin ve dinsiz dincilerin hedefi 
oldum. Takdirlerinize sunuyorum. Değerli Başkanım, 72 nolu klasörde 198 ve 177. 
Sayfa numaralarının arasında benimle ilgili sahte evraklar sıkıştırılmış. Benden 
önceki komutanlar ve öbür arkadaşlarımın da dediği gibi Mehmet Baransu’dan ele 



geçirildiği söylenilen tüm malzemeler sanki benim büromda veyahut da evimde 
aranmış da ele geçirilmiş gibi aynen konmuş. Bunun mantığı nedir bilmiyorum. 
Hukuki şeklen mi öyle kondu, yoksa başka bir gerekçesi mi var? Yoksa o evrakları 
hazırlayıp Mehmet Baransu’ya teslim edenlerin iftirası mıdır? Onu takdirlerinize 
bırakıyorum. Bunu külliyen reddediyorum. Oradaki tespit tutanağı diye konulan o 
soytarılığı reddediyorum külliyen. Bir de iddianamenin benimle ilgili son sayfasının 
son satırında diyor ki, 716. Sayfada Türkiye Cumhuriyetini Hükümetini cebren ıskat 
veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs suçunu işlediği kanaatine 
varılmıştır. Sevgili Başkanım şimdi tabi bu huzurda söyleyemeyeceğim ama bende 
bu iftirayı hiçbir maddi delil olmaksızın atanlar hakkındaki kanaatimi, bugüne kadar 
bilinen ve bilinmeyen bütün kelimelerle, çok özel tabi soru işareti ve ünlemi de var, 
ifade etme hakkımı saklı tutuyorum. Zamanı gelince inşallah onları da burada 
rahatlıkla ifade edeceğiz. Fakat hükümette şöyle bir haksızlık daha yapılmış aynı 
sayfalarda ve diğer iddianamenin her yerinde, AKP hükümeti, AKP bilmem ne, 
devamlı AKP diye nedir bu AKP? Sayın Başbakanınızın bu kelimeye çok kızdığını 
bütün televizyon konuşmalarında anladık propagandalarında. Bunun için ben Sayın 
Başbakanlık nezdinde, bu iddianameyi yazan, kontrol ederken bu AKP kelimesini 
Adalet ve Kalkınma Partisi Diye düzeltmeyen Savcılar, Polisler ve bunu da 
görmezlikten gelen bütün Hakimler hakkında, iddianameyi kabul eden Hakimler 
hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Çok ayıp edilmiştir. Resmi evrakta böyle bir 
fahiş hatayı yapmamanız gerekiyordu. Değerli Başkanım, bu girişten sonra müsaade 
ederseniz çok kısa bir savunma metnini huzurlarınıza arz edeceğim. Daha önce 8 
Mart 2010 tarihinde, Sayın Mehmet Berk ve Süleyman Pehlivan Savcılarımın 
huzurunda, Beşiktaş’ta tutuklu bulunduğum Silivri Cezaevinden çağırılarak ifadeye 
gittim. Orada verdiğim ifade aynen geçerlidir. Bunun dışında yine burada 
Mahkemenize ve Makamınıza sunduğum 11 Şubat 2011 tarihli yine avukatımın 15 
Şubat 2011 tarihli itiraz dilekçesi yine benim bizzat kendi imzamla 24 Mart 2010 
tarihli dilekçem ve 5 Mayıs tarihinde sunduğum dilekçelerde belirttiğim dilekçelerin 
aynen savunma maksadıyla geçerli olmasını talep ediyorum. Sayın Başkanım, 
Muhterem Üyeler, bu yukarıda A’da, A, B, C, D, E diye sıraladığım ilgiler ve Savcılık 
ifadelerimdeki beyanlarımı aynen tekrarlıyorum. Oralarda her şeyi anlattığım için 
burada savunulacak da hiçbir şey olmadığından, söylenecek her şey de boşuna 
zaman israfı olacaktır. Bu hukuk cinayetini ve rezaletini biran evvel sona erdirmenizi, 
Türklüğü kutsal Türk Devletini ve kahraman Türk ordusunun iflah olmaz 
düşmanlarının alçakça kurdukları bu oyunu ve tuzağı paramparça etmek sizlerin milli 
görevidir. Bu şerefli vazifeyi ifa ederek, hem milletimize hem de çocuklarınıza 
övünülecek bir miras bırakınız. Aksini düşünmek ise hiç de hayırlı olmayacaktır. İftira 
ve fitne cinayetten daha kötüdür buyruğunu veren Yüce Mevlam, bakınız onlar için ne 
söylüyor. İşte onlar, onlara Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların 
üzerine olsun. Hükmettiğiniz zaman adaletle hükmediniz. Hiçbir kınayıcının 
kınamasından korkmayınız. Sadece sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da 
bilenden, bende korkunuz, demektedir. Ben sizleri uyardım ve görevimi yaptım. Yarın 
hesap günü, Ulu Divanda şahitlerim, bu salonda bulananla ve Yüce Rabbim 
olacaktır. Sizleri isimlerinizin Ömer, Ali veya Murat olması değil, adil vicdanlarınız ve 
kararlarınız kurtaracaktır. Allah şimdiden sizin yardımcınız olsun. Neticeyi talep 
olarak Sayın Başkanım, Değerli Üyeler, eğer sizde adaletin zerresi dahi varsa bu 
zulme ve iftiraya son veriniz. Sizleri kül olarak Allah’a havale ediyorum. Takdir sizlerin 
tevekkül bizimdir. Tutukluluk kararımın kaldırılmasını, bu davadan şahsımın tefrik 
edilerek, takipsizlik ve beraatıma karar verilmesini talep ediyorum. Saygılarımla 



gereğini arz ederim. Teşekkür ederim. Bu savunmamdan bir suret makamınıza 
sunuyorum Sayın Başkan. Sorularınız varsa cevaplandırmaya hazırım.  

Mahkeme Başkanı:“Evet. Savunmanız ve ekleri alındı. Nüfus adli sicil 
kaydınızı okuyorum. Fikri, Mehmet Fikri Karadağ, Hüseyin oğlu Şükriye’den olma, 
3.1.1953 doğumlu, Kastamonu ili, Araç İlçesi, Tatlıca nüfusuna kayıtlı adli sicil 
kaydınızda bir ilam görülmemektedir.” 

Sanık Mehmet Fikri Karadağ:“Doğrudur, Başkanım. 
Mahkeme Başkanı:“Klasör 72 dizi 200 ve 202. sayfaları arasında, Cumhuriyet 

Savcılığında alınmış ifadeniz mevcut. Bununla ilgili. 
Sanık Mehmet Fikri Karadağ:“Okudum. Aynen kabul ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı:“Okudunuz mu? Biliyorsunuz ifadenizi kabul ediyorsunuz?” 
Sanık Mehmet Fikri Karadağ:“Evet.” 
Mahkeme Başkanı:“Peki, sanık müdafiinden savunmaya ilave edeceği bir 

husus olup olmadığı soruldu.” 
Sanık Mehmet Fikri Karadağ vekili Av. Nevzat Çetin:“Sayın Başkan, Değerli 

Üyeler müvekkilimle ilgili olarak Mahkemenizde sorguya ilave yapıp yapmama 
konusunda. Çünkü bu ilaveleri yapmam hiçbir işe yaramayacak ve bir usulü işlemin 
yerine getirilmesinden başka bir şey olmayacağını biliyorum. Ben Mahkemenizin adil 
yargılama yaptığına ve bundan sonrada yapacağına inanmıyorum. Gerek bu davanın 
arkasındaki küresel güçler ve gerekse duruşmaya iki gün kala Hakim değişikliği kısa 
süre içinde toptan tutuklama, toptan salıverme ve yine toptan tutuklama gibi Hukuk 
tarihinde görülmemiş bu uygulamalar bana bu kanaati verdi. Fakat müvekkilimin 
ısrarı üzerine, bazı ilaveler yapacağım. Müvekkilim, bu listeyi hazırladığı söylenen 
İzzet Ocak’ı isminin dışında tanımamaktadır. Görevi sırasında herhangi bir müşterek 
mesaisi de olmamıştır. Kendisi Silahlı Kuvvetler Akademisi Öğretim Başkanı olması 
nedeniyle bu seminerden habersizdir. Zaten akademi ile 1. Ordu arasında emir 
komuta ilişkisi de yoktur. Kaldı ki iddia edilen liste İzzet Ocak tarafından kabul edilen 
bir belge olmadığı gibi altında İzzet Ocak’a ait imza da yoktur. Ek-B’de de yine bir 
liste vardır. Bu listede de müvekkilim 15. sırada yer almış görülmektedir. Listenin 
altında da yine imzası olmayan müvekkilimim adı yazılmıştır. Yani bir insan hem 
kendi adını listenin arasında bir yere koyacak hem de listeyi hazırlayan kişi olacak, 
bir belge bu kadar mantıksız olabilir. Kaldı ki burada da müvekkilimin imzası yoktur. 
Ve bu belge başka hiçbir belge veya delille teyit edilmemiş ve kuvvetlendirilememiştir. 
En kötü bir yorumla burada bir şüphe vardı. Bu şüphe dolayısıyla müvekkilim 
tutuklanması, ağır bir takdir hatası değil midir? Bu belge şüpheli olduğuna göre, 
şüpheden sanık yararlanır kuralı burada uygulanmayacakta nerede uygulanacaktır? 
İddianamede kendilerine görev verildiği ve bu görevin listedeki şahıslarca kabul 
edildiği ve bundan sonra listelerin hazırlandığı iddia edilmiştir. Bu görevin müvekkilim 
tarafından kabul edildiğine dair en ufak delil veya belirti de yoktur. Bu iddia ispatı 
gereken bir iftiradan başka bir şey değildir. Böyle şaibeli bir iddia ile tutuklamanın 
devamına karar verilmesi, dosyanın iyi okunmadığının bir kanıtıdır. Dosya iyi 
okunsaydı, halen Ergenekon’dan tutuklu olan müvekkilimin kaçma ve delilleri 
karartma gibi imkanı olmadığı da görülecek, belki de tarafımızdan talep edilmeden 
bile kendisi tahliye edilecekti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyetini koruyan 
ve kollayan tek güçtür. Bildiğiniz gibi ordumuz, dünyanın en güçlü orduları arasında 
yer almaktadır. Devletler arasında Türkiye Cumhuriyetinin bir saygınlığı ve gücü 
varsa bu güçlü ordusunun olmasındandır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti parçalanmak, 
parçalamak istiyorlarsa, bu ordu ayakta olduğu sürece bu ideallerine ulaşmaları 
mümkün değildir. Asırlık düşmanlarımızın Türkiye Cumhuriyeti hakkındaki 
düşünceleri bellidir. Avrupalıların şark sorunu dedikleri ve öncelikle Sevri uygulama, 



Amerikalıların doğuda bir Ermenistan ve Kürdistan kurmak istemesi gibi düşünceleri 
artık proje olarak raftan indirilmiş ve uygulamaya konmuştur. Uygulamaya yönelik 
haritalar açıklanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri varken, 
halkın ordusuna yüzde yüz desteği varken, düşmanlarımızın bu planları uygulaması 
mümkün müdür? Değildir. O halde ne yapmalı? Bu şerefli ve mümtaz kurumun 
burnunu sürtmeli, halkın nazarından itibarını sıfırlamalı, o da yetmez emekli veya 
görevdeki mensuplarını Silivri’ye doldurmalı, ordunun moralini bozmalı, siyasi terfi ve 
atamalarla işleyişinin bozmalı, savaşamaz hale getirilen bu orduyu bir tehlike 
olmaktan çıkarıp, bölme ve parçalama işlemini tamamlamalıdır. Önünüze gelen dava 
bu amaçla hazırlanmış bir tezgah davadır. Hukuki bir dava değildir. Siyasi bir 
davadır. Eğer siz önünüze gelen bu davaya bu açıdan bakmazsanız, görev 
yaptığınızı düşünerek düşmanlarımızı çok sevindirirsiniz. Silivri cezaevinde görülen 
bu davalar ve tutuklamalar, ABD ve AB’li dostlarımızı çok sevindiriyor. Mutlu 
oluyorlar. Bir tek kurşun atmadan, Türk Silahlı Kuvvetlerini teslim aldırdık diye mutlu 
oluyorlar. Doğru, düşman bizi bize boğduruyor. Biz de görev yaptığımızı 
zannediyoruz. Kendi elimizle kendi ordu mensuplarımızı, düzmece iddialarla 
tutukluyoruz. Eski Roma’da Cicero ile ilgili bir sözü aktararak sözlerimi 
tamamlayacağım. Kendisi de bir hem Hakim, hem Avukat olan Cicero, bir suçtan 
yargılanırken Hakimlere, Ey Roma’nın muhteşem ve adil Hakimleri, biliyorum beni 
idama mahkum edeceksiniz. Size ve kararınıza saygı duyuyorum. Ama lütfen 
kararınızı verirken bir konuya dikkat etmenizi isterim. Benim idamımdan kimler 
yaralanacak. Ben de size aynı şekilde diyorum ki, imzasız şaibeli, delil niteliğinde 
olmayan bir belgede adı geçti diye şu kadar insanı aylarca hapiste tutarsanız, bu 
ülkenin bölünmesinde çok önemli rol oynayan Silivri Cezaevindeki mahkemelerin bu 
vebalini çocuklarınıza miras olarak bırakırsınız. Sayın Başkan daha fazla konuşmak 
istemiyorum. Bu durum son derece açıktır. Bir belge vardır. Bu belge sahtedir. 
Sahteliği ortaya çıkmıştır. Ama Mahkemeniz bugüne kadar hala bundan tatmin 
olmamıştır. Bu şaibeli belgeden, bu kadar insanı kesin bir delil haline gelmediği için, 
tutukluluklarının devamını vererek, bu kadar insanı mağdur etmeyiniz. Bu arada 
müvekkilimin de 1. Ergenekon davasından tutuklu olması dolayısı ile hakkında zaten 
bir başka delil yok. Yeni bir delil gelecekse de tutuklu olması nedeni ile bu delilleri 
karartması ve yok etmesi de mümkün değildir. Yattığı süre de zaten malumunuzdur. 
O nedenle müvekkilimin tahliyesine ve beraatına karar verilmesini saygılarımla 
diliyorum.” 
 Mahkeme Başkanı:”Evet, CMK 201. madde gereğince soru sormak isteyen var 
mı? Evet buyurun Hakim Bey.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi atılı suçlama tarihinde, Silahlı Kuvvetler 
Akademisinde Öğretim Üyeliği ve Öğretim Başkanlığı görevinde bulunduğunuzu, 
daha öncesinde beyan etmişsiniz.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Evet” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Gerek bir öğretim görevlisi ve öğretim üyesi 
olarak, nihayetinde orada derslere girdiniz. Çeşitli pratik çalışmalarda varsayımsal 
olarak uygulamalarda da anlatım şeklinde kullanmışsınızdır. Yine gerekse 
savunmalarınızda birçok plan seminerine katıldığınızı beyan etmişsiniz. Bu gerek 
derslerinizde, gerek katılmış olduğunuz o plan seminerlerinde varsayılan bir 
senaryonun oynanmasında gerçek kişi, kurum ya da bu şekli ile herhangi bir verinin 
kullanıldığına şahit oldunuz mu? Ya da kullandınız mı?” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Sayın Üyem, şimdi tabi kurmay subay olarak 
herkes katılmıştır bir sürü seminere, plan tatbikatına. Harp Akademilerinde oynanan 
harp oyunlarına senede bizim katıldığımız 2 tane harp oyunu vardır. Birisi işte Şubat 



sonunda olur öbürü de Temmuz ayında. Bütün komutanlar gelir vesaire orada 
tamamen jenerik senaryolar kullanılır. Tamamen jenerik senaryo. Hatta taa 
Madagaskar Adası böyledir. Onun üzerinde bir arazi üzerinde oynanır. Birleşik 
Milletlere ait herhangi bir dava vesaire meseleler o şekilde oynanır. Ama yasadışı 
veya prosedürün dışında hiçbir şey bizim aklımızın ucundan geçmemiştir, geçmez. 
Hiçbir subayın geçmez, hiçbir komutanın da geçmez zaten. Her şey yasalara göredir. 
Her şey jeneriktir. Ha gerçek olay, gerçek olaya göre tabi ki ben çok plan yaptım. 
Ama nerede OHAL bölgesinde, alçak PKK’yı imha etmek için yaptım. Gerçek planlar 
o dur. Onun dışında EMASYA semineri vesaire oralarda kullanılan terim şudur; yıkıcı 
bölücü unsurlar, yıkıcı bölücü anarşik unsurlar, terim budur. Yoksa o isimmiş bu 
isimmiş bu kullanılmamıştır. Kullanılmaz. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Zaten 
bizim subayın veyahut da kurmayların böyle bir şeyi söz konusu olmaz. Söz konusu 
değil. Yasaya aykırı suç oluşturabilecek, hatta şüphe uyandırabilecek bir şeyi 
kullanmayız. Kesinlikle böyle şey söz konusu olamaz. Yani iç güvenlik tatbikatları, 
EMASYA plan tatbikatları da yaptım ben 3. Kolordu kurmay başkanı iken, Vali Bey’i 
çağırdım. Erol Çakır gelmiştir. Emniyet Müdürü Abanoz’du soyadı, adını 
hatırlamıyorum, gelmiştir. MİT temsilcisi gelmiştir. 1 gün, 2 gün 1. günler bunların 
kendileri 1 numara olarak katılmıştır her seferinde,  2. günleri de 1. yardımcıları gelir 
hep, yanımızdadır. Yani prosedür ne ise yasal düzen ne ise o olur. Öbür türlü zaten 
aklımızdan geçmez. Bu darbe lafını çok rica ediyorum, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
hiçbir mensubu için kullanmayınız. Böyle bir şeyi de aklınızdan hafızanızdan siliniz. 
Okyanus ötesinde kurulmuş iftiracıların, şerefsizlerin, alçakların kurduğu iftira merkezi 
ne pompalıyorsa beyinlere, görüyorsunuz bütün silahlı kuvvetleri darbeci vesaire diye 
suçluyorsunuz. Bu çok kötü bir şeydir. Kabul edilmesi imkansızdır. Ben diyorum ki 
Gazi Mustafa Kemal’in 1. derecede varisiyim. İstiklal Savaşı yapan Gazi Mustafa 
Kemal, sıkıyönetim bile ilan etmeden İstiklal Savaşı yapmıştır. Sadece Doğu 
Anadolu’da kısmi seferberlik ilan etmiştir. Meclisin 1 gün kapanması, 1 saniye 
kapanması orada meşruiyeti ortadan kaldırır. Ben dahil bütün buradaki bütün 
subaylar aynı zihniyettedir zaten. O meclis 1 saniye kapandı mı meşruiyet biter. Çok 
rica ederim bu darbe lafı ile filan anılmayı hiç kimse istemiyor. En başta ben olmak 
üzere hiç birimiz istemiyoruz. Bunları kafanızdan silin. Bu önyargıyla geliyorsunuz 
hep diyorlar ki acaba, buda mı darbeci, o da mı darbeci, çok rica ederim. Bu saçma 
sapan fikirleri hepiniz kafanızdan siliniz. Bir de şunu istiyorum ben sizden, devre 
aralarını, çay aralarını veriyorsunuz, bu bir harp planı nasıl hazırlanır? Veya bu nasıl 
kavranabilir? Birkaç tane komutanımızı ben dahil çağırınız. Beraber çay içelim 
anlatalım size. Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz sorduğunuz sorularda bizim 
nezdimizde maalesef, maalesef diyorum. O saygın yargılayıcı Yargıçlar olarak 
gözükmüyorsunuz. Çok iyi niyetle sorular soruyorsunuz. Bir şeyler öğrenmeye 
çalışıyorsunuz ama bunu bilmiyorsunuz. Yani şurada, şurada hazırlanmış bir harp 
planını, sorgulama imkan ve kabiliyetiniz yok. Çok doğaldır bu sizin için. Sizin en az 
5-6 ay KOMKARSU vardır bizim akademide. Karargah subaylarına kurs gösterilir. O 
konuda kurs görüp gelip burada fikir üretebilmeniz gerekiyor. Yoksa ki bu şartlarda 
anlayamıyorsunuz. Sayın Üyem Zeki, cin gibi soru soruyor, diyor ki; kadro tatbikatı ile 
orada keşif dedi. Kadro tatbikatı içerisinde keşif kelimesi geçmedi diye çelişkiden 
bahsediyor. Ben de orada oturdum diyorum ki keşke bunlara bu kursları versek de 
ondan sonra gelip yargılasalar. Yani sivil Mahkemenin böyle bir konuda yargılama 
yapması hakikaten, hakikaten çok yetersiz oluyor. Ha 6 ay sonra.”    ” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”5 sene sonra belki hiçbir problem kalmadan soru 
soracaksınız ama.” 



 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Hayır, hayır.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Şu anda bu kapasitede değilsiniz maalesef.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi şunu söyleyeyim.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Alınmayın, Alınmayın.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Ben alınmıyorum bakın.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Sizin için son derece normaldir bu.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bir açıklamada bulunayım öncelikle.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Bir kurmay gibi anlayamıyorsunuz.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Sayın Üyem plandan bahsediyor, 1 saniye, 
plandan bahsediyor ki plan olmadan. Sizin anladığınız plan ile bizim anladığımız plan 
çok değişiktir. Plan, en son sadece tarih saati emredilince uygulanacak en son 
işlemdir. Sizin için en başta düşünülmesi gereken bu iş nasıl yapılacaktır diye 
düşünüyorsunuz. Öyle soruyorsunuz, sorularınızdan öyle anlıyorum.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz burada 
hiç kimseye herhangi bir suç isnadında bulunmuyoruz. Atılı, atılmış bir suç isnadı ile 
ilgili olarak biz yargılama yapıp doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Öncelikle bu hususu 
yani beyanlarınızda dediniz. Siz isnatta bulunuyorsunuz.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:” Şimdi şüpheli.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Öncelikle ben şu sorumu, şu beyanınız üzerine 
sormuştum. Aynen kendi beyanınızı okuyorum.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Doğru ben biliyorum, biliyorum. Ben onun için 
sorduğunuzu da biliyorum. (bir kaç kelime anlaşılamadı.)” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Hayatımda birçok plan seminerine katıldım.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Doğru.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Katıldığım hiçbir plan seminerinde somut olarak 
insan isimleri verilerek bir sunum yapıldığına da, bir tehdit algılamasından 
bahsedildiğine de şahit olmadım.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Doğrudur.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Katıldığım hiçbir plan seminerinde yasadışı 
hiçbir sunum olmadı. Bu yönde bir kelime dahi kullanılmadı. Askeri terbiye bunu 
gerektirir.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Doğru, doğru.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi  
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Aynen katılıyorum Sayın Üyem.”  
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Siz bunu söylüyorsunuz. Tamam daha önceki 
savunmaları dinlediğimizde bu, bu şekli ile somutlaştırmadan yapıldığı da söylendi. 
Bunlarla ilgili değerlendirmeler de yapıldı. Benim sorumun sebebi de buydu” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Ben çok iyi anladım. Sizin sorunuzu, bugüne 
kadar dinledim bütün şeyi, çok iyi anladım sizin sorunuzu ne için sorduğunuzu 
anlıyorum.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Hayır.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Ama ben olayı genel olarak söylüyorum. Sayın 
Hakimin,” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bir cümle daha söyleyeceğim.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Genel olarak söylüyorum.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Şimdi mesela “ 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Daha çok eğitilmeniz gerekiyor.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Artık ben şöyle soruları sormaktan vazgeçtim. 
Bakın buraya gelen birçok savunma yapan kişilerden bazıları, mesela kadro tatbikatı 



hakkında bilgisi olmadığını beyan eden oldu veya Savcılık aşamasında 
Güneydoğu’da çalışmış olmasına rağmen halihazırda ihtar noktasının ne demek 
olduğunu bilmediğini beyan eden komutanlarımız olmuş.”  
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”İhtar noktası dediniz. Biliyor musunuz? Çok 
güzel tebrik ederim sizi.”  
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Yani artık ben dosyadaki var olan şekli ile” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Çok güzel.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Kafamda ne demek istenildiğini anlar hale 
geldim kelime olarak.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Zaten Sayın Komutan Ayhan Taş zaten sizin 
gelişmenizi çok güzel ifade etmişti geçen gün.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Hayır ondan dolayı değil.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Olsun, ama olayı anladıktan sonra şurada 
insanları tutmayın. Çok rica ederim ya. Buradaki insanları düşman olarak görmeyin. 
Bak şu Başkanın yüzüne nur gibi parlıyor. Sizin ay gibi parlıyor. Sizin yüzünüzde 
küslük yok.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Bakın yine, yine önyargı ile konuşmaya 
başladınız” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Bunu yapmayın, çok rica ederim ya.” 
 Mahkeme Başkanı: “Mahkeme hiçbir zaman yargıladığı insanı, kişileri düşman 
olarak görmez. Bizim sizinle hiçbir şeklide şahsi bir problemimiz yok.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Ya Başkanım yapma ya, çok kötü” 
 Mahkeme Başkanı:“Biz önümüze gelen bir dava konusunda yargılama 
yapıyoruz.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Çok kötü bir önyargı ile başlıyor işler.” 
 Mahkeme Başkanı:“Buradaki sanıkların.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Siz olmasanız bile bunları hazırlayanlar öyle 
yapıyor.” 
 Mahkeme Başkanı: “Bakın 194 diyelim. Diğer 2 sanık hakkında verilecek karar 
şu anda belli zaten birisini tamamen yok olan bir kişi, biri de yani Türkiye 
Cumhuriyetinde öyle bir şahıs yok. Kimlikleri karıştırılmış. Diğeri de yanlış kişi 
hakkında açılmış. Onları çıkarın 194 kişiyi, bu Mahkeme Heyetinden hiçbir kimsenin 
daha önce tanıyan varsa kalksın söylesin.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:“Yok.” 
 Mahkeme Başkanı:”Ben daha önce bu Mahkemeden şu kişiyi tanıyordum 
desin. Belki şahsi bir konu yok. Ortada bir hukuki dava var. Bunun yargılanması var. 
Kimsenin de kimseyi düşman görmesi mümkün değil” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Şüphesiz Sayın Başkanım. Ben de zaten 
tepkimi gösteriyorum. Ben 41 aydır tutukluyum. 41 bitti 42’ye giriyorum. 
Ergenekon’da 187 tane duruşma gördüm ben. Orada da hiçbir şeyle karşılaşmadık. 
Hep önyargı, hep önyargı. Hep 2’ye 1. 35 senelik Başkan tahliye istiyor. Diğer 2 tane 
asil üyemiz boyuna reddediyor. Ne gerekçe var?” 
 Mahkeme Başkanı: “Şimdi bakın.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Kaçacakmış delil karartacakmış. Olur mu?” 
 Mahkeme Başkanı:”Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Hakimlik yetkisi verdiği 1 
günlük Hakim ile 40 yıl Hakimin oyu arasında bir fark yoktur.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Zaten iş orada karışıyor tabi. İş orada karışıyor. 
Başkanlıktaki kıdem gibi orada da olması lazım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Herkesin, hukuki”  



 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Başkanlık bütünlük ise Mahkemede bütünlük 
yok.” 
 Mahkeme Başkanı:“Bakın meslekte belli süreyi geçirmiş olmak, bizde rütbe 
yoktur. Yani bizde 1 günlük Hakim de aynıdır, 40 yıllık Hakim de aynıdır.”  
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”işte tabi Sayın Başkan, iş orada bitiyor zaten 
ama” 
 Mahkeme Başkanı: “Biz yani askeriye gibi değil, herkes oyunu kullanır.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Gerçek bir tanedir. 10 tane olmaz ki.” 
 Mahkeme Başkanı: “Gerçek yargılama sonucunda verilen hüküm ve onunda 
yargıdan geçmesi sonucunda belirlenecek.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Bekle bakalım. Beni battaniyeye sarıp 
gönderdikten sonra ben ne yapayım o gerçeği.” 
 Mahkeme Başkanı: “Evet, Murat Üründü bir soru soracak.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Teşekkür ederim.” 
 Mahkeme Başkanı:“Mehmet Bey buyurun.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Ben de başka birisini çağırıyorsunuz zannettim 
Başkanım.” 
 Mahkeme Başkanı: “Tabi tabi olabilir. Aslında bitmiş gibi şey oldu da Hakim 
Bey ben soru sormak istiyorum dedi.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Evet, Buyurun.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Sanık Mehmet Fikri Karadağ.”  
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Buyurun.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Şimdi planı anlamadığımızı söylüyorsunuz. Şimdi 
ne olduğunu falan. Şimdi bana anlatır mısınız veya bize anlatır mısınız Mahkeme 
olarak? Plan seminerinde ne görüşülür?” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Plan seminerinde o konu ne ise, planın konusu 
ne ise o görüşülür Sayın Başkanım. Bunu Sayın Komutanım defalarca izah etti. Niye 
alındınız? O kadar alınmayın.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Hayır alınma değil.”  
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Öğreniyorsunuz yavaş yavaş.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Adı üstünde plan semineri” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Ben sizi Kurmay Subay olarak görmüyorum ki, 
Kurmay Subay olarak görsem ona göre anlamıyorsunuz derim.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Anlamadığımız bir şey varsa anlatın.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Çok doğaldır.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Mahkeme olarak iyi anlayalım.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Çok doğaldır. Sorduğunuz sorulardan onu 
anlıyorum ben. Ben Türk Ordusunun en zeki ve en bilgili subayıyım. Bunu da 
söyleyeyim size. Alınma hiç bunda alınacak bir şey yok.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Yok yok alınma değil.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Öğreneceksiniz ama o zamana kadar biz 
battaniye ile çıkacağız.” 
 Üye Hakim Murat Üründü:”Anlamadığımız hususlar varsa anlatın daha detaylı 
anlayalım.”  
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Teşekkür ederim. Ben siz Allaha havale ettim 
zaten. Teşekkür ediyorum.” 
 (Mikrofona konuşulmadığı için anlaşılamadı.) 
 Mahkeme Başkanı:“Sorunuz var mı Avukat Bey? 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Usule ilişkin söz istiyorum Sayın 
Başkanım.” 



 Mahkeme Başkanı:“Usule ilişkin söz vereceğimize dair yasada bir hüküm yok. 
Biz bu usul aşamalarını geçtik çoktan. Savunma” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(Mikrofona konuşulmadığı için 
anlaşılamadı.) 
 Mahkeme Başkanı:“Müvekkillerinizin sırası geldiğinde konuşursunuz Avukat 
Bey.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Bir daha ne zaman 
konuşacağım.” 
 Mahkeme Başkanı:“Konuştunuz, yeterince konuştunuz. Her sabah geldiğinde 
ben söz istiyorum diyen konuşamaz. Öyle bir usul yok, yok.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(Mikrofona konuşulmadığı için 
anlaşılamadı.) 
 Mahkeme Başkanı: “Bakın Avukat Bey burada 194 tane sanık var.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(birkaç kelime anlaşılamadı) 
önemli bir konuyu, Mahkemenize arz etmek amacı ile günün sonunda söz talep 
ediyorum Sayın Yargıç.” 
 (Söz almadan konuşuldu anlaşılamadı) 
 Mahkeme Başkanı: “Tabi gidebilirsiniz, yerinize geçebilirsiniz.” 
 Sanık Mehmet Fikri Karadağ:”Teşekkür ederim.” 
 Mahkeme Başkanı:“Müvekkilleriniz hakkında sıra geldiğinde sorarsınız Avukat 
Bey.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Usule ilişkin bir talepte 
bulunacağım.” 
 Mahkeme Başkanı:“Biz de size söz hakkı vermiyoruz şu anda Avukat Bey, 
bakın kimlerin savunması ile ilgili olarak.”” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Müvekkillerimin savunması ile 
ilgili değil” 
 Mahkeme Başkanı:“Müvekkillerinizin savunmasının sırası geldiğinde.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Değil efendim, usule ilişkin söz 
istiyorum.” 
 Mahkeme Başkanı:“Şu anda şu anda Mahkememizde size söz hakkı vermiyor. 
Buyurun oturun.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Peki Sayın Başkanım.” 
 Mahkeme Başkanı:“Müvekkillerinizin savunma sırası geldiğinde.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Adil bir yargılama 
yapılmamaktadır Sayın Yargıç.” 
 Mahkeme Başkanı:“O sizin kendi düşünceniz Avukat Bey buyurun. Burada az 
önce dediniz. Diğer sanıkların savunmalarına katkıda bulunacağım diyorsunuz. E 
diğer buradaki tüm sanıkların müdafileri var. Onlar.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(Mikrofona konuşulmadığı için 
anlaşılamadı.) 
 Mahkeme Başkanı:“Müvekkillerini savunmakta acizler mi? Siz sıranız 
gelmeden sürekli kalkıp kalkıp söz istiyorsunuz.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Sayın Başkan, onların 
savunmaları etkileyecektir.” 
 Mahkeme Başkanı:“Diğer müdafilere soruyorum. Siz yetersiz misiniz 
müvekkilleri savunmakta bu şekilde bir şeye izin veriyorsunuz?” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(birkaç kelime anlaşılamadı.) 
savunmaları etkileyecek şekilde değil, usule ilişkin.” 



 Mahkeme Başkanı:“Bakın her sanık savunmasını yaptıktan sonra müdafisine 
söz hakkı veriyorum. Müdafisi eğer onun savunmasını etkileyecek bir husus varsa 
dile getirecektir. Eğer kendisi bu konuda yetersiz olup sizin bilginize ihtiyacı olduğunu 
düşünüyorsa o zaman desin ki.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(Mikrofona konuşulmadığı için 
anlaşılmadı) 
 Mahkeme Başkanı:“Avukat Hüseyin Ersöz’ün bu konuda da bir hukuki 
yardımına ihtiyacımız var desin, biz de dönelim.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(Mikrofona konuşulmadığı için 
anlaşılmadı) 
 Mahkeme Başkanı:“Az önce mesela sanık bir şey söylüyor. Diyor ki; Çetin 
Doğan’ın bu konuda bir bilgisi vardır diyor. Buyurun Çetin Doğan diyoruz açıklamada 
bulun. Az önce İbrahim Fırtına’nın bir bilgisi var dediler, buyurun açıklamada bulun. 
Eğer savunması alınan sanıkların müdafilere veya sanıklar bu konuda sizin 
açıklamalarınıza ihtiyaç duyulduğunu söylerler ise bizde döner size söz hakkı veririz. 
Var mı? Yok.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Sayın Başkan, benim aktarmış 
konunun, söylemiş olduğunuz şeyle hiçbir alakası yoktur.” 
 Mahkeme Başkanı:“Az öncede, ben sizin söylemiş olduğunuz şeyi 
söylüyorum.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Meslektaşlarımın bu noktadaki 
bilgi seviyeleri ve yeterlilikleri ortadadır. Ve gayet de iyidir.” 
 Mahkeme Başkanı:“Bende ondan şüphe duymuyorum zaten yani, o yüzden 
diyorum zaten.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Diğer Meslektaşlarımız da usule 
ilişkin husus talep ettiklerinde, tıpkı bu celsenin başında olduğu gibi, tıpkı bir önceki 
celsenin başında.” 
 Mahkeme Başkanı:“Verdik, o zaman da verdik. Verdik, verdik.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(Mikrofona konuşulmadığı için 
anlaşılamadı.) 
 Mahkeme Başkanı:“Pazartesi de verdik. Pazartesi sabah duruşmaya 
başlamadan önce herkes söz hakkı istedi.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(mikrofona konuşulmadığı için 
anlaşılamadı) 
 Mahkeme Başkanı:“Alındı. Olur mu sizinle ne alakası var. Pazartesi.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:” (mikrofona konuşulmadığı için 
anlaşılamadı) 
 Mahkeme Başkanı:“Pazartesi burada olan herkes biliyor ki, konuşmak 
isteyen.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:” (mikrofona konuşulmadığı için 
anlaşılamadı) 
 Mahkeme Başkanı:“Pazartesi, Pazartesi konuşmak isteyen herkes konuştu.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Sayın Başkan (birkaç kelime 
anlaşılamadı) 
 Mahkeme Başkanı:“Daha sonra savunmalara geçtik. Bu aşamadan sonra 
Perşembe sabahına kadar savunmalar devam edecek, Perşembe sabahı talepleri 
almaya başlayacağız. Yine zaman kalırsa savunmalara devam edeceğiz.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Sayın Başkan. (birkaç kelime 
anlaşılamadı) bulunmuş olan kişiye de yine söz verdiniz. Ve Salı günü de onlar usule 
ilişkin beyanlarını size ilettiler. Bir Avukatın beyanlarını almaktan lütfen çekinmeyin.” 



 Mahkeme Başkanı:“Yok niye çekinsin, niye çekinsin Mahkememiz sizin 
beyanlarınızı almaktan.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(Mikrofona konuşulmadığı için 
söylenenler anlaşılamadı) 
 Mahkeme Başkanı:“Şu anda savunmalar devam ederken siz araya girip söz 
istiyorum diyorsunuz. Siz şu anda.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(Mikrofona konuşulmadığı için 
söylenenler anlaşılamadı) 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Kayda girmiyor bunlar. Yarın Avukat Bey 
diyecek ki.” 
 Mahkeme Başkanı:“Evet.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Efendim bizim Savcı Bey gibi 
düğmeye bastığımız zaman söz alma hakkımız yok.” 
 Mahkeme Başkanı:”Peki.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”Eğer siz söz verirseniz, ben 
buradan talepte bulunabilirim.” 
 Üye Hakim Ali Efendi Peksak:”Hayır, Avukat Bey, Başkan Bey söyledi söz 
vermiyorum diye. Hala uzatmak sureti ile ama yarın diyeceksiniz ki; ciddi 
şüphelerimiz var. Beyanlarımız zapta geçmiyor şeklinde beyanda bulunacaksınız.” 
  Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(Mikrofona konuşulmadığı için 
anlaşılamadı.) 
 Mahkeme Başkanı:“Peki, Mahkememize ulaşan.” 
 Bir kısım sanıklar müdafi Av. Hüseyin Ersöz:”(Söz hakkı almadan konuşulduğu 
için anlaşılamadı.) 
 Mahkeme Başkanı:“Mahkememiz o konuda kararını açıklamıştır. Sıranız 
geldiğinde ve talepler kısmında beyanda bulunursunuz. Evet bugün Mahkememize 
ulaşan, sanıklar; Çetin Doğan, Süha Tanyeri, Nedim Ulusan, Kadir Sağdıç, Mehmet 
Fatih İlğar, Dursun Çiçek müdafileri Av. Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz tarafından 
tahliye talebine ilişkin dilekçe ve Ekindeki belgeler yine her sanık her müvekkilleri ile 
ilgili olarak Mahkememize tutukluluğun devamına ilişkin itiraz dilekçeleri 
Mahkememize ulaşmıştır. Bunların gereği yerine getirilecektir. Mahkemesine 
gönderilecek ve değerlendirilecektir. Sanık Mustafa Yuvanç itiraz yani tutukluluğun 
devamına ilişkin itiraz dilekçesi gönderdi Mahkememize. Recep Rıfkı Durusoy 
savunmasına ilişkin daha doğrusu Mahkememiz huzurunda yaptığı savunmanın 
yazılı metnini gönderdi. Hayri Güner yine Mahkememiz huzurunda yaptığı 
savunmasının yazılı metnini gönderdi. Yine Doğan Temel Mahkememiz huzurunda 
yaptığı savunmasının yazılı metnini gönderdi. Bülent Tunçay müdafi Av. Cengiz 
Erdoğan tutukluluğun devamına ilişkin karara itirazını içerir 2 sayfadan ibaret dilekçe 
gönderdi. Dursun Tolga Kaplama yine Mahkememiz huzurunda yaptığı 
savunmasının yazılı metnini Mahkememize gönderdi. Şuan itibari ile saat 17.10 
duruşma Pazartesi günü yani 20 Haziran Pazartesi Günü 9.30’dan itibaren devam 
edecektir.” 17/06/2011 
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