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2010/283 Esas saylh kamu davasmm oturumu Silivri Ceza Infaz Kurumlan KampOsO

biti�iQindeki salonda Mahkeme Ba�kanl Omer Diken, Oye Hakimler Ali Efendi Peksak ve Aytekin

Ozanh'dan olu�an Mahkeme Heyet tarafmdan zablt katibi Adem Ceylan da hazlr oldugu halde
CMK'nm 147/1-h ve 219/1 maddeleri geregince sesli ve gOrOntOIO kaylt yapllmak sureti He

27.03.2012 gOnO saat 09:49 itibari ile a<;:lldl.

Cumhuriyet Savcllan Sava� Klrba� ve HOseyin Kaplan hazlr.

Tutuklu sanlklardan; BOlent Akalm, Erdin<;: Atik,

Mahkeme Ba�kanl: "Tutuklu ve ba�ka su<;:tan tutuklu sanlklarda var bunlann i<;:inde."

Ali Aydm, Mehmet Cem <;:aglar, Alpay <;:akarcan, Levent <;:ehreli, Hakan Ismail <;:elikcan,

Ali Semih <;:etin, HOseyin <;:mar, GOkhan <;:iloglu, Mehmet Ferhat <;:olpan, Ahmet Dikmen, Faruk

Dogan, Ahmet Necdet Doluel, Mehmet Eidem, Ahmet Erdem, Ayhan Gedik, Soydan GOrgOIO,

liya GOler, Nuri Sel<;:uk GOneri, Beh<;:et Alper GOney, Ender GOngOr, VOksel GOrcan, Ahmet

Hacloglu, Meftun Hlraca, Dursun Tolga Kaplama, Barbaros Kasar, GOrbOz Kaya, BOlent

Kocababu<;:, Erhan Kuraner, Hasan NurgOren, Mehmet Otuzbiroglu, Mehmet Orgen, Mustafa

.. Korkut Ozarslan, Ibrahim Koray Ozyurt, HOseyin Polatsoy, Mehmet Alper $engezer, Refik

Levent Tezcan, HOseyin Topuz, Ertugrul U<;:ar, Onur Uluocak, Ahmet leki O<;:ok, Murat OnlO, Ali

Sadi Onsal, Ayhan Ostba�, Fatih Ulu<;: Yegin, Sim Yrlmaz, Erdin<;: YlldlZ, Levent Kerim U<;:a,

lafer Karata�, Sami YOksel, Erhan $ensoy, BOlent Olcay, Ender Kahya, Levent ErsOz, Mehmet

Fikri Karadag, Recep Rlfkl Durusoy, Faruk Oktay Memioglu, Dogan Temel, Emin KO<;:Okklh<;:,

Dursun <;:i<;:ek ve Ali Deniz Kutluk dl�mdakiler hazrr.

Tutuksuz sanlklardan; Abdulkadir Eryllmaz, Ugur Uzal, Ayhan GOmO�, Namlk Sevin<;:,

COneyt Sankaya, GOIIO Salkaya,

Sanlk mOdafilerinden;

Sanlklar Ergin Saygun, Kaslm Erdem, GOkhan GOkay ve Fatih Musa <;:mar mOdafii Av.

Sedat KO<;:OkYllmaz, //"-

Sanlklar Ergin Saygun, Kaslm Erdem, GOkhan GOkay ve Fa;ZihMu'9mar mOdafii A •.
OzgOr KO<;:OkYllmaz,
sa�1r Er' Saygun, Kaslm Erdem, GOkhan GOkay ve Fati Musa <;:mar mOdafii ....

Emre Mahr �
Sa r $enol BOyOk<;:aklr, SOleyman Namlk Kur�uncu, ecdet Tun<;: SO n, Ay an

Sevin<;:, Yusuf Volkan YOcel, Atilla OZler,I<;:�tin n, Kubilay Bal�O�, M��afa
ErgOl, Osman Ba�lbOyOk, Rasim Arslan, I Hpseyin o.Haver mOdal�v. ;.r�luk
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Sanlk Emin Hakan Ozbek mOdafii Av. Omit Karacavui},

Mahkeme Bai}kanl: "Evet gonderilmeyen sanlklann Dursun 9icek ve Mehmet Otuzbiroglu'nun

13. Aglr Ceza Mahkemesi'ndeki durui}malan sebebiyle diger sanlklannda saghk sebepleriyle

gonderilemedikleri eezaevlerinden gelen yazllardan anlai}llmaktadlr. GOrkan Ylldlz mOdafii

Keziban Dogan bugOn bai}ka bir mahkemedeki durui}masl sebebiyle gelemeyeeegine dair

mazeret gondermii}. Genelkurmay Bai}kanhgl Adli MO�avirliginden gelen yazlda Hava Kuvvetleri

i?oyle diyor; Ilgi: Istanbul 10. Aglr Ceza Mahkemesi Bai?kanhglnln 27 Oeak 2012 tarih 2010/283

Saylll yazlsl, ilgi yazl ile Hava Kuvvetleri Komutanhgl bOnyesinde ozel filo olarak atlandlrllan bir

hava filosunun bulunup bulunmadlgl, var ise yaplsl, gorev, usul ve esaslarmm bildirilmesi

istenmii?tir. Konuyla ilgili olarak yapllan arai?tlrma ve ineeleme sonueunda Hava Kuvvetleri

Komutanhgl bOnyesinde ozel filo olarak nitelendirilen herhangi bir tei}kilatlanmaya gidilmedigi ve

bu isimde bir Filo Komutanhgmm bulunmadlgl, aneak 1998-2003 yilian arasmda 212. Filo

Komutanhgl bOnyesinde VIP ucaklannm baklmlannm yaplldlgl birim olarak baklm Onitesinin VIP

ucaklannln baklmlannm yapllmasl nedeniyle 212. Ozel Filo Hat Baklm Komutanllgl olarak

isimlendirildigi tespit edilmii?tir i}eklinde eevap verilmii?tir. Vine Mehmet Akif Ersoy Devlet

Hastanesinde, Egitim Arai?tlrma Hastanesinde yatmakta olan bai?ka suctan tutuklu Levent

Ersoz'On gerekirse sagllk personeli ile savunmasml yapmak Ozere Mahkemede hazlr edilmesi

konusunda yazllan yazllara veri len eevapta, Istanbul Oniversitesi Tip FakOltesi Hastanesine

15.03.2012 tarihinde sevk edildigi bildirilmii}. Yazl ekinde de Kardiyoloji Klinik $efi Uzman

Hekimin aClklamalan ve hastanm durumuna ilii?kin bilgilere yer verilmii? ve bu sebeplerle de

durui?mada hazlr edilemeyeeegi aClklanmli? Mehmet Otuzbiroglu mOdafileri mOvekkilierinin

internet andlel olarak kamuoyunda bilinen kamu davaslnln 13. Aglr Ceza Mahkemesindeki

durui?malara katllaeagl sebebiyle mazeret bildirmii}ler. Vine aynl mOdafiiler 26.03.2012 tarihli

dilekcede arai?tlrllmasml istedikleri hususlan slralamli}lar. Bunlar AytaC Yalman'm tanlk olarak

dinlenmesi, bilirkii?i ineelemesi yapllmasl ve raporlar arasmda celii}kilerin giderilmesini iceriyor.

Vine Avukat Kemal Yener Saracoglu da 13. Aglr Ceza Mahkemesinde internet andlel olarak

kamuoyunda bilinen davanm durui}malanna katllaeagl sebebiyle 27-29-30 Mart 2012 tarihli

durui}malara kalliamayaeagma dair mazeret bildirmii? Vine aYni mOdafii diger bir dilekcesinde

26.03.2012 tarihli dilekcesinde de ara�tlnlmasml istedikleri hususlan biidirmii?ler. Tanlk isimleri,

bilirkii}i ineelemesi yapllmasl hususlannda taleplerini bildirmii}ler. DOn reddi hakim taleplerinin

oldugunu bildirmii?tik. Bunlardan Ahmet Yavuz mOdafileri Duygun Yarsuvat, Nurean 901 ve

Mehmet Selim Yavuz 26.03.2012 tarihli dilekcesinde �oyle diyor; mOvekkilimiz TOmgeneral

Ahmet Yavuz ve diger tanlklar hakkmda Mahkemenize yapllan yargllama slrasmda

toplanmasml istedigimiz delillerimize ilii?kin dilekcemiz dosyaya sunulmui}tur. Delillerimizin

toplanmasma i1ii}kin dilekcemizi aynen tekrar etmekteyiz. Mahkemenizee dilekcemizde yer alan

delillerimizin toplanmasl yonOnde bir karar verilmesini talep ediyoruz. Mahkemenizee bu konuda

bir karar verilmemesi veya red karan verilmesi halinde Ii? bu karar savunma hakklnln

klsltlanmasml temelden klsltlamli? olaeaktlr. Savunmaya ilii}kin delillerimizin toplamak yolunda

iradesini aClklamayan Saym Mahkemenizin mOvekkilimizin hakkmda mahkumiyet karan

vereeegi bugOn belli olmui}tur. Saym Heyetinizden sadlr olaeak savunma delillerinin

toplanmasma i1ii}kin istemin reddi karan, ihsas-I rey tei?kil etmektedir ve CMK'nm 25 ve devaml

maddelerinde belirtilen hakimin tarafslzhgmdan i?Ophe edilecek durum hasll olmui}tur. 130

nedenle reddi hakim talebinde bulunma zorunlulugu dogmui}tur. SonuC: Yukandaaynntlh olarak

aC1klandlgi Ozere Istanbul 10. Aglr Ceza Mahkemesi Heyeti e gorev yap Saym Hakimler;

Omer D' Efendi Peksak ve Aytekin Ozanll ile ilgili olar k reddi ha' talebinde bulunma

hakklml kullandrglmlzl, CMK'nm 27. maddesi gere inee imin reddi isteminin

dec irilmesinde, reddi istenen Hakimlerin mOza er e Ilmamasmi ve 'i?ten e

frj'j vekaletimiz hasebiyle arz ve talep ederiz. Yin rco sanlk mOdafiinin' zaladl<ll
",.y�" ,.kill,,' mb." I. I """,d." dol", 0 y.m"') 2



ama Omer Bayraktar, Ibrahim $ahinkaya, Alparslan Kurt, Celal Olgen, Bur9in Hekimoglu,
HOseyin Ersoz, Yakup AkyOz, GOnizi Dizdar, Hasan Fehmi Demir, Fatih Demir, Ozan A9lkalln,

Murat ErgOn, Selim Yavuz, Yigit Akahn, KOr�ad Veli Eren, $ule Nazhoglu Erol, Ihsan Nuri Tezel,

Muammer K090k, Cafer GOI, Ziya Kara, Osman TOP9U, Erhan Tokath, Salim $en, Mitat Tombak,

Duygun Yarsuvat, Ay�e GOI Hanyaloglu, Turgay Sanak9ah, Kemal Yener Sara90glu, Mustafa

Kavakhoglu, Eyyup Sabri GOrsoy, Naim Karakaya, Cengiz Erdogan, Arif Sankaya, Adil Atabay,

Ayhan Nacak, Atakay Bala, Yllmaz Aba�oglu dedik evet. Imzalannl ta�IYor. Birka9 mOdafiinin

okuyamadlm isimlerini bunlann da ortak verdikleri 26.03.2012 tarihli dilekgelerinde konu

Anayasanln 38 ve 138, CMK'nln 170 ve devaml, 206 ve devaml maddeleri ve reddi hakim

istemine ili�kindir. Mahkemenizde gorOlmekte davada bugOne denk tutuklamadan kanltlann

toplanmaslna kadar yapllan hukuksuzluklar, biz mOdafiiler taraflndan defaetle huzurda dile

getirilmesine kar�1n ne yazlk ki adil bir yargllama i9in gerekli yargilama ortamlnln yaratllmasl

mOmkOn Olmamll?tlr. Dava dosyaslndaki belgelerin okunmasl, kanltlann toplanmasl ve

gosterdigimiz tanlklann ve yargllamada kilit tanlk olan Ayta9 Yalman ve Hilmi Ozkok'On

dinlenilmesi taleplerimizin Israrla ve hukuka aykln olarak reddedilmil?tir. Yukanda konu

bolOmOnde yazlh Anaya ve yasa maddelerinin zorunlu kllmaslnl karl?1n dava dosyaslna gelen

kanlt ve belgelerin okunmamasl 90k a91k ve kesin olarak bir hukuk ihlalidir. Yargl9 tarafslzhgl

usul kurallannln tarafslz olarak uygulanmasl, silahlann el?itligi ilkesine ozen gosterilmesiyle

mOmkOndOr. Ceza Usul Hukukunun evrensel kurallan olan tarafslzhk, el?it soz hakkl, kararlann

gerekgeli olmasl zorunlulugu sadece yargllananlar ve mOdafilerle ilgili bir husus olmaylp, aYni

zamanda adlna yOrOWldOgO soylenen millet nezdinde de yargllamanln me�ruiyeti i1e yaklndan

i1gilidir. BugOn yani 26.03.2012 tarihli oturumda Ceza Hukukunun evresel ilkelerinin ihlal edildigi,

adil yargllama gayesinden tOmOyle saplldlgl bir yargllamaya biz mOdafiiler olarak elbette sessiz

ve tepkisiz kalamazdlk. Meslektal?lmlZ Sayln Avukat Celal Olgen'in usul hakklnda konul?ma

istemi bu gerekgelere dayanmaktadlr. Ancak gorOlmemil? bir l?ekilde Heyetiniz taraflndan

Meslektal?lmlza soz verilmedigi gibi, durul?madan bizce keyfi olarak 91kanlmaslna karar

verilmil?tir. Karan mOteakip Mahkemenin Sayln Bal?kan Yargl9'1 Omer Diken tutanaklar 91klP

incelendiginde gorOlecegi Ozere, Wm avukat ve sanlklan hedef alan ve onlan cezai yaptlnml ile

tehdit eden sozler sarf etmil?tir. Tek bal?lna bu durum dahi Mahkemenizi olu�turan Heyetin ne

den Ii on yarglll ve tarafslzhktan uzak bulundugunu kanltlamaya yeterlidir. BOlOn bunlara ragmen

usul hakklnda tekrar soz almak isteyen diger Meslekta�lmlz SayIn HOseyin Ersoz de tlpkl diger

Meslektal?lmlZIn ugradlgl hukuksuzluga muhatap olarak duru�ma salonundan 9Ikanlmll?tlr. Salt

yukanda izah edilen usule aynntllann dahi yeterli olmaslna karl?1n yasanln tanldlgl haklara saygl

duyacaglnlz Omidi ile bu gOne kadar sablrla bu duruma tahammOI ettik. Ancak tarafslz

olmadlglnlz 90k a91k ve kesin olarak ortaya koyan tutum ve sozleriniz karl?lslnda siz Mahkeme

Ba�kanl Yargl9 Omer Diken, Oye Yargl9 Ali Efendi Peksak ve Oye Yargl9 Aytekin Ozanh'YI

CMK'nln 24 ve 25 maddeleri geregince reddediyoruz. BOlOn bu olgular karl?lslnda mOdafilik

gorevimizi bihakkln yerine getirebilecegimiz kanaatimizi yitirmil? bulunmaktaylz. Savunmanln

yargllamanln vazge9ilemez unsuru oldugunu ne yazlk ki sizlere anlmsatmak durumunda

kalmaktan OzOntO duyuyoruz. Bilmenizi isteriz ki usul hOkOmlerinin hige saylldlgl, adil

yargllamanln hi9bir i1kesini uyulmadlgl, boyle bir yargllamanln bir par9asl asia olmayacaglz.

Anayasanln 38 ve 138, Ceza Muhakemesi Kanunun 175 ve devaml, 2 ml

maddelerinin emredici hOkOmleri Heyetinizce yerine gelirilinceye nk durul?mala a

kalrlmayacaglmlzl arz ederiz. Reddi Hakim lalepleri konusunda Heye' iz gerekli inceleme i

yapmll? v nunla ilgili bir ara karara varmll?llr. Ara karan 1 a91kll orum; Bir klslm sanlk r

mOdaf in 26.03.2012 tarihli 2 ayn dilekge i1e savunma d lillerin' loplamayan Mahkeme in

ih y'de b lundugu, Mahkemenin larafslz o,mad,gf' ddia derek Mahkeme Hey lini

red . er de Mahkemenin yargllama a�amaslnd avun aya slnlrlamadl I, eza

emesi Kanunundaki soz verme SlraSln1 uyguladlgl d Iillerin erekli goronm� h inde

�
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her a�amada toplanabilecegi, daha onceden de aynl i�erikli reddi hakim taleplerinde

bulunuldugu, istemin merciince de yerinde gorulmedigi, red taleplerinin duru�maYI uzatmak

amaci ile a�lk�a anla�lldlgmdan CMK'nm 31/1-c maddesi geregince reddin geri �evrilmesine oy

birligi ile Istanbul 11. Aglr Ceza Mahkemesi nezdinde tefimden itibaren ya da tebligden itibaren 7

gun i�erisinde itiraz yolu a�lk olmak uzere karar verildi. A�lk duru�maya devam olundu. Evet

dun belirttigim uzere bugun Ergin Saygun'un savunmaslnl almaya ge�ecegiz. Hazlr mlSlnlZ

savunma yapmaya?"

Sanlk Ergin Saygun: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Dun CMK'nm 147 ve 191. maddesi haklannlzl hatlrlatml�tlk. Siz de

bu haklan bildiginizi, iddianameyi okudugunuzu, su�lamadan haberdar oldugunuzu belirttiniz.

Iddianamede sizinle ilgili 5 sayfahk klsml da Mahkememiz tarafmlza okudu. Haklannlzl hatlrlattl.
Mudafileriniz hazlr. Buyurun savunmanlZI dinliyoruz."

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim te�ekkur ederim. Guzel bir laf var efendim diyor ki; her

�eyinizi kaybedebilirsiniz. Huzurunuzu, ozgurlugunuzu, itibannlzl, geleceginizi, umutlannlzl ama

hukuk varsa hepsini geri alma imkanmlz vardlr. Ben de bugun bu dava nedeni i1e

kaybettiklerimin hi� degilse bir klsmml geri alma umidi i1e buradaylm. Evvela Mahkemenize

dunku rahatslzhglm nedeni ile gosterdigi anlaYI� i�in tei?ekkurlerimi sunmak istiyorum. Saghk

durumum Saym Avukatlm tarafmdan defalarca Mahkemenizin dikkatine getirilmii?tir. 26 $ubat

2010 tarihinde Mahkemeniz taraflndan �upheliye atlh su�un vaslf ve mahiyeti, dosyadaki bilirki�i

incelemesi, CD kayltlan ve dosyaya ibraz edilen saghk raporu da dikkate ahnarak adli kontrol

uygulanmasma karar verilmi�tir ve bu karar ile de tahliye edildim. Bu arada bahis mevzu raporda

tip2 diyabet, esansiyel hipertansiyon, koroner arter bypass ve kapak greft olarak 4 adet hastahk

yer almaktadlr. Ge�en sure zarfmda Gulhane Askeri Tip Akademisinin 14 Mart 2012 tarih ve

saghk 1533-12 Kardiyoloji klinigi saylh tedavi karan ile bu hastahklann saYlsl 13'e yukselmii?tir.

Bu durumu belgeleyen raporlar Mahkemenize dOzenli olarak sunulmu�tur. Ancak Mahkemenizin

takdiri yakalama karannln kaldlrllmamasl yOnunde olmu�tur. Surece dahil olan adli tiP

kurumunun konu ile ilgili raporunda diyet, tedavi ve poliklinik kontrolleri saglanabildigi takdirde

cezaevine konabilecegim belirtilmektedir. Biraz once saydlglm hastallklanmm kompleks yaplsl

tedavimin ozel ihtimam ve teknik cihazlar ile uygulanmasl gerekmektedir. Bu hastahklar 21 adet

ila� kullanmaml elzem kllmaktadlr. Adli tiP kurumunun cezaevine konmam i?artlannln aynntllan

belli degildir. Cezaevinin bu imkanlara sahip olup olmadlgl da belirsizdir. Bu nedenle bu �artlann

a�lkhga kavu�turulmasl ve cezaevinde bu �artlan yerine getirme imkanlannm sorulmasl

yolundaki talebimiz de dikkate almmaml�tlr. Bu noktada halen tutuldugum 5 nolu Ceza Infaz

Kurumu personelinin imkanlan dahilinde yardimci olmak i�in buyuk �aba harcadlklannl da

belirtmek istiyorum. Kendilerine te�ekkur ederim. Ancak hala orada bir tek doktor mevcuttur.

I�erideki revirde doktorlar gOnOn belli saatlerinde ve haftanm belirli gunlerinde gorev

yapmaktadlr. Yani kalp krizi ge�irecekseniz bunu mesela Sail gunu 09:00 ile 12:00 arasma denk

getirmek mecburiyetiniz vardlr efendim. Bu tek doktor buyuk bir ozveri ile �ah�makta hatta ceza

infaz memurlanna tansiyon ve �eker ol�meyi ogretmi�. Fakat al�ak veya yuksek �Ikarsa ne

yapllir tabi ki bilemiyorlar. Zaten bilseler de mudahale yetkileri yok. Noropati nedeni ile

ayaklanmdaki kuru igne tedavisi ve diyabet kontrolunde hap unsilin dengesi ayarlamasl da

durmu�tur. Ba� donmesi ve du�me nedeni ile norolojik tedavi de yanm kal son

durumun ne oldugunu a�lklamak i�in soyluyorum. Hi� kimsede IUtuf ve' an talep etmiyorl

Sadece Yuce h'tan bana uzerime atlll bu lekeyi temiz yece kadar omOr vermes ni

diliyorum. Ik sorunlanm nedeni ile ba�lma bir �ey elir beni cezaevine koy n

Mahke zin bundan sorumlu olacagl da a�lktlr. Bu veSi�iI t tuklandlglm 14 Mart gec si

ha' a onunde gecenin 0 saatinde ve 0 ayazmda beni lie in e Turk bayraklan ve ord ya

ganlan ile kari?llayan iyi insanlara ur kt te�ekkur ediYO�'evg ile
yor ve hepsini muhabbet ile kucakhyorum. Da y d ecek olursam oncelikle
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Emniyetteki ifademi almdlgl �artlar baklmmdan kabul etmedigimi soylemek istiyorum. Hukuki

boyutunu gerek gorOrlerse avukatlanm a�lklayacaklardrr. Zamanl uygun kullanmak baklmmdan

daha Onceki ifadelerde belirtilmi� olanlardan deli I olarak iddianamede yer alan bulgulann

sahteligi, hukuka uygun olmayan yollardan elde edilmi� olmalan, Iddia Makammm mesnetsiz

su�lamalan, zamanlama hatalan klsacasl bu iddianamenin ge�ersizligini kanltlayan tOm

ifadelere aynen katlhyorum. Anlatlm ve konu biHOnlOgOnO saglamak i�in gerekli olmadlgl

takdirde bunlan tekrar etmeyecegim. Aynntlh on savunmaml avukatlanm Mahkemenize takdim

edecektir. Ben sadece onemli gordOgOm hususlan anlatacaglm. Ozerimize atlh su� ile ilgili

olarak bir �eyler soylemek istiyorum. Evvela �ahslma isnat edilen TOrkiye Cumhuriyeti icra

vekilleri heyetini cebren Iskat ve vazife gormekten cebren men etmeye te�ebbOs su�unu

kesinlikle ve katiyen kabul etmiyorum. Ozerimize atlh su� iddianameye gore 2002 Arahk ve 2003

Agustos tarihleri arasml kapsamaktadlr. Ancak bu donemdeki hOkOmetin geli� ve gidi�i

tamamen demokratik kurallara gore olmu�tur. Darbe te�ebbOsO vesaire yoktur. Yani ortada bir

fiil mevcut degildir ama bol miktarda fail vardlr. Iddianamede bizden cunta diye bahseden

ifadeleri devlete ve millete ka�1 teror orgOtleri ile organik ve hiyerar�ik bag kuruldugu, bir�ok

kanh eylemin cunta tarafmdan bizzat hazlrlandlgl anla�llmaktadlr. Teror orgOtlerinin yapacaklan

eylemlerden Onceden bilgi sahibi olundugu ortaya �Ikmaktadlr �eklindeki su�lamalan �iddet ile

reddediyorum. Bunlar yazlhp bir kenara �ekilinemeyecek kadar ciddi su�lamalardlr ve ilgili beige

ve deliller iddianamede yer almadlgmdan ve deliller gorO�OIOrken de gOndeme gelmediginden

elinizde bu konuda hi�bir beige, bilgi ve delil olmadlgl anla�llmaktadlr. 0 zaman bunlann neden

ve ne ama�la yazlldlgl a�lklanmahdlr. Saym Iddia Makaml mOsaadeniz ile sizin Ozerinizden

sormak istiyorum. Bana hangi kanh eylemi planladlglml bir tekini soyleyebilirler mi?

Soyleyemezler. Devlete ve millete kar�1 teror orgOtleri ile nasll bir organik ve hiyerar�ik bag

kuruldugunu a�lklayabilirler mi? Var mr efendim, yok. Affedersiniz. Bunlar yoksa bunlan niye

yazdlnlz. Bunlan a�lklamak mecburiyetindesiniz. 90nkO bunlan a�lklamadlgmlz i�in bize kahn

baglrsaklar temizleniyor diyorlar. Yani bazllan bizi kahn baglrsak i�indeki pislik olarak gorOyor.

Kahn baglrsak yetmez, mide de Ylkanlp i�indeki zehir dl�an atllmah diyorlar. 250 degi�irse

davalar etkilenir, pislikler temizlensin ondan sonra degi�tiririz diyor gen� bir �ocuk,

milletvekiliymi�. Bir ba�kasl baglrsak temizligi tecrObesiz hakimlere blrakllamaz diyor. Sabah

03:30' kadar ifade verdikten sonra 04:00'te kaldlrlp gogsOmOze bir yafta tutturup sablka fotografl

�ekiyorlar. BOlOn bunlara sebep iddianamede yazdlklannlz ve ispat edemediklerinizdir.

Sanlklann lekelenme hakkmm savcllar tarafmdan korunmasl gerekmektedir. Lekelenmeme

hakkmm. Ama burada tam tersine ortada bir delil olmadan igren� iftiralar ile kar�1 kar�lya

blrakllarak bu temel hakklmlzln kOlliyen ihlal edildigini gormekteyiz. Kendilerine pislik tabiri reva

gorOlen bu vatan evlatlan ben size taarruzu degil, olmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal'in

askerleri bu emri tereddOtsOz yerine getiren kahraman bir neslin torunlandlr. Bu itibar ile

herkesin agzmdan �Ikanl kulagmm duymasl gerekir. Bu davanln sonucu her ne olursa olsun

bana pislik demek hi� kimsenin hakkl ve haddi degildir. Bu nedenle bu sozleri soyleyenlere

aynen iade ediyorum. Meslek hayatlm sOresince hi�bir zaman me�ru zeminin dl�ma �Ikmadlm.

Personelim ile yaptlglm bOtOn konu�malanmda Israr ile siyasetten uzak durmalannl, kl�lada,

lojmanda veya orduevi gibi sosyal tesislerde hi�bir �ekilde siyaset konu�mamalannl, hi�bir siyasi

partinin lehinde veya aleyhinde gorO� beyan etmemelerini, olan bitenleri mantlk sOZ �lerjnPen

ge�irip degerlendirmelerini ve vicdanlannm sesine gore de demokratik hak ve .. evleri olan

kullanma i�lemlerini yerine getirmelerini soyledim. 3. Ordu omutanl olarak . olordu Komuta I

olarak Istanb 'd rev yaptlgrm yani darbe hazlrhgm katllmak ile �Iandlglm dOnem e

mOlki, idari v ahalli makamlar i1e vazifemizin gerektird i her tOrlO k rdinasyonu saglaya k

mOkem yum i�inde �all�tlk. Bunlan darbei Irllgl veya arbe te�ebbOsO 01 ak
nitelen . limeni en hafif tabiri ile �ok bOyOk ha I Iktlr. Bu dav ya esas olan a6ne eki
3. K 0 u anhglm zamanmda emir ve komuta Itmda �ah�an e bir klsm�u da ada
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sanlk olarak yargllanmakta olan ast birlik komutanlanmln ve karargah personelimin tamamlnl

vatanlna, milletine, devletine, bayraglna ve de askerlik meslegine girdikleri ilk gOn ettikleri

yemine sonuna kadar bagh kalacaklanndan en ufak bir �Ophe duymadlglm mOmtaz silah

arkada�lanm olarak tamdlm. Devlet ve millet aleyhinde faaliyetler iyinde bulunacaklanna

inanabilmem mOmkOn degildir. Yanm asra yakln hizmetimde VOce Devletimizin hakklmlzdaki

her IOriO tasarrufunu tehewOrle degil tahammOI ve tevekkOI ile kabul etmeyi ogrendim. BugOn de

kar�1 kar�lya blraklldlglmlz bu fevkalade onur klrlci duruma infialle degil itidal ve teenni i1e

yakla�maktan ba�ka bir yarem olmadlglnln da idraki iyindeyim. Yargl erkini temsil eden

Mahkemenizden devletimize olan bu saygl ve itaatimize kar�1 hukuk devletinin vazgeyilmez

prensibi olan hukukun OstOnlOgOnOn korunmasl iyin adil yargllanmanln tam olarak saglanmaslnl

vazgeyilmez bir hak olarak hala bekledigimi de belirtmek istiyorum. Duru�malann onceki

safhalannln kaYltlannda Mahkeme Ba�kam olarak devlet kurumlanmn beyanlanna gOvenilmesi

gerektigi yolundaki ifadelerinizi bOyOk bir memnuniyet ile okudum. Bununla beraber bu

dO�Oncelerinizin bu davaya yanslml� oldugunu soylemenin pek mOmkOn olmadlglnl da OzOntO

ile belirtmek zorundaylm �unun iyin. Genelkurmay Ba�kanhgl mOteaddit defalar seminerin

komutanhgln bilgisi dahilinde yapllml� planh bir faaliyet oldugunu, bunun dl�lndaki camii

bombalama vesaire gibi iddialann akll ve mantlkdl�1 oldugunu aylkladl. Genelkurmay Ba�kanhgl

aynca seminerde balyoz vesaire gibi bir konu incelenmedigini de vurguladl. lIave olarak

Genelkurmay Ba�kanllgl, MIT MOste�arhgl ve Emniyet Genel MOdOrlOgO balyoz denilen plan ile
ilgili herhangi bir bilgi ve belgeye sahip olmadlklanm yazl ile bildirdiler. Iddia Makamlnln devletin

resmi kurulu�lannln bOtOn bu aylklamalanm degil de kim oldugu veya var olup olmadlgl bile belli

olmayan birisinin veya birilerinin elde edili� �ekilleri itibari i1e Anayasa ve Kanunlanmlza gore

dikkate ahnmamasl gereken iddialannl ve bulgulanm esas almaslnln devletin yerle�ik i�leyi�

kurallan ve ozellikle de devlet kurumlan araslnda olmasl gereken kar�lllkh gOven ve i�birligi

aylslndan fevkalade endi�e verici ve vahim bir durum oldugu da ortadadlr. Davanln bu �ekilde

yalJlmasl hukuka uygunluk baklmlndan daha en ba�tan ciddi ku�kulara, endi�elere ve �Ophelere

yol ayml�tlr. Balyoz denen plam ve bununla beraber ani Ian diger planlann isimlerini baslndan ve

Emniyette ifade verirken ogrendim. Planlann geryekten boyle planlar varsa ne hazlrlanmasl, ne

gorO�Olmesi ne de bir ba�ka a�amaslnda herhangi bir �ekilde mOdahil veya bilgi sahibi old urn.

Ben sadece 1. Ordu Komutanhglnln emirleri geregi 05-07 Mart 2003 tarihleri araslnda icra edilen

1. Ordu plan seminerine katlldlm ve seminerde emredilen konularda sunum yaptlm. Seminerde

yaptlglm sunum ve konu�malar tamamen yarat"ml� durum yani senaryo ile ilgilidir. Mesela bu

EMASYA otesine bir �eydir. Diger kuwetlerin de katllmaslmn saglanmasl mealinde bir �eyler

soyledigim dogrudur ama bu ifadeler ile darbe yagnsl yaptlglm intiba yaratllmaya yall�llmasl

yanh�tlr. Bu soylediklerim hazlrlanml� olan diger ifadelere de Have edilmi�tir. Burada belirtmek

istedigim iki konu var. Birincisi 16. klasor 95. sayfadaki iyinde bulunulan durum EMASYA'nln yok

otesinde ozel tedbirlerin allnmaslnl gerektirecek bir boyuta ula�ml�tlr i1e aym klasorOn 177.

sayfaslnda bu EMASYA degildir devletin bekasl ile ilgili bir �eydir �eklinde ifadeler

bulunmaktadlr. Bunlar ilgisiz yerlerden ahnarak ilgisiz yerlere monte edilmi�tir. Benzer ifadeler

taraflmdan seminerin bal?lnda herhangi bir takdim esnaslnda degil oturdugum yerden muduri

harekata senaryonun aylklanmaslndan sonra yoneltilmil? bir sorudur ve verilmil? olan senaryo

Ozerinde ortak bir anlayll?a ulal?llmaslnl amaylamaktadlr. Tamamen seminer ile i1gisi olu eryek

herhangi bir durum i1e herhangi bir ilil?kisi yoktur. Gene de klsaca haMat e kastettl u

ifadelerden. Verilen duruma gore Izmit'te kanunsuz bir gost ri kontrol ylkml�, pek yok i� ye i

tahrip edil' n iyinde 25 ki�i olmOI?, 500 kil?i yaralan I�, bir y gOn sonra Fatih'te benz r

ayaklanma laml�, bOlOn istanbul'a yayllmll? 30 kil?i dah olmO . Kentteki pek yok magaza

ev ya' a I. OIOmler, yatll?malar her geyen gOn lva et il? Halk sokaga y*kaz �e
ge birlikle , jandarma karakollanna Igi mil? II? yerleri ve m azal In

y onucu esnaf kepenk kapatmak zor da kalml�. . ede biryok aruri Ida
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maddesinin temininde slkmtl ya�anmaya ba�lanml�tlr. Burada gene benim bir ifadem var

iddianamede. Efendim Migros'ta veya i�te neyse Carrefour'da 100 bin ki�iye 7 gun yetecek

malzeme var �eklinde. Bu, bunu �oyle neden oyle soyledigimi, nerden bildigimi de anlataylm. 3.

Kolordu Karargahml NATO Birligi yaparken bir suru yeni malzeme geldi. Dedim ki arkada�lara

bunlara bir gidin bakm eskiden oldugu gibi sagdan sola, 1-2-3, yukandan a�aglya, A-B-C degil

buyuk magazalar bunlan nasll depoluyorsa biz de oyle depolayallm. Onun ie;:in ilgili arkada�lar

gittiler i�te Migros, Carrefour vesaire oralan dola�tllar. Orada birisi sormu� niye bunlarla

ilgileniyorsunuz. Arkada�lar da i�te anlatml�lar. Boyle bir yere intikal edersek i�te biz de

malzememizi haZirlayacaglz filan. Oradakilerin soyledigi burada 100 bin ki�iye 7 gOn yetecek

�ekilde malzeme var ugra�maym, bir anla�ma yapallm nereye isterseniz biz oraya getiririz.

Konuya olan vuku bundan dolayl bunu biliyorum. Yoksa gidip de oralarda ke�if me�if yaptlrml�

degiliz. Efendim burada tabi son olarak soyleyecegim bulUn bu durum ie;:erisinde verilmi� bir �ey

var. Slklyonetim ilan edilmi�. Yani bu iddianamenin e;:e�itli yerlerinde kan�lkllk e;:lkarmak, kaos

yaratmak, slklyonetim ilanml saglamak gibi ifadeler var bunlar dogru degildir. Slklybnetim bize

veri len durumda zaten ilan edilmi�tir ve bu ilan edilmi� olan slklyonetim ie;:in neler yapllacak

bunun tartl�llmasl yapillyor. Onun ie;:in burada durum EMASYA'YI blrakm olaganusIU halin bile

otesine gee;:mi� ki slklyonetim ilan edilmi�tir. Mesele budur ba�ka bir �ey aramak ve yakl�tlrmak

beyhude bir gayrettir. Efendim burada tabi diger kuvvetlerden de istifade etmek konusu da sanki

3 kuvvet bir araya gelecek efendim i�te balyoz, oraj, suga planlan bu suretle koordine edilmi�

intiba yaratllmak isteniyor, bu da yanll�. Slklyonetim ilan edildigi zaman vardiya sistemine gee;:ilir.

Yani karargahlar S'er saatlik 3'Iu vardiyaya gee;:er. Bu demektir ki bir karargahta e;:all�an

personelinin 3 misli personele ihtiyacmlz vardlr, 8 saatte gider yerine ba�kalan gelir. Kim

bunlar? I�te bunlar Istanbul'da harekat gorevi olmayan bire;:ok birlik var. Kim var? Deniz Harp

Okulu, Hava Harp Okulu, efendim i�te Dikimevleri, ne bileyim Levazlm Tesisleri, depolar, �unlar

bunlar bunlann elinde eli kalem tutan gelen mesajl kaydedecek, not alacak i�te vardiya amirine

bildirecek vesaire yapabilecek bir surO insan vardlr. Bunlan �imdiden belirleyelim efendim

slklyonetim mecliste onaylandlgmda gorevlendiririz gelir e;:all�lrlar. Buradaki �eyimiz de budur.

Bunun balyoz ile oraj ile suga ile herhangi bir irtibatl yoktur. Irticai faaliyetlerin merkezinin Fatih

oldugu �eklindeki bir ifademde malumunuz bu dava ba�lamadan bOlOn televizyonlarda ve basm

yaym organlarmda i�lenmi�tir. Bu seminere katllan daha ba�ka bire;:ok ki�i tarafmdan da

soylenmi�tir. <;:Onku 50 ki�i olmu�. Yani 50 ki�i olen bir yere irticanm veya i�te bu hareketlerin

merkezi degildir diyemezsiniz. Efendim onun ie;:in soyledigimiz burada da gene �eyde olan

senaryoda olan bir �eydir. Bir kereye mahsustur bu inceleme, yapllan inceleme. Seminere

katllanlann bir klsml ba�ka gorevlere tayin veya emekli olmu�lardlr. Iddianamede de yer aldlgl

�ekli ile isnat edilen sue;: ile ilgili oldugu iddia edilen faaliyetler Agustos 2003'te sona ermi�tir. Hal

boyle iken Emniyette ifadem allnlrken bana seminerden e;:ok sonrasl ile ilgili sorular sordular.

Bunlar ie;:inde ozel onem verildigini 3. iddianameye de dahil etmelerinden anladlglm Hudson

EnstitusOndeki seminer hakkmda da birkae;: �ey soylemek istiyorum. Bu seminer tam bir tertiptir.

Amerikall bir profesor tarafmdan bu tOr toplantllarda gorOlmedik �ekilde dl�anya bilgi slzdlnlml�

ve bunlar konu�uldu deyin denmi�tir. Bir gazetenin Washington temsilcisi de slzdlnlml� ve

uretilmi� bilgileri haber yapml�. Sonrasmda basm toplantllan, siyasi demee;:ler, ae;:lk oturumlar,

askere vatan haini sue;:lamalan ile ortallk kan�ml�tlr. Ne oldugunu anlatma once A rika

Birle�ik Devletlerinde TOrkiye ile ilgili birkae;: ba�ka senaryoda ornek veri unlann ulkemiz eki

olaylar ile benze�mesine ragmen hie;: dikkat e;:ekmedigini soyl ek istiyo m. Mesela basmd yer

alan haber .. 9 yllinda Ulusal Savunma Oniversitesi den 0 dogu uzmanl Judith afe

tarafmdan rika Birle�ik Devletlerinin ie;: senaryolan kapsa mda yazllan bir ra orda

Turki e rdu ile IUrbanli ogrenciler arsmda e;:atl�m� e;:1 acagl, geli�melerden ratJtsl olan
m orduya ba� kaldlracagl yolunda ifadeler ye almak dlr. 23 Mayls 20 ta ihinde

e gene;: subaylann Genelkur ay Ba�ka Orgeneral Hi i Ozkok'e
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gonderdikleri kendisinden ba(;lanslZ oldugu i9in gorevi blrakmasml talep ettikleri Balbay imzah

bir haber yaymlanml(;ltlr. Soz konusu mektupta TOrkiye'nin NATO'daki askeri temsilcisi olarak

benden de (;likayet edilmektedir. Bu mektuplar ba(;lka isimlerle de bir gurup gen9 subay, gen9

subaylar, Kuleliler vesaire devam etmi(;ltir. Amerika Birle(;lik Devletleri tarafmdan yazllml(;l bir

senaryonun 4 yll sonra TOrkiye'de bazi olaylar ile kar(;llmlZa 91kmasl bir tesadOf mOdOr? 2002

yllmda ki bu gegen hafta televizyonlarda da vardl. 24 Temmuz tarihinde Nevada 9010nde

Amerika Birle(;lik Devletleri tarihinin en bOyOk askeri tatbikatml tertipledi. Associated Press

bunun TOrkiye'yi i(;lgal senaryosu Ozerine kurulu oldugunu yazdI. Senaryoya gore hedef U1ke

diye bahsedilen ancak TOrkiye oldugu belli olan bir Olkede bOyOk kaylplara yol a9an bir tabii

afetten sonra hOkOmetin afetle mOcadelede ba(;lanslz kalmasl Ozerine ordu yonetime el koyar

Uluslararasl Mahkeme hudut sorunlan ile ilgili olarak bu Olke aleyhine karar verir. Olke

uluslararasl deniz yoliannl kapatlr. Amerika Birle(;lik Devletleri Olkenin gOneyindeki adayl yani

Klbns'l kU(;latlr ve 96 saat i9inde TOrkiye'yi i(;lgal eder. Uluslararasl su yoliannm kapatllmasl

ifadeleri akhmlza Montro Antla(;lmasmm yumu(;latllmasl yolundaki Amerikan 9abalannl, hudut

sorunlan konusunda uluslararasl mahkemenin bu Olke aleyhine karar vermesi ifadeleri de akla

Ege konusunda Lahey'de aleyhimize karar 91kmasml getirmektedir. Kesinlikle Hudson'dan 90k

daha deh(;let verici olan bu senaryo i9in hi9 kimse klhnl dahi klplrdatmaml(;ltlr. 30-31 Mayls 1999

tarihinde Amerikan Ulusal Savunma EnstitOsOnde dOzenlenen ve basmlmlza klyamet

senaryolan, deh(;let senaryosu, i9 sava(;l senaryosu, camii bombalamak CIA'in 98 planldlr

ba(;lhklan i1e yanslyan bir senaryoyu da yansltmama mOsaade buyurun. Buna gore TOrkiye'de

(;leriat91 bir ayaklanma sonucu patlayacak i9 sava(;lm sonu91annln tartl(;llldlgi bu toplantmm

senaryosunda Kahramanmara(;l, (;lehirlere dikkatinizi gekiyorum. Sivas, Erzincan, Kayseri ve

9orum'da camilerde bombalar patlayacak, halk ayaklanacak. Polis onleyemeyince asker

devreye girecek. Asker polis birbirleri i1e 9atl(;lacak. Alevi-SOnni, laik-antilaik 9atl(;lmasl 9lkacak.

Polis SOnni ve antilaiklerin slnlfma gegecek. Ordu par9alanacak. Radikal Islamcllar, aynhk91

KOrtlerle birle(;lip orduya kar(;ll mOcadeleye ba(;llayacak vesaire. Toplantida bu olaylar sonrasmda

Amerika Birle(;lik Devletlerinin, TOrkiye'ye nasll mOdahale edecegi de tartl(;llidi. Toplantmm ilk

gOnOne 9aglrllan Amerika'daki Oniversitelerde gorevli TOrk ogretim gorevlileri 2. gOn almmadl.

Aynl habere gore burada 90k onemli bir konu daha gorO(;lOldO. TOrk Ordusunun Amerika'ya

yakm 9izgiden giderek uzakla(;ltlgl saptamasl tekrarlandl ve orduyu yeniden amerikan

politikalanna uygun bir 9izgiye sokmanm yolian tartl(;llidi. Aralannda bir irtibat var mldlr, yok

mudur bilmem. Bunun 28 $ubatlan sonraya denk gelmesine dikkatinizi gekerim. BOton bunlan

niye anlatllm. Temmuz 1980'de 9orum'da Ulu Camii'nde Cuma namazmda hoca vaaz verirken

bir ki(;li camiye girerek Alaaddin Camiini yaktllar diye baglrdl, diger camilere de benzer giri(;limler

yaplldl. Sonu9 malum hallrladlglm kadanyla 59 010. Neden kimse balyoz denen plandaki cami

bombalamalannm kaynagmm yukandaki senaryo olup olmadlgml sormadl, neden iIIe bir irtibat

kurulacaksa i(;l Alevi-SOnni 9atl(;lmasma gelmi(;lse, polis bu senaryoya gore soylOyorum.

SOnnilerin tarafml alml(;lsa ni9in Saldlray Berk Erzincan'da alevi koylerini ziyaret ediyor diye

sU91andlgi zaman kimse bu konulan hallrlamadl. Bu gOne kadar TOrkiye hakkmda yapllml(;l pek

90k seminerde 90k daha fazla tartl(;lliabilecek senaryolar olmasma ragmen neden Hudson'da

klyamet kopmu(;ltur. Ama9 nedir 90k basil. 0 gOnkO siyasi geli�meler gergevesinde TOrk Silahh

Kuwetlerinin hOkOmetin politikalan hilafma Irak'a Slnlr otesi bir harekall Amerikahlarla orO�erek

planladlgl ve bu yonde bazl hazlrhklar igerisinde oldugu imajml yaratmak, .. umete kar TOrk

Silahh Kuvvetlerini zor durumda blrakmak. Nitekim a91k kaynakl an birinde �oyl bir

konu�m a amak mOmkOndOr. Bu a91k kaynaklan hepsi Ipnotlanyla Mahkeme ize

sunaca- z savunmada mevcutlur efendim. 0 haber bi z TO iye'de askeri ylpratmak i9in

ku . Haberin sunumu, igerigi, one 91kanlan bilgiler a ta oz I olarak belli bir amaca hi met

kaynakta Hudson tertibinin oyunculan mda i1ave bilgi de mev tlur.. Bu

son EnstitosOndeki seminer, hOkO V aleyhin i bir faaliyet i laslyla bu
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davanm iddianamelerinde ve sorgulamalannda Israrla yer almaktadlr. Emniyetteki

sorgulanmamda 1. Ordu seminerinin senaryosu ile Hudson seminerinin senaryosu arasmda

buyuk bir benzerlik oldugu ifade edilerek Hudson senaryosunu benim yazlp yazmadlglml

sordular. Yazmadlm dedim. Sonra merak ettim aralannda nasll bir benzerlik var. Hudson'da

Anayasa Mahkemesi Ba�kanma suikast, 1. Ordu seminerinde oyle bir �ey yok. Hudson'da

Beyoglu'nda bomba patlamasl yani eglence ve ticaret merkezinde turistlerin yaralanmasl

vesaire, 1. Ordu seminerinde de yok. Sinagog var, HSBC var vesaire. Tek ortak yanlan Irak'a

taarruz. Eger mutlaka bir irtibat kurmak gerekiyor ise 3. senaryo i�in konu�uyorum. 0 zaman

ni�in Anayasa Mahkemesi Ba�kanma suikastla, Danl�tay saldlrl arasmda bir irtibat kurmadmlz.

Ni�in Beyoglu'nda bomba patlamaslyla Ulus �ar�lsmdaki patlamayl ve burada yarah Pakistanh

turistleri dikkate almadmlz. Tabi eski gazeteleri kan�tlrlrken enteresan bir yazl �Iktl ortaya.

Acaba soz konusu senaryo basmlmlzda otomalik olarak kabul gordugu gibi amerikan bakl�lyla

ml hazlrlandl, yoksa Kuzey Irak harekall siyasi suikast ve sokak terorO ile ka�mllmaz klhnlrsa

Amerika Birle�ik Devletleri ne yapar sorusuna yanlt arayan aslmda Turkler miydi? Yani biz mi

yazdlk. Bu yazlyl yazan aynl gazetenin yine aynl Washington muhabiri. Sokak terorunun ve

siyasi bir suikaslln Kuzey Irak harekatml nasll ka�mllmaz kllacagl ve bunlann bize atlh su� ile

ne alakasl oldugu ayn bir konudur. Gorulmekte olan davanm kapsadlgl donemin �ok otesinde

yer alan bir seminerin bu dava ile i1i�kisi nedir? 0 da ba�h ba�ma bir konudur. Ancak senaryoyu

benim yazdlglm fikrinin bizlere kar�1 yurUlulmekte olan operasyonun ve kurgunun

uygulamalanndan biri oldugu a�lk�a gorUimektedir. Aynca Hudson EnstilUsOnde gorevli hanlmla

bir araya gelip senaryoyu yazdlglmlz, onun da bunu gidip seminerde uygulattlgl �eklinde ba�ka

parlak fikirler de mevcuttur. I�in enteresan tarafl, bUlun bunlan yazanlar 3. Iddianame Savcllan

dahil internette yaymlanml� olan bilgilerden istifade ettiklerini soylOyorlar. Yani ortada delil falan

yoktur, ama insanlar tohmet altmda �ok rahathkla blrakllmaktadlr. Komplonun boyutlan ve

uzantllan gittik�e enteresan bir hal almaktadlr. Bu da balyoz vesairenin iddia edildigi gibi

bavuldan �Ikmadlgml, uzun yillardan beri sablrla ve planh bir �ekilde geli�tirildigini

gostermektedir. Biz nitekim basmda yer alan ve Mahkemenize de intikal etmi� bulundugu

�ekilde bavul i�indeki evraklann ashnda 2007 ylhnda getirilmi� oldugu belirtilmektedir.

Mahkemenizin bu konudaki incelemesinin sonucunu merakla beklemekteyim. Burada

bahsettigim Orhan Aykut hakkmdaki Tekirdag Cumhuriyet Savclllgmm takipsizlik karandlr. Bu

aynl zamanda iddianamede kimlik bilgilerim olarak neden 2006 yllmdaki bilgilerin kullanlldlgml

da a�lklamaktadlr. iddianamede hi� kaile ahnmaml� ancak �ok onemli oldugunu du�undugum
bir ba�ka konu uzerinde biraz durmak istiyorum. Seminere malumlan oldugu uzere 3. Kolordu

komutanl olarak katlldlm. Bu goreve atandlglmda bana kolordu karargahlnl Nato'nun yeni

konsepti geregi olu�turacak yuksek haZlrhk dereceli Nato karargahl haline getirmem emredildi.

Bu goreve ba�lamadan once Kolordu Karargahmm bUlun personeli tayin edilip yerlerine bir

klsml burada sanlk olarak bulunan yenileri takriben 200 ki�i atanml�tlr. Kolordunun bUlun

evraklan yeni kurulmu� olan 3. Kolordu Komutan Yardlmclhgl 52. Zlrhh TOmen Komutanllgma

devredilmi�ti. 3. Kolordunun milli bir karargah olmadlgl seminerdeki ve belki buradaki

konu�malardaki daha once ge�mi�tir. Onun i�in Kara Kuwetleri Komutanhgmm emri ile

slklyonetim, dogal afet yardlm, harekat, Emasya gibi gorevler ve muhalif birlikle . idari

unsurlar yeni te�kil edilen 3. Kolordu Komutan Yardlmclhgl ve 52. Zlrhh r en komutanh ma

verilmi�tir. Bu duzen faaliyetlerin yurulUlmesi i�in bazl ku�" k idari dewo�iklikler hari� Kol rdu

komutanhglm sOresince devam etmektedir. 3. Kolordu Kar rgahl i Nato Kolordu Karar ahl

olarak Na . ri kapsammda kendisine teblig edilecek orevl I bu maksatla tahsis ed' mi�

olan bir. ifa edecektir. Ben bunun aynntllanna girm yec im. �eyde var, ama bir �eyi

soyle . tiyorum. 9unku burada bu salonda bu,unr kad �Ianmm ortakla�a �abal I ile

yar I buyuk bi ur vesilesidir. 28 Eylul-12 Eki 02 rihleri arasmda icrC} edil n ve

b' I a haZlrhk denetlememiz olan bu tatbikat k rdu e rine ingillere'del1 bir t.. en,

=� ,��-----+-. 9
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Ispanya'dan bir tomen, Yunanistan'dan bir tomen, TOrkiye'den 52. Zlrhll TOmen ve Balkan Banlil

GOeO katllmlliltlr. Bu sanlnm TOrk Silahll Kuvvetlerinin tarihinde ilk defa olan bir lileydir ve bunun

bUlOn gururu burada bulunan arkadalillanma aittir. Kolordunun EylOI 2002 tarihinde uluslararasl

ozellik kazandlgml, 12 Arallk 2002'de de Nato Askeri Komitesi tarafmdan bir HRF Karargahl

olarak onaylandlgml soylemek istiyorum. :?unun i9in soylemek istiyorum; darbe hazlrllgl yaplldl

denen donemde aslmda 3. Kolordu Karargahl Nato birligi olarak teseil 9alllilmalan ile yogun bir

lilekilde 9alililmaktaydi. Burada Nato ile imzalanan teknik anlalilmalara gore SakOrn yani Nato Balil

Komutanmm onayl olmadan 3. Kolordu Karargahma gorev verilemeyeeek ve

kullanllamayaeaktlr. Aynea Nato'nun herhangi diger bir nedenle karargahl kullanmasl da

engellenemeyeeektir. Karargahla ilgili olarak soylemeyeeekierim bunlardlr. Darbe hazlrllklan

yaplldlgl iddia edilen bir donemde geeesi gOndOzO bu faaliyetlerle dolu olan bir birligin darbe

planlamas I ile melilgul olmasl da mOmkOn degildir. Bunu soylerken zamanlmlZ olmadlgl i9in

darbe yapamadlk, olsaydl yapardlk demek istemiyorum. Zamanlmlz olsun olmasm melilru

zeminin dllilma 91kmak darbe vesaire ugralilmak konusunda degil 9abamlz bir dOlilOneemiz dahi

olmam1lill1r. :?imdi mOsaadenizle iddianame ile i1gili birka9 liley soylemek istiyorum. Bu dava

tamamen hukuka uygun olmayan yollardan elde edilen bu nedenle de deli I niteligi talillmayan

bulgulara dayandlnlmlliltlr. SU9 isnatlanna esas tamaml imzaslz dijital verilerdir. Bu bulgulara

itibar etmek maalesef bazllannl eesaretlendirmilil ve benzer bazl davalann temelini imzaslz ihbar

mektuplan ve e-mailler telilkil etmililtir. Bu durum adil yargllanma hakklnl tamamen ortadan

kaldlnlmlliltlr. Bu noktada tutanaklarda okudugum bir balilka ifadenizin altml 9izmek istiyorum.

Isimsiz olan bu mektubun hi9bir hukuki niteligi yoktur. Kendinizi savunma yapmak zorunda

hissetmeyin bu ifadelerinizi umanm isimsiz mektuplara dayall dava kuranlar da duyar ve dikkate

allr. Zamanm Balilbakanllk MOstelilan lilimdinin Milli Egitim Bakanl Sayln Omer Dinger 12 Nisan

2010 tarihinde Kanal Tde yapllan bir programda darbe konusu ile ilgili olarak kimin kimden

talimat aldlgma kadar her lileyin bilgisinin kendilerine geldigini belirtmilil. Resmi ve gayri resmi

yollardan bir90k kez benzer bilgi geldigini a9lklamlliltlr. Saym Bakan aynea istihbarat orgOtierinin

de kendilerine k090k bilgi notlan getirdiklerini ilave etmililtir. MIT ve Emniyet Genel MOdOrlOgO

balyoz denen plan ile ilgili hi9bir bilgi sahibi olmadlklan a91kladlklanna gore bu bilgileri hangi

istihbarat orgUlleri getirmililtir, bu bilgiler nedir, Saym Bakan bunlan kime bildirmililtir, bu bilgilere

ilililkin ne ilillem yap1lm1liltlr? Bunlan mutlaka bu davanln selameti i9in a91klanmasl gerekmektedir.

Bir balilka konu; Cumhuriyet Saveisl lilOphelinin lehine olan delilleri de CMK'ya gore toplamak

zorundadlr. Iddianamenin sonu9 klsmmda lilOpheli lehine olan hususlara deginilmemesi

iddianamenin iade nedenidir. Iddianamelerin hi9birinde sanlklar lehine hi9bir delil

bulunmamasma ragmen Mahkemenizee bu iddianamelerin hi9biri iade edilmemililtir. Sanlklann

SU9suzlugunu a91k9a ortaya koyan yeni bir delilin ortaya 91kmasl halinde Cumhuriyet Savelsl

kovulilturmaya yer olmadlgma karar vermek zorundadlr, bu da kanun hOkmOdOr. Balyoz denen

planda yer alan gelilitli listelerin dogrulugu hakkmda Iddia Makammm ilgili kurululillara yazdlgl

yazllara bu kurum ve kurululillardan gelen eevaplar balyoz denen planln i9indeki 9izelgelerin

sahte oldugunu a91k9a ortaya koymuliltur. Iddianame sayfa 966'da da bu listelerde olay tarihi

itibari ile gorev yapan personel somut olarak uyumluluk gostermektedir lileklinde bir ifade yer

almaktadlr. Bu maalesef dogru degildir. Aynea Jandarma YOzbalill Ahmet Hakan Erdogan'm

CD'lerin 2003 yllindan 90k soma yazlldlgl yolundaki raporunun da sanlkl 'zlendigi

avukatlann fark etmesi sonueu ortaya 9lkmlliltlr. Kisaeasl balyoz belgel . m sahte oldu un

anialililmasl ile sanlklann SU9suzlugu a91k9a gosteren yeni deli ler ort a 9lkmlliltlr. CMK'nm il 'Ii

hOkmOnOn hi . e almmayarak yargllamaya devam ilm si adil yargllama hakkml

tamamen 0 kaldlnldlgml bir kere daha gostermekt ir. SU9un gene devam eders k

CMK'nm . maddesinde iddianamede sU9un delille�in . os rilmesi gerektigi�erilme ir.
SU9U b una etki edeeegi muhakkak olan bir delil top n da hazlrlanan iddian enin i de

rekir�i'agmen henOz del iller toplan a deni rek tutuklama ta leri s" ekli

. '----
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uzalllml�llr. Delil olarak sadeee kasel dinlenilmi�lir. Bu balyoz plamnm degil seminerin

yargllanmasl anlamma gelir. Halbuki su� unsurunun 11, 16, 17 nolu CD'ler oldugu iddianamede

yer almakladlr. Deliller ineeleneeekse IOtten bunlan gelirin burada ineeleyelim. Kaseller delil ise

seminere kalilmayaniann veya seminere kalilip da hi� konu�mayanlann durumu ne olaeakllr?

Yani deliller sadeee kasetle, kasellerde sesi olmayanlar hakkmda delil yok demeklir. 0 zaman

bu kadar ki�iyi kuwelli delil �Ophesi var diyerek 14 ay nasll lulukladmlz? Bu uygulamadan

sadeee kasellerde sesi olanlann ml su�lu kabul edeeegi sonueunu �Ikaraeaglz? Dava balyoz

davasl ama balyoz denen cismi me�hulO henOz goren yok. Mahkemenizin deliller i1e ilgili

uygulamasmm kanuna ayklrl oldugunu OzOlerek hallrlalmam gerekiyor. Burada biraz durmak

isliyorum. 3. iddianamenin 126. sayfasmda yer alan �u ifadeler muhakkak ki �ok

dO�OndOrOeOdOr. Paranlez i�inde okuyorum dava ile ilgili olarak ya�anan sOre� boyunea ahnml�

olan bilirki�i raporlanmn bir�ogunun soru�lurma ge�iren askeri personelin gorev yapllklan kurum

larafmdan hazirlallldlgl, bu nedenle bu raporlarm larafslzhgl hakkmda lereddOtler meydana

geldigi, 1. Ordu Askeri Savelsl Albay BOlenl MOnger'in ilk askeri bilirki�i raporunu hazlrlayan

Binba�1 Ahmel Erdogan ile ilgili olarak benim yOrOtlOgOm bir soru�lurmada layin edilmi� gen� bir

bilirki�i olan Ahmet Erdogan'm vermi� oldugu rapor nedeni ile layin edilmi� olmasma

OZOlmO�IOm �eklindeki sozlerinin bu raporu da leyil etligi. Albay BOlenl MOnger Kara Kuwetleri

layin daire ba�kammldlr ki bu binba�mm haZirladlgl rapor nedeni ile layin etligini bilebiliyor.

Daha sonra hazlrlanml� olan askeri raporlan yazanlannda ba�lanna aym aklbelin gelmesinden

korkluklanndan objeklif davranamadlklan yani a�lk�asl yalan raporlar yazdlklanm

soylemekledir. Bu ifadelerin raporlan hazlrlayan bilirki�ilerle beraber askeri kurumlan da lohmel

allmda blrakllgl a�lkllr. Bu dogru bir varsaylm ise magdur durumdaki Ba�bakanllga bagh

TObilak kurumunun hazlrladlgl raporun ge�erliligi nedir? Aynl �ekilde l�i�leri Bakanhgma bagh

Emniyelin hazlrladlgl raporun ge�erliligi nedir? Bunlan da lartl�mak lazlm. Bir benzelme le�bihle

hala olmaz �eyini soyleyi�inden hareketle basmda ve diger kaynaklarda yer alan haberlere gore

bu gOne kadar viedani kanaalini objeklif bir �ekilde a�lklayan laleplerimizin reddine muhalefel

�erhi koyan veya luluklama kararlannm kaldlnlmasl yolunda karar veren Hakimler lenzili makam

sayllabileeek gorevlere layin edilmi�ler veya emekliliklerini islemek zorunda kalarak mesleklerini

blrakml�lardlr. Hal boyle iken mesela aym �eylerin ba�mlza gelebileeegi ve kariyerinizin zarar

gorebileeegi endi�esi ile Mahkemenizin lehimize karar vermesinin beklenemeyeeegini soylesem

ne dO�OnOrsOnOz? I�le bu su�lamalara maruz kalanlarda eminim aym �eyleri dO�Onmekledirler.

Gene ge�mi� duru�malardan birinde Iddia Makammm bir islegini ses kaydmm yasal yollardan

elde edildigine dair bir belgenin Mahkemenize sunulmadlgl gerek�esi ile reddetliniz. Haddim

olmayarak bunu fevkalade dogru bir karar oldugunu soylememe mOsaade buyurunuz. Aneak bu

karanmzm yukanda bahis mevzu olan 1. Ordu Askeri Savelsl Albay BOlenl MOnger ve

Genelkurmay eski ba�kanl Emekli Orgeneral Saym 1�lk Ko�aner'in iddianamelere giren yasadl�1

lelefon dinlemeleri i�in de ge�erli olmasl ve bu konu�malann yargllamada dikkale almmamasl

gerekligini de lakdirlerinize sunanm. Bu davada delil olarak dinletligimiz ses kayillannm yasal

yollardan ele ge�irildigini nasll dogruluyorsunuz? Zamanm Kara Kuwelleri Komulanl Emekli

Orgeneral Saym Ayta� Yalman ile yapllglm bir gorO�mede bana seminerden hemen a bu

kasetleri Saym Ba�bakanm gelirip kendilerine leslim etligini soyledi. Bu �ok 0 I bir konudur.

$imdi MIT ve Emniyel Genel MOdOrlOgO bizde boyle bir bilgi yok dedik me gore bu kaseller

nasll ele ge�irilmi�tir? Bunun mullaka a�lklanmasl gerekir. Bunu a�lklanmasl demek bu

kasetlerin yasal olmayan yollardan ele ge�irildiginin ispall demeklir �le Emekli Orgeneral Sayln

Ayta� Yalman' n ahil olarak dinlenmesindeki benimde Isran m sebeplerinden biri budur.

Bunlar bu da n gidi�altm k6kOnden lemelinden degi�lir,eek an geli�melerdir. Yakalama ve

lulukla rlannm."

a�kanl: "Dinlenmek islerseniz ara verpb�iriz."
:'Efendim bir 5 dakika mOsa;tdelbuyurursarn-- "
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Mahkeme Ba�kanl: "Tamam yani siz onu �ey yapmaym soyleyin ben unuttum size

hallrlatmayl."

Sanlk Ergin Saygun: "Sagolun."

Mahkeme Ba�kanl: "Bir 5 dakika ara verelim dinlenin."

Sanlk Ergin Saygun: "Te�ekkOr ederim."

Duru!1maya klsa bir ara verildi.

Duru!1maya kaldlgl yerden devam olundu.

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun devam edebilirsiniz."

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim te�ekkOr ederim. Ben bir geri donmek istiyorum. C;OnkO

arkada�lar ile konu�tugumuzda bir yanli� anla�llma olur endi�esi ta�lyorum. Biraz once

kasetlerin Saym Ba�bakan tarafmdan zamanln Kara Kuwetleri Komutanl Orgeneral Ayta9

Yalman'a verildigini soyledim. Ben sadece kasetlerin elde edili� �ekli ile ilgiliyim. Yani i9inde

efendim �u var, bu var 0 beni i1gilendirmiyor. Zaten burada dinlenmi� kasetler. Efendim i9inde bir

�ey herhalde bulunmadl. Yani igerigi beni i1gilendirmiyor. Ben sadece bunlann verili� �eklini,

temin edili� �eklini ortaya koymak istedim. $imdi mOsaade ederseniz kaldlglm yerden devam

ediyorum. Efendim yakalama ve tutuklama kararlannm kaldlnlmasl yolunda yaptlglmlz

ba�vurunun Mahkemenizce reddedilme gerekgeleri arasmda dosyadaki plan seminerine ve

balyoz, suga, oraj, sakal, 9ar�af, dokOm, tlrpan, yumruk, kOrek, testere, urgan, orak planlanna

ait yazlli ve ses kaYltlan gosteriliyor. Halbuki ses kaYltlan sadece yasal ve planli bir faaliyet olan

plan seminerine aittir. Diger planlann ses kaYltlan mevcut degildir. C;OnkO seminerde bu

planlann degil tartl�llmasl, adl bile ge9memi�tir. Sanmm bu husus seminer kaYltlannm

dinlenmesi sonucu da dogrulanml�tlr. Iddianamenin ge�itli yerlerinde seminer esnasmda yapllan

takdimler ile bu arada benim yaptlglm bazl takdimde kullandlglm bazl ifadeler ile oraj ve suga

denilen planlar arasmda benzerlik oldugu, takdimlerimizin bu planlardan almdlgl, bu suretle

balyoz, suga vesaire planlann seminerden once hazlrlanml� oldugu, seminerde de denendigi

ispatlanmaya 9all�llmaktadlr. Bu aslmda Iddia Makammm iddianameyi oturttugu ana fikirdir.

TOm iddianamede bu fikrin ispatl i9in bOyOk 9aba sarf edildigi gorOlmektedir. Ancak belgelerin

tarihleri ile oynamanm son derece kolay oldugunun savunmalar esnasmda ve ge�itli bilirki�i

raporlan ile defaatle ispatlanml� oldugu hallrlandlgmda bunun tam tersinin yani seminerden

soma birilerinin seminerde gorO�Olen konulardan istifade ile balyoz familyasl planlan

seminerden onceki bir tarihte, tarihle yazml� olmasmm daha makul oldugunu kabul etmek

gerekmektedir. Esasen 28 Haziran 2010 tarihli bilirki�i raporunda ses kaYltlanndan yapllan

almtllann eylem planIan ve eklerinin olu�turulmasmda kullanlldlgl a9lk� ifade edilmektedir.

Seminerde yapllan takdimler arasmdaki benzerligin nedeni ise 9ali�malarda emir geregi Kara

Kuwetleri Komutanligmca hazlrlanml� olan durum degerlendirmelerinin esas almmasldlr.

Bizlere isnat edilen sU91ar i1e ilgili olarak iddianamede yer alan bazl konular hakkmda 28 Haziran

2010 tarihli bilirki�i raporunda 1402 Saylli Sikryonetim Kanunun yOrOrlOge girmesi ile ortaya

91kabilecek sorunlar ve bunlann hal tarzlannm seminerde gorO�Olmesinin hedeflendigi

planlamalarda MY-124/1 Slklyonetim uygulama yonergesinin esas alindlgl yapllan incelemeler

esnasrnda tespit edildigi ifadeleri yer almaktadlr. Iddianamenin bina edildigi belgelerin bir klsml

devletin gOvenligi ile ilgili 90k gizli bilgilerdir. Evraklann hangilerinin gizli ve 90k gizli oldugu

a91k9a ve aynntlli olarak belirtilmi� olmaslna ragmen bu belgelerin etrafta serbes nI

ve herkesin ula�lmlna a91k olmasmm ne derece mahsurlu oldugunun ve' ICle devletin ba�m

ne lOr dertl acagmm nasll olup da dO�OnOlemedigini ve bu bilgil In yaymlanmasma nasI I

izin veri Ii' nlayabilmek mOmkOn degildir. Aynca Kara Kuv tleri Komutanliglnln Iddia

Maka u atap 22 Nisan 2011 tarihli 1. Ordu plan siineri nU9 raporu konulu yazlslnd

ya . 9 raporunda yer alan bilgilerin deVlj Sl niteli inde oldugu a91k v�t olar;
h bu beige de herhangi bir kl r lama adan herkese d Itllmr� r.

1!psi 90k onemli gOvenlik ihlalleridir ve m tla birileri tanmndan kims soruml�u

=trz=,
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incelenmelidir. Bu noktada bir �ey soylemek istiyorum. Tabi bOton bunlar yaymlandlktan soma

Yunan basmmda ve Yunan akademik dunyasmda bu plan yani bizim balyoz degil, diger taarruz

planl buyuk aynntllar igerisinde incelenmi�tir. Yunanillar buna gore savunma tedbirlerini yeniden

gozden ge9irmi�, muhtemel bir TOrk taarruzuna kar�1 aS11 taarruzu bekledikleri Karaaga9

kar�lsma multecilerin ge9i�lerini onlemek gerekgesi ile 12 kilometre uzunlugunda 30 metre

geni�liginde 7 metre derinliginde bir kanal kazml�lardlr. Bunu �unun i9in soyluyorum. Bu tarihin

garip bir tecellisi bundan yuzlerce sene once TOrkleri durdurmak i9in 9inliler set yapml� doguda.

$imdi batlda da Yunanhlar gene TOrkleri durdurmak i9in kanal kazlyorlar. $imdi onemli bir

konuyu dikkatinize getirmek istiyorum efendim. Bu 11. Aglr Ceza Mahkemesinin Degi�ik I�

2011/471 Saylll karanndan mahkeme ba�kanlnm 0 zamanki herkes tarafmdan ilgi ve endi�e ile

izlenen muhalefet �erhidir. Aynen �oyle diyor efendim; kamuoyuna mal olmu� bu davalar nedeni

ile yazml� oldugum muhalefet �erhlerinden dolayl bulundugumuz adliyede bir taklm

meslekta�lanmm selam vermeyi dahi kesmi� olduklan gibi yukanda belirtilen yakalama

kararlannm kaldlrllmasma ili�kin karardan soma sizin de dangalak bir karannlz gelecek diyen

hakim mevcut olup yine mahkememizin uyelerinin de nezaket kurallannl a�an tutum ve

davranl�lar igerisine girdikleri ve i�i en son ba�kan ile konu�mama a�amasma getirdikleri

gorOlmO� olup bu hususlann kamuoyunca bilinmesinde yarar oldugu goru�undeyim. Yukandaki

ifadeler davalanmlzm hangi �artlar altmda ve kimler tarafmdan yurutoldugO ve bazl yargl

mensuplannm hangi �artlarda gorev yaptlgl konulannda adil yargilanma baklmmdan 90k ciddi

endi�elerimize yol a9maktadlr. Boyle bir grupla�ma gergekten varsa Mahkemenizin hangi grupta

oldugunu insan ister istemez du�unmektedir. Aleyhte gorO� yazan bir hakimin i9inde bulundugu

durumu resmi bir beige uzerinden kamuoyu ile payla�maktan ba�ka bir 9aresi kalmaml�sa yargl

90k ciddi ve etkileri yurGtulmekte olan davalara yanslmasl ka9mllmaz olan bir sorun ile kar�1

kar�lya demektir. Maalesef ba�kalan da mevcut. 13. Aglr Ceza Mahkeme Ba�kanl Koksal

$engOn'un birileri birilerine sava� a9tl. Bu kadar bir mahkemenin Ozerine gidilmez. Ne

yaparlarsa yapsmlar bir �ey alamazlar. Bu saatten soma hi9 olmaz. Kurt i9imizde ashnda,

dl�anda degil. Ashnda boyle yapllarak soru�turma yonlendiriliyor. Basma servis yapan belli

gruplar var. Yarglya bu kadar kan�mak hi9 kimsenin i�ine yaramaz sozleri 90k ciddi endi�e

yaratmahdlr. DunkO basmda yer alan bir konuyu da dikkatinize sunuyorum. Bu yazlda

Ergenekon, balyoz, KCK gibi kimi soru�turmalarda bOyOk i�ler yapan bir dizi iyi adamm bugOn

kOlO adam haline geldigi yazllmakta balyoz, kafes gibi kimi davalarda aYni yapmm

sorumlulugunda hazlrlanml� sahte delillerden bahsedilmekte Emniyet, basm, adliye 09geninden

soz edilmektedir. Bunlar ne demektir? Devlet yetkilileri yargmm sorunlan var diyor, basm yargl

yarglya kar�1 diye ba�hk atlyorsa durum 90k ciddidir. Ilgili ve sorumlu makamlann bu duruma

gecikmeksizin el atmasl, konulan ara�tlrmasl bir hukuk devletinde hukukun OstOnlOgOnun hakim

klhnmasl ve yarglya gOvenin zedelenmesi veya yeniden tesisi i9in �arttlr. Davalanmlza bakan

mahkemelerin i9inde bulunduklan bu durum adil yargllanma hakklmlzl ortadan kaldlran 90k

onemli bir ba�ka amildir. Ba�ka konularda da bir �eyler soylemek istiyorum. Oncelikle soylemek

istedigim balyoz 9izelgeleri, dOn okundu Mahkemenizce. Bu plandaki 9izelgelerin hi9biri eger

gergekten bOyle 9izelgeler varsa �ahslm veya karargahlm tarafmdan hazlrlanml�tlr. Bu bilgeleri

ihtiva eden CD, flash disk vesaire hi9biri benim uzerimde bana ait bir yerde veya kar

bulunmaml�tlr. Bu 9izelgelerin hi9birinde imza yoktur. Yani kimin yazdlgl b . egildir. Hi9bir

adrese yaymlanmaml�tlr. Eger yaymlanml� ise bana gelmemi� veya ver" emi�tir. Bu nedenle

de hazlrlan a hi9bir katklm olmayan hatta hazlrlan gmdan ve rhgmdan haberim dahi

bulunma u bulgulann aleyhimde delil ve su9 unsuru rak kab edilmesi de anla�llamayan

bir a onudur. B. u noktada Amerika Birle�ik Devl tleri An�ra eski bOyOkel9isi James
at 2010 tarihinde Washington'a gek�ii r telgra� dikkatinizi gekiYO:U . $oyle

�-meclis ba�kanl gozaltllann geger ilig konusun a kamuoyunu tatm' edece

ylkmadlgml bize anlattl. Temeli ve kay 91 belirsiz bi�rinin delil 01 a ozelliai

��
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yoktur. Siyasi makamlanmlz en ba�mdan beri konu hakkmda bilgi sahibi olduklannl aylkladllar.

Bildiklerinin ne oldugu konusunda bir fikrimiz yoktur. Buraya gelip lutfedipte Mahkeme salonuna

te�rif buyurup bildiklerini aylklarlarsa haberimiz olacaktlr. Ancak ellerindeki bilgiler geryekten

balyoz darbe plam olsa idi herhalde Ozerine giderler, gerekli tedbirleri ahrlardl. En azmdan �imdi

ayllml� olan soru�turma 0 zaman aylhrdl. Onun iyin Saym Milli Egitim Bakam Omer Dinyer'in

gelip bilgi vermesi gerekmektedir. Ortada bir balyoz darbe plam olmadlgma inanml� ki siyasi

makamlanmlz Ozerinde durmaml�lar. Aksi halde neden 8 sene beklendigi, neden boyle bir

ihtimalin olmadlgl kesinlik kazmdlktan sonra soru�turma ba�latlldlgl ve neyin olu�masmm

beklendigi sorulannm cevabmm verilmesi gerekmektedir. Bana gore 2002 yllmda siyasi

makamlanmlz konunun Ozerinde durmadrlar. COnkO Ozerinde durulacak bir mesele yoktu.

2010'da ise adli makamlar soru�turma ba�latlllar. COnkO 2010'daki seminerden sonra SUy te�kil

edilebilecek yeni �eyler yani 11, 16 ve 17 nolu CD'ler ilave edilmi�ti. Bu me�hur bavul Taraf

gazetesinde ayllml� oldugundan ki kendi ifadeleri bu yondedir. 45 dakika bu bavulu aylp

iyindekilerin her �eyin resmini yektigini soylOyorlar. Bu CD'lerin buraya konmu� olmasl yok

bOyOk bir ihtimaldir. Aynca bizim lehimize olan birtaklm �eyleri de bu bavuldan alml� olmalan da

bir ihtimaldir. Onun iyin bunun bir gizlilik ihlali oldugunu, fotograf yekme sonra diyor ki yok gizli

evraklan imha ellik. Cok gizli evraklann yetkisiz ki�iler tarafmdan tutulmasl ve imha edilmesinin

de SUy oldugu aylkbr. Bununla ilgili de birilerinin herhalde bir �eyler yapmasl lazlm. Gizlilik

dereceli bilgiler hakkmda biraz once soylediklerim burada da geyerlidir. TOrk Ceza Kanununun

7. bOlOmO bu lOr eylemlere, faaliyetlere ne yapllacagml soylemektedir. Siyasi makamlanmlz

bOlOn bu planlardan en ba�mdan beri haberdar iseler ve ben de iddia edildigi gibi bu darbe

planlannm bir paryasl isem aynl siyasi makamlann benim orgenerallige terfiime, TOrkiye'nin

NATO ve Avrupa Birligindeki askeri temsilcigi, Kara Kuwetleri Kurmay Ba�kanhgl ve

Genelkurmay 2. Ba�kanllgl gibi kritik gorevlere getirilmeme halla benim de iyinde yer aldlglm

ileri sOrOlen darbe planlannm yaplldlgmm iddia edildigi 1. Orduya komutan olarak atanmama

nasll olup da onay verdiklerini de dO�Onmeniz gerekir. Tabi aynl konu yammda oturan Saym

Komutanlar iyin de geyerlidir. Deniz ve Hava Kuwetleri Komutanllklanna nasil atandlklanm

dO�Onmek lazlm. iddianamede adlmm yazlll oldugu dO�Once bolOmOnde klrmlzl renkli 3 artl

bulundugu tespit edildigi, efendim bunun iyin de hakklmda olumlu gorO� bildirildigi vesaire

soylenmektedir. Bu hakikaten olumlu gorO� bildirilmi� ise bu benim tamamen dl�lmdaki bir

konudur. Ba�kalannm hakklmdaki dO�Oncelerinin benim iyin neden bir SUy te�kil etligini

anlayabilmi� degilim. Bir ornek olmasl baklmmdan Ergenekon iddianamesinde �ahslm ile ilgili

olarak bu davada iddia edilen tam tersine degerlendirmeler ve soylemler mevcullur. Halla

bunlann bir klsml kOfOrler de iyermektedir. Bunlan soyleyenler de bellidir. Birkay tanesini

soyleyeyim size. Ne soylediklerini merak eden iddianameden okur. O. Saym, K. Alemdaroglu,

Hayrellin Ertekin, Emin C. Kunday kimdir bilmiyorum bunlan. Siz bana hakklmda 3 arb

verenlerinin isimlerini acaba soyleyebilecek misiniz? Bazllanmlzm burada bulunmalannm ve bil

netice kariyerlerini, huzurlannl, sagllklanm kaybetmelerinin sebebi kimin yazdlgl belli olmayan

imzaslz listelerde isimlerinin yer almasl ve haklannda i�te boyle degerlendirme yapllml�

olmasldlr. Tutuklanma nedeni olarak da ne oldugu belli olmayan listelere dayanllarak kuwetli

SUy �Ophesi oldugu ileri sOrOlmektedir. Bu mantlk ile hareket edildiginde adl geyen listede

haklarmda olumlu olumsuz degerlendirme yapllml� olan sivillerin de aynl Ie mk

durumuna dO�mesi gerekirdi. iddianamenin 48. sayfasmdaki me�hur ifa re de dikkatinizi bir

kere daha yek ek istiyorum. Soz konusu plan dogrultusunda rev alacaklar ve am

destekleyecek ile ilgili degerlendirme bu belgeleri dOzenle enle' gorO�O niteligindedir. lanl

destekleyece ve planda gorev alacaklann hangi kriterl e ore yaplldlgl anla�llam I�tlr.

Aynca b nlarda gorev alacaklar veya destekleYe�ek r �eklinde ismi yazltli�il rin bu
h ile ilgili beyanda bulunduklan, kendileri e e Ilecek gorevi kabul ik ri veya

ba�k . �lemdELbulunduklan hususunda herhangi bir die e edilememi�tir. B a adlglmlz

=t
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kadan ile balyoz denen planda adl geyen sivil ki�iler iyin yazllml�. Ancak aym ifadenin aynl

durumda olan bizler iyin neden geyerli olmadlgml anlamak miimkiin degildir. Balyoz denen

planda aym listelerden birinde adl bulunmasma ragmen iist diizey bir devlet kurulu�unda

miiste�ar yardlmclhgl gorevine atanml� bir �ahls mevcuttur. Bu �ahsm Iistede adl var diye

devlet biirokrasisinde ilerlemesi engellenmemi�. Bu durumu giindeme ta�lyanlara ise ilgili

makamlanmlz bunun normal bir uygulama oldugunu ne oldugu bilinmeyen bir Iistede admm

bulunmasmm SUy sayilamayacagl mealinde aylklamalar yapml�lardlr. Dogru olan da bu

yakla�lmdlr. Bizde ise aym durumda olan pek yogumuzun mesleklerinde ilerleme ortadan

kalkml�, kariyerleri sona ermi�tir. Tiirk Silahh Kuwetlerinin gelecegi boyle kimin yazdlgl, ne

oldugu bilinmeyen listelere heba edilmi�tir. Hukukun aym durumdaki sivil ve asker ki�ilere farkh

uygulanmasmm Anayasamlzm 10. maddesinde ongoriilen kanun oniinde e�itlik ilkesinin ciddi

bir ihlali oldugu aylktlr. Bu aynca adil yargllama hakkmm ihlal edildigini gosteren bir diger

tespittir. Diin okunan konulardan l;etin Dogan liderliginde olu�turulan yapl iyinde yer aldlglm,

Emekli Orgeneral Saym l;etin Dogan ordu komutamm. Askeri hiyerar�i iyinde emir komuta,

asthk iistliik baglantllanmn dl�mda herhangi bir yapllanma iyinde olmamlz soz konusu degil.

Sozde balyoz plam iyinde �ahslma gorev teklif edildigi ve bu gorevi kabul ettigim tamamen yalan

bir bayandlr. Eger boyle bir �ey varsa kim teklif etmi� bunun bana soylenmesi gerekirdi. Hiy

kimse bana hiybir gorev teklif etmedi. Bu baglamda ben hiybir gorev kabul etmedim. Bu konuda

herhangi bir beige de mevcut degildir. Iddianamede gorevlendirmeye yetkili personel

konusundaki ifadeler de �unlardlr. Personele hitaben yazllml� bir yazl oldugu ancak bu yazmm

gonderilmi� olabilecegi gibi yazlda geyen hususlann ilgili personele sozlii olarak da bildirilmi�

olabilecegi. Aynl yerde 10'ncu sayfada ise balyoz harekat plamnm uygulanmasl iyin

gorevlendirilmeye yetkili personel gonderilmek iizere hazlrlanml� bir yazl oldugu

anla�llmaktadlr. Bu yazlda ne tarih, ne imza, ne evrak numarasl vardlr. Bu ifadelerden �ahslma

yonelik sUylamalann somut delillere ve miispet belgelere degil tamamen faraziyelere, yorumlara

ve tahminlere dayandlnldlgl ortaya ylkmaktadlr. Birtaklm varsaylmlara dayanllarak sonuca

ula�llmasl ceza mahkemelerinin yaplsma ve amacma kesinlikle ayklndlr. Bunlardan nasll SUy

unsuru te�kil edilir anlamak miimkiin degildir. Degi�ik yerlerde gorevlendirilecek personel

timlerinin te�kilinde yah�tlglm, bu eger boyle Iiste geryekten varsa seminerde slklyonetim ilan

edildiginden boyle bir �ey belki olmadl ama hiybirinde imza olmamasl askeri beige niteligini

ta�lmamaktadlr. Benle de hiybir ilgisi yoktur. l;ok saylda personelin balyoz harekat plam

kapsammda ili�iginin kesilmesinin ongoriildiigii, burada 28 Haziran 2010 tarihli askeri bilirki�i

raporuna gore bu Iisteler de dogru bilgileri iyermeyip kimin yazdlgl da belli degildir. Bu listedeki

isimler arasmda 3. Kolordudan odiil verdigim bugiin de gorevine devam eden personel

mevcuttur. Aynl rapora gore iIi�igi kesilmesi istenen 840 ki�iden 573'ii halen gorevine devam

etmektedir. En enteresan olam ise ili�igi kesilecekler Iistesinde isimleri bulunan bazl personelin

de seminere katllml� olmasldlr. Ben jenerik veya degil balyoz denilen planm gorii�iildiigii hiybir

toplantlya katllmadlm. Daha once de soyledigim gibi 1. Ordu Komutanhgmm tertiplemi� oldugu

seminere diger katlhmcllar gibi ben de ordu komutanhgmm emirleri geregi katlldlm ve gene

emirler geregi konusu emredilmi� olan bir sunum yaptlm. Bunun neden sUy oldugunu da

anlayabilmi� degilim. Kaldl ki bu dava seminer degil balyoz denen plan ile ilgilidir. Seminer

oturma plamnda yerim oldugu bir sUy unsuru olarak ifade buyrulmu�tur diin. .. .. en bir

seminerde ayakta durmamm miimkiin olmadlglm Saym Mahkemenizi a dirlerine sun 1m.

Resim yektirme �emasl bu geleneksel bir �eydir. Her seminerden so yapllan bir uygulam dlr.

Hassas tes' gorevlendirilecek kilit personel dedigim gibi igerleri gibi hiybir mak ma

yaymlanm tlr. Efendim . . hazlrladlgl da belli degildir. E dim kar�lla�tlglmlz Emniy t ve

yargl plar �llabilir nedenler ile askeri konulara v If degildirler. Bu nedenle e bir

in nlama ve icrasmdaki askeri mantlgl anl�a hakll olarak zorla��kt Irlar.

ozellikle askeri terminolojide !a�anmakta. Bif' on n��mal aSk� fa iyetler
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oldugunu anlatmak mOmkOn olamamaktadlr. Bazi askeri terimlerin ne oldugunun

sorgulanmamlz esnasmda taraflmlzdan izah edilmesi gerekmektedir. Klslth katlhm ve bilmesi

gereken terimlerinin anla�llmasmda bazl slkmtllar var. Bazi degerlendirmelerde 1. Ordunun tOm

personeli degil de sadece ozel ser;:ilmi� bazllannm yani darbeyi yapacaklann seminere katlldlgl

gOndeme getirilerek sanki gizli kapah bir i?ey yaplhyormui? gibi ifadelere rastlanmaktadlr.

Seminere katllanlarm ozel ser;:ilmii? kii?iler degil de atamah olduklan gorev yerleri geregi

seminere ii?tirak ettikleri bellidir. Daha onceki ve daha sonraki yillarda yapllan seminerlere

baklldlgmda hemen hemen aYni miktarda personelin kalildlgl gorOlecektir. Orduda temel prensip

herkesin her i?eyi bilmesine gerek olmadlgldlr. Herkes gorevinin gerektirdigi kadar bilgi sahibi

olur. Bu terimlere bai?ka anlamlar verip arkasmda bir i?eyler aramak gene askeri terminoloji

hakkmda yeterli bir bilgi sahibi olamamaktan kaynaklanmaktadlr. Kalihm esasen iddianamede

de yer aldlgl gibi Kara Kuwetleri Komutanhgl tarafmdan plan semineri bilmesi gereken yeterli

saylda muvazzaf subay katlhml ile icra edilecek i?eklinde emredilmii?tir. Yoksa iddianamede yer

aldlgl i?ekilde ozel olarak ser;:ilmii? az sayldaki personel ile degi!. Bu noktada mOsaadenizle bir

konuyu ar;:mak istiyorum. Emekli Kurmay Albay Emin KOr;:Okklhr;: ile ilgill yapllan bir burada

sorgulama veya ifade almada ozel ser;:ilmii? gibi bir intibah yaratlldlgml ve Mahkemenizin de

Genelkurmay Bai?kanhgma bu bir NATO personeli ise nasll katlldl, bunu kim ser;:ti, NATO'dan

mOsaade almdl gibi bazl konulann gOndeme geldigini ogrendim. Bu 3. Kolordudan seminere

katllanlann hepsini ben ser;:tim. Sebep? Efendim bu bir teamOldOr. Boyle seminer harp oyunu

vesaire komutanlar gelecegi ir;:in terti slrasmdaki kii?ilere gorev verirsiniz ki r;:lklP orada ii?te

sunum yapsmlar, sorulara cevap versinler, kendilerini tanltsmlar. Mesela Kaslm Erdem aynl

i?ekildedir. Diger arkadai?lar da gerr;:i burada Burhan Gogce var 0 katllmadl ama diger

katllanlann hepsi de dedigim gibi yani ya gorevidir ya da ozel olarak demii?imdir ki ya bu r;:lksm

da i?unu anlatsm, komutanlar da bunu bir tanlsmlar. Kaslm Erdem'i niye ser;:tik? l;OnkO efendim

TOrk-Yunan harbinde neden TOrkiye mOtecaviz duruma nasll dOi?mez, ii?te bilmem i?ey nedir,

nefsi mOdafaa nedir vesaire uluslararasl ilii?kiler mezunu oldugu ir;:in kendisine boyle bir gorev

verdik. Komutandan da mOsaade aldlk, r;:lklp orada takdim etmii?tir. Yoksa bai?ka bir i?ey yok.

$imdi efendim burada son bolOmde bir iki bir i?ey daha soyleyeyim blraklyorum. Iddianamede

yer alan bazl konulann bu dava ile bir ilgisi yoktur. Bu baklmdan neden yazlldlklannl anlamamlz

mOmkOn degildir. Birkar;: ornek veriyorum, MIT eski Bai?kanl $enkal Atasagun'un 30 Mayls 2003

Cuma gOnO MIT MOstei?arllgmda birkar;: kii?i arasmda yenen ogle yemeginde mektuplara

bakarsan 1. Ordu ihlilale hazlrlanlyor i?eklinde ifadeleri mevcuttur. Yukanda belirttigim gibi

iddianamede MIT MOstei?arhgmm Istanbul Cumhuriyet Bai?savclhgma balyoz denen planla ilgili

bir bilgilerinin olmadlgml bildirdigi yer almaktadlr. 0 zaman Saym MOstei?ar hangi darbeden

bahsetmektedir. Buraya gelip ar;:lklamasmda bOyOk fayda gorOyorum. Daha bai?ka konular da

var efendim. Iddianamenin 384. sayfasmda yer aldlgl i?ekilde 1. Ordu Komutanl Orgeneral l;etin

Dogan MaYls'm son haftasmda zamanln Genelkurmay Bai?kanl Orgeneral Hilmi Ozkok'On

kendisine 1. Ordu ir;:inde bazl emekli orgenerallerin ve bazl sivillerin bulundugu bir grup

tarafmdan ihtilal haZlrllklan yaplldlgl yolunda bilgiler geldigi ve bunun dogru olup olmadlgml

sordugunu ifade etmii?lerdir. Bizim davada 0 zamanki durumu ile emekli orgeneral ve sivil

bulunmamaktadlr. Seminer konusu oradan bu ifadelerden anladlglmlz kadanyla gOndeme dahi

gelmemektedir. 0 zaman niye bu iddianameye konmui?tur sorusu akla geliyor. Efendim

iddianamenin aynl sayfasmda darbenin gerr;:eklei?memesinde donemin Kara wetleri

Komutanmm ralO oldu'u yolunda ifadeler yer almaktadlr. Ancak Emekli Or era I Saym tar;:

Yalman, S an TOrenr;: ile yapligl 28 Haziran 201 tarihli Orriyet Gazetesin e,

arkadai?lar r;:suzdur bai?hgl altmda yaymlanan SOYlei?id�d a ko su bilgi ve belgeye s i�
olmadlg istedigini, belirtmek istedigini ar;:lklaml� Ir. man Saym Kara Kuvv len

Komut nledigi ifade edile� darbe nedir? Bo�le bi ..yoksa. bu bai?ff beri i��h
etm c�urgunun blr parr;:asldlr. Iddlana e rk Sllahh K etle ust

J. �
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kademelerinde yer alan ki�ilerin ve bazi gazetecilerin AKP hOkOmetinin secimle i� ba�ma

gelmesinden cok klsa bir sOre sonra henOz 2003 yllmm ilk aylanndan ba�lamak Ozere olasl bir

askeri mOdahale ile ilgili bir taklm bilgileri oldugu �eklinde ifadeler yer almaktadlr. Bu ne demek

efendim. Ki�iler kim, bazl gazeteciler kim, bir taklm bilgiler ne demek, bunlar maalesef

dedikodudan oteye gecmeyen ifadeler ama insanl tohmet altmda blrakan ifadeler. Efendim

sonuC olarak; fiili olmayan, ancak bol miktarda faili bulunan bir dava ile kar�1 kar�lyaYlz. Sucun

olu�umu hakkmda �Opheye blrakmayacak deliller toplanmadan iddianame hazlrlanml�tlr. Bu

kanunlanmlza ayklndlr. Iddianamede en ba�ta soyledik ve bizi fevkalade yaralayan suclar

hakkmda hicbir delil yoktur. Delil oldugu ileri sOrOlen bulgular da elde edili� �ekilleri itibariyle

Anayasa ve kanunlanmlza alenen ve hicbir tartl�maya mahal blrakmayacak �ekilde ayklndlr ve

delil niteligi ta�lmamaktadlr. Kisacasl iddianamede yargilamaya esas olacak bir deli I mevcut

degildir. Hakimin karannl ancak duru�maya getirilmi� ve huzurunda tartl�llml� delillere

dayandlrabilecegi CMK madde 217'nin hOkmOdOr. Bu davada bu yapllmaml�tlr. 90nkO

suclamaya esas delil olan balyoz planl ortada yoktur ve 80 kOsur celse yaplldlgl halde hala bu

planl goren de mevcut degildir. Hakimin huzurunda tartl�llml� hicbir delil yoktur. Adli emanete

kaldlnlml� olan dosyalann aC1k1anmasi ile balyoz belgelerinin sahte oldugu anla�llml�tlr. Aynca

bilirki�i Jandarma YOzba�1 Ahmet Hakan Erdogan'm CD'lerin 2003 ylhndan cok sonra yazlldlgl

yolundaki rapor da avukatlann fark etmesi sonucu sonradan ortaya Clkml�tlr. Bu durumda

sanlklann suCsuzlugunu aC1kca gosteren yeni del iller bulunmu�tur. Mahkemenizin bu durumu

hiC dikkate almadan yakla�lk 1500 yanh�1 tespit edilmi� olan bu iddianamenin Ozerinden

yargllamaya devam etmesi adil yargllanma hakklmlzm temelinden ihlal edildigi anlamma

gelmektedir. Genelkurmay Ba�kanhgl, MIT MOste�arhgl, Emniyet Genel MOdOrlOgO gibi devletin

temel kurumlannm resmi aClklamalan degil de kim oldugu, hatta var olup olmadlgl dahi belli

olmayan birinin veya birilerinin gayri kanuni yollardan elde ettigi bulgular esas ahnml�tlr. Bu

devlet kurumlannm reddedilmesi manasma gelmektedir. Zamanlama ve takdim tehir anzalan bu

sahteciligin 2003 ylhndan sonra 2009 ylh dahil bir sOreyi kapsadlgml gostermektedir. Bir diger

deyi�le bu CD'lerin hepsinin aynl zamanda yazllmadlgl ve bazllanna sonradan eklemeler

yaplldlgl, bazllannm ise Oretildigi ortaya Clkml�tlr. Yapllan batOn incelemeler ve bilirki�i

raporlannda bilgisayarda yazllml� belgelerin tarihlerinin degi�tirilmesinin basit bir i�lem oldugu

defaatle ispat edilmi�tir. Bu nedenle Iddia Makammm balyoz once yazllml�, seminerde

denenmi� iddiasmm dogru olmadlgl da aC1khk kazanml�tlr. Buna gore Iddia Makammm ispat

etmeye cah�tlgmm aksine balyoz denen planln seminerde gorO�Olen konulardan istifade

edilerek seminerden sonra yazllml� olma ihtimali cok daha aglr basmaktadlr. Balyoz planl olarak

iddianamede yer alan bulgulann tumO imzaslz olup, tarih, ara numaraSI, gizlilik derecesi gibi bir

evrakta bulunmasl gerekenlerin hicbirini ihtiva etmemektedir. Bilirki�i raporlan ve yapllan

savunmalarla sahte olduklan aC1k ve net olarak ortaya konmu�tur. Cumhuriyet Savclsl

�Ophelinin lehine olan delilleri toplamaml�tlr. Iddianamenin sonuC klsmmda �Ophelinin lehine

olan hususlara deginilmemesi iade nedenidir, bu da yapllmaml�tlr. Iddia Makammm komutanl

oldugum 3. Kolordu Karargahmm NATO Ba�komutanmm komutasma verildigi, bOnyesinde

10'dan fazla Olkeden askeri personelin bulundugu uluslararasl bir ozellikteki NATO Karargahl

oldugu, slklyonetim, dogal afet yardlm, harekat ve EMASYA gibi gorev ve sorumluluklan

bulunmadlgl 2001-2003 yillanni tamamen NATO faaliyetleriyle gecirdigi gibi hu ff goza

ettigi gorOlmektedir. Bu gOne kadar aleyhimize delil olarak gosterile e sorgulanmam

esnasmda kull Ilan k ve belgelerden henOz goremediklerimiz bul maktadlr. Bu durum

savunma yap akklmlzl, imkanlmlzl onemli olCOde kl t1aml�t . Dava konusu olan,

iddianame r alan ve hakklmda suc isnadmda kUlla�1 n D, yaz, DVD vesaire inceleme
imka u adlglm hicbir beige ve bulguyu kabul etmiy u Daha d onemlisi aleyhi izdeki

t el b 9 olan balyoz planlnl gormek mOmkOn olmam tlr Aynl duru aki sivil v��erlere
far I yg a �yaplliliak kanun onOnde herkesin e�itr i ensibi cignenm 'r. Maii'�enizin !

-tr(�
17



..

-.

T.C. iSTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESi ( CMK 250 MADDESi iLE YETKILI ) CELSE TARiHI
27.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:97 Sayfa:18

kontrolOnde bir konu olmamasma ragmen dava ile ilgili olarak bir konuya deginmek istiyorum.

Ozel Yetkili Mahkemelerin hukukiligi veya gegerliligi tartl�maya a91Iml�tlr. Siyasilerimiz, bu

davalar bittikten sonra 2050 ve 2051. maddelerin yeniden ele ahnarak degi�tirilecegini

soylemektedirler. OOzeltiyorum, 250 ve 251. maddelerin yeniden ele ahnarak degi�tirilecegini

soylemektedirler. Buradan �u sonuca varmak mOmkOndOr; bu Mahkemeler haklannda gorevleri

ve yetkileri ile ilgili tereddOtler ve olumsuzluklara ragmen yargllama yapmaya devam edecek, bu

i� bitince dagllacaklardlr. Bu durumda esas olarak TOrk Silahli Kuwetleri Personelini yargllamak

Ozere gorevlendirilmi� olduklan a91k9a ortaya 9lkmaktadlr. Boyle bir uygulamanm hukukun

neresine slgabilecegini merak etmekteyim. Bu davayl hukuki naklsalan bidayetten beri bilinen

mahkemelerde sOrdOrmekte Israr etmenin adil yargllanma hakkmm ba�ka ihlalinin otesinde bir

hukuk faciasl oldugu da a9lktlr. BOton bu ana kadar soylediklerimin ortak paydasl ve bu davamn

en bOyOk 2 ozelligi Anayasamlza gore delil niteligi ta�lmayan bulgular Ozerine kurulmasl ve adil

yargllanma hakklmlzm kOlliyen ihlal edilmi� olmasldlr. Bu davada Ozerinde 90k 9all�llml� bir

kurgu ile kar�1 kar�lya oldugumuz muhakkaktlr. Ancak bu kadar emege ragmen bu sahtekarligl

kurgulayanlann saYlslz hatalanmn sadece 1 veya 2 tanesi bile bOton bu iddialan 90rOtmeye

yeterlidir. Bunlan yukanda anlattlglm i9in burada bir daha deginmeyecegim. Ancak birka9 konu

Ozerinde durmam �art. iddianamede devlete ve millete kar�1 teror orgOtieri ile hiyerar�ik bir bag

kuruldugu yolunda ifadeler yer aldlgml soylemi�tim. Buradan buradaki vatan evlatlannl Kandil ve

Imrali'nm soylediklerinden dl�an 91kmayan BOP ile kan�t1rdlklan sonucuna varmam

mOmkOndOr. Siz afedersiniz bizi BOP mi zannettiniz ki teror orgOtleri ile irtibatl vardlr diyorsunuz.

Bu mesnetsiz sU91amaiaria anladlglm kadan ile EI Kaide teror orgOtO ve bu orgOtOn Kaslm 2003

tarihinde istanbul'daki teror saldlrllan ile aramlzda bir irtibat kurulmaya 9ah�llmaktadlr.

Emniyetteki sorgum esnasmda patiaylci maddeleri nereden ve kimden temin edildigini, eylemde

hangi teror orgOtlerinin kullamldlgml, kimden emir aldlglml ve patlamalar esnasmda nerede

oldugumu sordular. $aka yaplyorlar sandlm ama gayet ciddi olduklanm gordOm.

istanbul'daydlm desem patlamalar Ozerime kalacaktl. Bu vesile i1e Emniyet Genel MOdOrlOgOnOn

Istanbul Cumhuriyet Ba�savclhgma 31 Mayls 2010 tarihli yazlsmdaki �u ifadelere dikkat gekmek

istiyorum. Balyoz harekat plam ortaya 91kmasl oncesinde veya sonrasmda 15-20 Kaslm 2003

eylemlerini gergekle�tirenler ile azmettirenlerle ve te�vik edenlerle yahut yardlm edenler ile ilgili

dogrulugu tespit edilen herhangi bir ihbar, bilgi ve belgeye rastlamlmaml�tlr. Benzer bir yazl da 5

Nisan 2010 tarihinde MIT MOste�arhgl tarafmdan istanbul Cumhuriyet Ba�savclhgma

gonderilmi�tir. Bunlann hepsi iddianamede olmasma ragmen hala sen mi yaptm diyorlar.

Esasen bu i�i yapanlar yakalanml�, yargllanml� ve hOkOm giymi�lerdir. Hal boyle iken bu

eylemin neden askere ylkllmak istendigini anlamak mOmkOn degildir. Bu noktada kurguya

devam babmda iddianame 22. ek klasor sayfa 2'de iki ki�i arasmdaki telefon konu�malanna,

gorO�me tutanagmdaki ifadelere dikkatinizi gekmek istiyorum. Ben sadece bu konu i1e ilgili

klsmml soyleyecegim bu daha devam ediyor, isteyen devamlm oradan okur. Amerikaillar

Ankara ve Istanbul'da dola�lyorlar. Bu patlamalan asker yaptl diyorlar. Ozellikle Siyasi MOste�ar

John bunun kim oldugu bilen bilir. Bir90k yeri ziyaret ediyor. Ziyaret ettigi yerlerde iddianamede

yazlhdlr. 4-5 yere gidiyor, haberiniz olsun en azmdan bir klsmml yansltmak istiyorum. Bu

konuda faaliyetleri var onlarm, aym konu Erzincan iddianamesinde de yer almakta John'un bu

sefer Coni diye bahsedilmektedir. Bunlar iddianamede yer aldlgma gore E . et ve Savc 'm

da haberi var demektir. 0 zaman patlamalan sen mi yaptm diye b' sorulmasmm seb bi

ilgililerin MOste�ar John'un bu giri�imlerinden etkilenmi� olmal n ml acaba? 25 $ubat 2011' e

gazeteci S ym Sabahattin Onkibar Istanbul patlamalanm a ere Ikacaklar diye bir yazl ya I.

Saym AI ormO� de 14 Mayls 2011 'de bir daha gOnd e �Iyorum dedi. Bir ornek d ha

vere rguya devam. Basmda yer alan haberlere gy.re me a Birle�ik Oevletlerin' 2 03-

20 I n arasmdaki Ankara BOyOkel9isi Edelman baz ki lerin ke 'sine 2004 Hazir a nda

darbe plan I belaeleri verdigini a91kladl. Ame ika uzmanlar b elerde rdu a bir
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darbe hazlrhgl olduguna Amerikahlann inandlrllmaya �ah�lldlglnl soyledi. Boylece balyoz

davasmm ozOnO olu�turan ihbar mektuplan ve darbe iddialannln bu davalara konu olmadan

once ABD el�i1igine servis edildigi ortaya �Ikml�tlr. Edelman'ln aktardlgl bilgilere gore ABD

uzmanlan bir TOrk kaynak taraflndan getirilen ve TSK i�indeki cuntayl anlatan el yazisl ihbar

mektubunun fotokopisini inceledikten soma darbe iddialannln sahte oldugu kanaatine

varml�lardlr. Bu TOrk kaynagl lafl bu gOnlerde Amerikalilar ile ilgili bir ba�ka konuda gene

ortahkta dola�maktadlr. 2. Omraniye davasmm 74. duru�maslnda da konu gOndeme gelmi� ve
emekli Tuggeneral Levent Ersoz kendisine buradan sagllk dileklerimi gonderiyorum. Bu sozde

darbe planIanni getirenin kim oldugunu ve bu �ahsm planlan nereden ele ge�irdigini

a�lklaml�tlr. Bunlar hep a�lk kaynak haberleridir ve birilerinin TOrk Silahh Kuvvetlerinin darbe

yapacagl yolunda kamuoyu olu�turmak i�in nasll �all�tlglnl gostermektedir. 1. Ordu

Komutanlyken bir haber getirdiler. Dediler ki; bir muvazzaf orgeneral gozaltma allnacak. Ben

miyim dedim? Haylr dediler. Senin slran emekli olduktan 6 ay soma gelecek. Muvazzaf

Orgeneral Saldlray Berk �Iktl. Ben de 18 Agustos 2009'da emekli oldum 22 $ubat 2010 sabahl

gozaltlna ahndlm. 6 aYI 4 gOn ile ka�lrdllar. Enteresan olan yazllan ve soylenenler ile meydana

gelenler arasmdaki benzerlik. Size oglen yemegi vakti geldi ama bitiriyorum. Bir ko�e yazannm

yazdlgl birka� �ey soylOyorum. Ne Baykal, ne Bah�eli, ne Kanadoglu, ne Ba�bug, ne Yarsav ne

de HSYK bundan sonra bugOne kadarki tavnnl sOrdOremez benden soylemesi. Bir ornek daha

aYni ki�i bu arada Ergenekon, balyoz, GolcOk, Eski�ehir, Erzincan, Malatya, 12 EyIOI, 28 $ubat,

kozmik oda vesaire ilgili yeni geli�meler, yeni tutuklamalar gOndeme gelebilir, yeni beige ve

tanlklar ortaya �Ikabilir. Bu yazllann yaymlanmaslndan hemen soma GolcOk'ten TOmamiral

MOcahit $i�lioglu ve birka� ki�i balyozdan tutuklandl. Emekli Orgeneraller $ener Eruygur, Hur�it

Tolon, Hasan Igslz Malatya davaslndan ifadeye �aglrlldllar. Eski�ehir'den Korgeneral Ziya GOler

tutuklandl. HSYK degi�ecek dedi degi�ti. Baykal bu tavnnl sOrdOremez dedi Saym Baykal

ba�kanllktan gitti. 12 EylOI konseyinden hayatta kalanlar i�in dava a�lldl. Kaslm'ln 2011'inde

2011 Kaslm'mda 28 $ubat ile ilgili soru�turma ba�latlldl bu i�in sonu C;evikbir'e dayanmadan

bitmez demi�lerdir. Bir ba�kasl karargahlar lav edilmeli dedi. Genelkurmay Ba�kanhgl ve Kuvvet

Karargahlannln neredeyse tamaml tutuklu. Bir de buna Vaka-I Hayriye dedi. Yani haylrh vaka iyi

ki Vaka-I Vakvakiye demedi 0 zaman felaket olurdu. Birisi IIker pa�a ile Ya�ar pa�a tutuklanacak

dedi. IIker pa�a 6 Ocak 2012'de tutuklandl. $imdi slra Ya�ar pa�ada diye yazllar yazlyorlar.

Demek ki belli ki�ilerin yazllannl takip ederek gelecek hakklnda bilgi sahibi olmak mOmkOn.

Ashnda bu durum ortada bOyOk bir plan oldugunu ve bazl ki�ilerin bu planl veya bazl par�alannl

bildigini gostermektedir. Amerika Birle�ik Devletlerinde 5 ki�ilik bili�im su�lan uzmanl ara�lIrma

ekibinin Oyesi olan Yalkln Demirkaya'nm bir klsml iddianamede de yer alan raporunda dikkat

�ekici ifadeler bulunmaktadlr. Soz konusu su� i�eren kanltlann Oretilmi� oldugu a�ikardlr.

Oretilen kanltlarm i�erigine baklldlgmda ortaya �Ikan durumdan bu ki�ilerin istedikleri vakit

istedikleri ki�iler hakklnda istedikleri su� ve iftirayl sanki ger�ek bir delil gibi Oretip yarglya kabul

ettirdikleri gorOlmektedir. Bir iki ornek, Genelkurmay Ba�kanhgl bir a�lklama yaptl 2009 ylhnda

ve dedi ki; �u gOn filanca gazetede yer alan ve Genelkurmay Adli MO�avirligi tarafmdan

hazlrlandlgl iddia edilen bir beige sahtedir. Bunu Cumhuriyet Ba�savclligl sormu�, Genelkurmay

da incelemi�ler demi�ler ki; bu kayltlanmlzda boyle bir belgeye rastlanmaml�tlr. Askeri yazlm

teknikleri ve is imler kullanllarak kurgulanml� sahte bir belgedir ibaresi ile cevap ve' . '. te

belgeyi kasltll olarak ger�ek gibi sunan gazete hakklnda su� duyurus a bulunulmu�tu,.

Esasen bizi Genelkurmay Ba�kanhglnm bazl belgelerinin �ahndlv I daha yazlhrken ve

bunlardan y' eler Oretildigi yolunda ve bunu yapan kad isyenler oldugu yolund

elimizde y ilgi mevcuttur. Basmda dOn eveli gOn ya mla�. Yer alan haberlere �or
TOBI b'" . . ettin Bah�i raporunda emekli 0fn al II er Ba�bug'un tutuklanmasl a

su .. Emniyet taraflndan Oretildi i �Ikla I�. Dogrudur yanh� r b m

�VD kopyaslnln allndlgl tari k nktlr v torba i�inde adli�a ette

./ \/\
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durmaktadlr. iddianamede faaliyetler <;:etin Dogan emekli olana kadar devam elli ifadesi yer

almasma ragmen meseleyi Selimiye'deki seminer ile klslth blrakmamak iyin yaba sarfedildigi

gorOlmektedir. Bu �ekilde HOkOmet aleyhindeki faaliyetlerin devam elligini iddia edip silahh

kuwetler iyinde darbe heveslisi bir cunta oldugu dO�Oncesi yerle�tirilmeye ve asker darbe

yapacak fikri canh tutulmaya yah�llmaktadlr. Mesela gene bir gazetede darbe tehlikesi geymedi.

Sadece yOzde 20'si gilli, sakm gev�emeyin darbe yapacaklar diye yazllara yazlldlktan klsa bir

mOddet sonra Koramiral Kadir Sagdly ile istanbul Merkez Komutanmm konu�malan internellen

yaymlandl, arkasmdan hemen biz dememi� miydik i�te bunlar darbe yapacaktlr vesaire yazllan

ba�ladl. Erzincan davasl var. Munzur isimli gizli tanlk 2009 ylhnda ben istanbul'da 1. Ordu

Komutanl iken beni Erzincan'da kar�lladl kendine ait olan pastanede yay iyip sohbet etligimiz

ondan sonra benim seminere gilligim yolundaki yalan ifadeleri de bu kurgunun bir paryasldlr.

Sonradan kendisi Savclhga ba�vurarak bu �ekilde ifade vermesi iyin kendisine baskl yaplldlgml

soylemi� ve yapanl da aylklaml�tlr. Aynl konu Savcl oldugunu aylklayan Efe isimli gizli tanlk

tarafmdan da 23-25 Mayls 2011 tarihlerinde yapllan duru�mada tekrarlanml� daha da ileri

gidilerek Erzincan'da yapllan balyozdan daha bOyOk bir seminere i�tirak ettigim yolunda yalan

beyanda bulunmu�tur. Savclylm diyor ama bir savcmm bunlan yapabilecegine benim kabul

etmem mOmkOn degi!. Genelkurmay Ba�kanhgmm Savclhga gonderdigi 3. Ordu Komutanhgmda

1 yll iyinde yapllan seminerlere katllanlann listesinde ismim yoktur. Yaianci �ahitlik yapan bu

ki�i1ere ve bunlann beyanlanna ne i�lem yapllacagml da hep beraber gorecegiz. Burada onemli

olan tanlmadlglm ve beni tanldlklannl sanmadlglm bu ki�ileri bu �ekilde ifade vermeleri yani

Ergin Saygun Erzincan'a geldi de diyenler kim veya kimlerdir ve neden boyle yapmaktadlrlar? 1.

Ordu Askeri Savclsl ve Askeri Hakimlerinin konu�malan bir sOre once internete dO�tO, okuyan

vardlr. Burada sanki Iddia Makamml iddialannl ozel olarak desteklemek ve savunmak iyin

soylenmi� olan pek yok ifade yer almaktadlr. Bir tanesi de enteresandlr Ergin Saygun emekli

olunca 1. Orduya ait bilgisayan aldl evine gotOrdO bunlann iyinde gizli planlar vardl. Bunlan da

kaptlrdl internete baglanlp diyor ama eger benim �eylerim degi�tirilmi�tir diyorsa ki oyle diyor.

Ilgill basm yaym kurulu�lanna gonderdigi tekzip metinlerini Savclhga sunmu�tur. Eger Savcmm

soyledigi dogruysa, 0 zaman bu �eyleri soyledi diyenler de gene bana ve bizlere SUy yOklemek

iyin yeni bir kurgu dOzenlemi�lerdir. Konu yok artlk uzatmayacaglm. Mesela dediler ki benim

iyin, iki siyasi parti ba�kanma Cumhurba�kanhgl seyimi oncesinde TOrkiye BOyOk Millet

Meclisine girmemelerini benim telkin elligimi. Ulus yar�ISmm bombalanmasml benim

planladlglml, yOnkO Ya�ar Pa�aYI oldOrmek istedigimi. Emeklilik iyin her IOriO hazlrhglml

tamamlaml�, evimi yerle�tirmi�ken, Genelkurmay Ba�kanml istifaya zorlaylp yerine geymek iyin

Islak imza denen belgeyi benim dOzenledigimi. Ergenekon'un ba�ldlr dediler. 367 krizini Ergin

Saygun yaralll dediler. Bu saydlklanmm hiybirinin dogru olmadlgl ortaya ylkmasma ragmen,

bunlan yazan ve soyleyenler bOyOk bir pi�kinlikle hiybir mahcubiyet duymadan ortallkta

dola�maya devam etmektedirler. Burada saymama gerek olmayan, bir klsml da yarglya intikal

etmi� ve edecek olan iddialar bu kurgu ve tezgah iyinde �ahSlma yCinelik ozel bir yaba sarf

edilmekte oldugunu da ortaya koymaktadlr. Oyun, oyuncular ve sahne bellidir. Sahneye koyan

hakkmda rivayet muhteliftir. Ama oyun billiginde �ahla piyonun aynl kutuya kondugunu da

eklemeden geyemeyecegim. Son bir �ey soylemek istiyorum. Kurulmakta olan yeni bir

dOzenden soz ediliyor. Bu dOzenin ihtiyay duydugu enerjiyi kendisine yillarca tie

hizmet etmi� evlatlannm manen ve maddeten IOketerek ve im ederek kazandl

gorOlmektedir. Bir sOreden beri memleketimizde itibar kazanl eber olmanm on �artml

askere saldlr k I etmekte, saldlrl ne kadar �iddetli ise bu okratikle�me yolunda atllml�,

o kadar bOy" Ir adlm olarak telakki edilmektedir. Muhtemel bundan mOlhem bazllan yar,

sOrecinin am etmesini hiye sayar, bu sOreci etkiley beyanlarda bUlun�aan ve

yazll 'i �n y�emekte, bizlere her IOriO edep e dap smlnnl a�an su amalar foJe

slfat a . eJJlektedirler. Normal tenkit ve ele�tirme "Iy Ie' . -fersah fersa geyen Ibu
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dOzensizlikler artlk teamOle donOlmekte olan bir iIIet haline gelmh;ltir. Bunu yapanlann hepsini

klmyorum. Saghk sorunlanm nedeni ile gordOgOm tedaviyi bile Saygun Pa�anln GATA keyfi

ba�hgl i1e haber yapan ki�i1erin aym hastane keyfini tez zamanda benim gibi sOrmelerini VOce

Allah'tan diliyorum. Bilindigi gibi Arahk 2010 tarihinde hOkOmet 28 �ubat somasl yaYlnlanml�

olan genelge, plan, yonergeleri yOrOrlOkten kaldlrdl. SaYlsl 64 olan bu dokOmanlar gizli oldugu

gerekgesi ile yaylnlanmadl. Devletin 90k gizli harp planlannln herkese yaylnlanmaslnda, TOrk

Silahh Kuwetlerinin kozmik odalanna girilmesinde bir beis gorOlmedigine gore 28 �ubat somas I

ge�itli hOkOmetierce yaYlnlanml� olan bu belgelerin mutlaka Mahkemenizce istenmesi, eger

istenmeydiyse ve samklarla payla�llmasl gerekmektedir. Bu belgelerde bu gOn ge�itli davalarda

sanlklara SU9 unsuru veya su9 delili olarak yoneltilen pek 90k sorunun cevablnln bulunmasl

kuvvetle muhtemeldir. Esasen bunlardan mesela 2 tanesini soyleyeyim. Bir tanesi irticai

faaliyetiere kar�1 yOrotOlecek mOcadele stratejisi 2000 yllinda Ba�bakanhk taraflndan

yaYlnlanml�tlr. Digeri TOrkiye'de nurculuk faaliyetieri ve Fethullah GOlen'in yurti9i ve yurtdl�1

faaliyetierine kar�1 eylem plam. 2004 Milli GOvenlik Kurulu Plamdlr. Bunun gibi daha burada 62

tane plan vardlr. Sonu9 olarak; Bakan Omer Dinger, Mit Eski MOste�an �enkal Atasagun ve

Kara Kuvvetleri Komutam, Eski Kara Kuvvetleri Komutam emekli Orgeneral Ayta9 Yalman'ln

tamk olarak dinlenmelerini talep ediyorum. Aym �ekilde Tekirdag Cumhuriyet Ba�savclhglnln

22.12.2010 gOn soru�turma 2010/8735 saylh yetkisizlik karannda yer alan Orhan Aykut

hakklndaki iddialar ile ilgili herhangi bir i�lem yaplhp yapllmadlglnl ogrenmek ve bu ki�inin de

tanlk olarak dinlenmesini talep ediyorum. Netice, 1. Ordu Komutanhgl taraflndan verilen emir

geregi 2003 ylhnda yapllan 1. Ordu plan seminerine verilen emirlere uygun olarak katlldlm. Bu

plan seminerinde emredilen konularda, emredilen senaryoya uygun sunumlar yaptlm. Seminerin

konusu ile ilgili yapllan gorO�melerde senaryo i1e i1gili fikirlerimi ifade ettim. Balyoz ve benzeri

planlar hakklnda hi9bir bilgim yoktur. A91kladlglm nedenlerle Ozerine atlh iddia ve isnatiar dogru

degildir. Boyle bir sU9un i9inde yer almadlglm gibi boyle bir dO�Onceyi de hi9bir zaman

ta�lmadlm. TOrkiye Cumhuriyeti HOkOmetini ylkma gibi bir dO�Oncem hi9 olmadl. Tam tersine

yanm asra yakIn bir sOre bu VOce Devlete ve Asil Millete akhm erdigince, elimden geldigince,

gOcOm yettigince sldkl sadakatie hizmet ettim. Millet ve memleketimin saadet ve selametini

dilemekten ba�ka hi9bir emelim mevcut degildir. SU91amaiar aSllslzdlr. YOklenen su9 dogru

degildir. Soyleyeceklerim bundan ibarettir. Dinlediginiz i9in te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kam: "NOfus kaydlnlzl okuyorum. Ergin Saygun, Fethi oglu, Adalet'ten

olma, Istanbul 09.04.1946 dogumlu Istanbul iii Kadlkoy i1gesi Rasimpa�a nOfusuna kaYlth size mi

ait? Size mi ait bu kaylt, okudugum nOfus kaydlnl anlayabildiniz miT

Samk Ergin Saygun: "Evet evet"

Mahkeme Ba�kanl: "Size ait?"

Sanlk Ergin Saygun: "Evet."

Mahkeme Ba�kanl: "Herhangi bir sablkamz yok. �imdi klasor 71 'de dizi 227 ve

devamlnda az once savunmanlzda da belirttiniz. Tabi sorulann 90klugu sebebi ile geneIde

sorulan kapslyor. Sizin cevaplannlz birka9 cOmle ile ge9iyor. 110 sayfadan ibaret bir ifade var

Istanbul Emniyet MOdOrlOgOnde allnan ifade. Bunu kabul ediyor musunuz 0 ifadeyi?"

Sanlk Ergin Saygun: "HaYlr reddediyorum IOmO ile. Efendim onu reddetti�----.......

Mahkeme Ba�kam: "HaYlr sorulan reddediyorsunuz da kendi cevaohlfimzl kabul edivor

musunuz?"

Samk E in Saygun: "HaYlr hi9, 90nkO orada bana sor amasl gereken sorul r

sormu�lar, so n anladlk. Mesela Genelkurmay Ba�kanh Inln u konudaki gizlilik derec si

hala deva ektedir dedigi birka9 konu var mesela. Ta I 0 zaman bilmiyordum onu n

soma .. endik. Buradaki verdigim cevaplar dato" u olmayabilir. Onun i9in k ul

et a bya�ta bu kadar sagllgl bozuk bir k' i 1m ma ragmen gece i�re ,5'a 3'e

kadar ar sOrdO. Bu CMK'nln yorma yani i�k c tab i�kence degil ban ora iyi
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davrandllar onu da soylemek zorundaylm. Ama yorma maddesine girdiginden oradaki hi9bir

ifademi, soyledigim hi9bir �eyi kabul etmiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki istanbul Cumhuriyet Ba�savclligmda alman."
Sanlk Ergin Saygun: "Onu kabul ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Dizi 246'da 24.02.2010 tarihli 2 sayfadan ibaret ifadeniz var. Orada

diyorsunuz ki Emniyet MOdOrlOgOne 24.02.2010 tarihinde avukatlm huzurunda beyanda buldum.

Bu beyanlanm dogrudur diye ba�liyorsunuz."

Sanlk Ergin Saygun: "HaYlr degildir efendim. Onu da oradan 91kanrsanlz eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "0 klsml kabul etmiyorsunuz."

Sanlk Ergin Saygun: "Bir yerde daha gegecek orada."

Mahkeme Ba�kanl: "Ancak eklemek istedigim hususlar vardlr. Benim balyoz gOvenlik

harekat planmdan haberim yoktur. Boyle bir planl ilk defa basmdan duydum. 2003 ylli 05-07

Mart tarihlerinde dOzenlenen plan seminerine 1. Ordu Komutanligl emri ile katlldlm. Burada

TOrkiye-Yunanistan arasmda olasl bir gerginlik ve harp durumunda uluslararasl yanslmalan ne

olabilir, TOrkiye'nin mUlecaviz durumu dO�memesi i9in neler yapllabilecegi egemen harekat planl

gergevesinde geri bolge emniyetinde almabilecek tedbirlerin neler olabilecegi konusunda bir

sunumda bulundum. 2001 yllinda 3. Kolordu Komutanligma atandlm. Kolordu Komutanligmm

NATO'nun yeni konsepti geregi te�kil etmesi ongorOlen yOksek hazlrlikli dereceli kolordu

karargahl olarak hazlrlama gorevi verildi. Hazlrllk dereceli kolordu eve!. Bu konuda aday Olke, 6

Olke arasmda 3'0 se9ileceginden diger Olkeler ile yogun bir rekabet havasmda 9ali�maya

ba�ladlk. Sonradan bOton aday Olkelerin kabul edilecegi a91klansa da bu yogun tempo azalmadl.

Bu durum nedeni ile 3. Kolordu Komutan Yardlmclllgl ve 52. Zlrhli TOmen Komutanllgl te�kil

edilerek Garnizon Komutanligl gorevlerini yOrUlmekle gorevlendirildi. Bu baglamda ben

kolorduyu teslim almadan karargahm tom personeli ba�ka bir birliklere atanml� ve yerlerine lisan

bilen ve NATO tecrObesi olan yeni personel gorevlendirilmi�tir. Aynl �ekilde kolordu

karargahmda mevcut bUlOn evraklar da 3. Kolordu Komutan Yardlmclligl ve 52. Zlrhll TOmen

Komutanllglna verilmi�tir. Bu ama91a 3. Kolordu Komutanligma Kara Kuvvetleri Komutanllgl ile

dogrudan irtibat yetkisi verilmi� olup kolordu komutanl olarak her ay kuvvet karargahma gidip

karargahta yapllan i�ler ve gelinen a�ama hakklnda bilgi veriyordum. Seminerde de bu

gorevlendirmeye uygun olarak 1. Ordu Slklyonetim Komutan Yardimcisl olarak 3. Kolordu

Komutan YardlmCISI ve 52. Zlrhli TOmen Komutanlm ordu komutanligmca gorevlendirilmi�tir ve

faaliyetler bu esaslara gore yOrUlOlmO�tor. Diger konularda Emniyette verdigim beyanlan tekrar

ederim. Evet orada yine aynl ge9iyor. istanbul 3. Kolordu Komutanl olarak 2001-2003

senelerinde ve daha sonra ordu komutanl olarak 2008-2009 Yillannda gorev yaptlglm

donemlerde ve Ankara'da 2007-2008 yilian arasl Genelkurmay 2. Ba�kanl olarak 9ali�tlglm

sOrede devlet kurumlan arasmda i�birligi ve koordinasyonun devlet gelenegimize uygun bir

�ekilde aksakslz yOrUlOImesi i9in her torlO 9abayl sarf ettim. istanbul'da ba�ta Saym MOlki Amir

olmak Ozere tom mOlkO ve idari erkan, kurum ve kurulu�lar da fevkalade bir i�birligi ve uyum

i9inde 9ali�tlk. Genelkurmay 2. Ba�kanl olarak aynl i�birligi ve uyum saglanmasl i9in azami

gayret sarf ettim. Gorevim geregi ve bazen de kendilerinden gelen talepler Ozerine ilgill Bakan

ve diger Ost dOzey yoneticiler ile birebir veya heyetler halinde gorO�meler yaptlm. A91kladlglm bu

nedenlerle Ozerime atlli iddia ve isnatlar dogru degildir. Boyle bir sU9un i9inde yer aalglm,'I" .

boyle bir dO�Onceyi de hi9bir zaman ta�lmadlm. TOrkiye Cumhuriyeti OkOmetini ylkma

dO�Oncesi bend olmadl. Boyle bir dO�One ile hareket edip hi9bir ganizasyonun i9inde

olmadlm. alar aSllslzdlr. YOklenen su9 dogru d - ildir. Genelk may 2. Ba�kanl slfall ii,

kimler ile O�mem gerekiyorsa usul ve esaslar dahilin e gorO�mele de bulunmu�um, heyetler,

de ref etmi�imdir. Benim ya�lm nedeni ile ciddi si-Ii sorunlan vardlr. 9 sene onieypa
v a�yatl ge9irdim. Bu nedenle ba I I a91an sOre . kullanmam ve .. el bazl

m,m g:�,eke, "" y-, to,,;yo" h ho,m m� .". Bo

-::::::::>
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hastahklann aynca yan etkilerinin yarattlgl ilave rahatslzhklar vardlr dola�lm bozuklugu gibi.

Periyodik olarak doktor kontrolOnden ge�mem gerekiyor. En ge� 2 haftada bir sulanma tahlill

yapllmasl gerekmektedir. Aynca e�im alerjik astlm hastasl olup sOrekli doktor kontrolOndedir ve

sOrekli almasl gereken ila�lan mevcuttur. Evde yalnlz kalamayacak durumdadlr �eklinde devam

eden ve biten ifadeniz var."

Sanlk Ergin Saygun: "Evet �imdi efendim bir �ey ekleyeyim mOsaade ederseniz. Ben tabi

Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum. Yalnlz orada bu seminer ile vesaire i1e ilgill cevapladlglm

sorular vardl. Bu sorular �unu soylemek istiyorum. Verdigim her emrin, yazdlglm her emrin ve

bu emrimden dolayl yapllan her faaliyetin sorumlulugu benimdir. Yani 0 iddiayl, oradaki ifadeyi

reddediyorum ama sorumluluk kolordunun komutanl olarak bendedir. Onun i�in seminerdeki

arkada�lanml veya ba�ka bir �ekilde muhatap olduklan bir �ey varsa eger emir benim

taraflmdan verilmi� ise onun sorumlulugu bana aittir. Onu da ozellikle ifade etmek istiyorum

efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki isterseniz bu arada mOdafii huzurunda ahnml� bir ifade

Emniyette alman ifade. Ona bir bakm hangi klslmlar ile i1gill bir tereddOtleriniz var onIan bize

a�lklarsanlz daha iyi olur dO�Oncesindeyim. Aynca sizin daha onceki duru�malara katllmamanlz

sebebi ile yoklugunuzda yapllan duru�malar var. Onlar ile ilgill tom duru�ma tutanaklannl ve

gelen belgelerin taranml� hallerini size verecegiz."

Sanlk Ergin Saygun: "Sagolun."

Mahkeme Ba�kanl: "Onlan inceleyip yoklugunuzda yapllan duru�malarda dinlenen diger

sanlklann savunmalan, tanlk beyanlan, okunan belgelere kar�1 herhangi bir diyeceginiz varsa

onlan ileriki a�amada tekrar size soz hakkl verecegiz. Orada a�lklayabilirsiniz."

Sanlk Ergin Saygun: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Size tom dosyanln ornegi verildi mi �u anda?"

Sanlk Ergin Saygun: "HenOz gelmedi getirirler."

Mahkeme Ba�kanl: "OnIan ben kaleme talimat vereyim tom bu ana kadar dosya taranml�

halde bizde mevcut. Onlan size teblig etsinler."

Sanlk Ergin Saygun: "Sagolun."

Mahkeme Ba�kanl: "Ileriki duru�malarda gerek duyarsanlz bunlar ile ilgili beyanda

bulunabilirsiniz. �imdi duru�maya ogle arasl verelim. Saat 14:00'de devam edecegiz."

Durufmaya ogle arasl verildi.

Durufmaya kaldlgl yerden devam olundu .

Mahkeme Ba�kanl: "Evet saat 14:11 itibari ile duru�manln ogleden sonraki bolOmOne

ba�hyoruz. Evet bir klslm sanlklar mOdafilerinden Avukat Yasin Turhan, Avukat Ali Sezenoglu,

tutuklu sanlklardan Faruk Oktay Memioglu, Ali Deniz Kutluk ile tutuksuz sanlklardan Musa Fanz

ve Erol Ersan duru�maya katlldlklannl bildirdiler. Nedim GOngor Kuruba� da rahatslzhgl sebebi

ile hastaneye gotorOlmO�. Evet sanlk mOdafilerinden savunmaya ilave edecekleri bir husus olup

olmadlgl soruldu."

Sanlk Ergin Saygun mOdafii Av. Sedat KO�OkYllmaz: "Saym Ba�kan, Saym Oyeler

mOvekkilin sorgu ve savunmasma aynen katillyoruz. Kisaca bazl hususlan belirtmek gerekirse

bir AtasozO vardlr; kem aletle kemalat olmaz diye. Koto bir iddianame ile de iyi bir hOkOm

kurulmaz, iyi bir yargllama yapllmaz. �imdi dOn mOvekkilie ilgill iddianam a okundu.

�imdi mOvek 'Iin de dahil oldugu tom sanlklar i�in atlh su� TOrki Cumhuriyeti akanlar

Kurulunu Ceb n irmek, Cebren Vazife Yapmaktan Men Etme u�lamasl. �imdi b su�un

mehazl italy eza Kanununun 118. maddesi. B nu da iddi amede de yazml�la zaten.

�imdi 1 . adde bizim 765 saylh TOrk Ceza Kan nuna ge�i diginde 146 ve 147. addeler

ola r halinde dOzenlenmi�. 0 2 a�n adde me azda 118. madde. $i i biz 12
Iia . rdOk. 90k slk kullanllan ir adde idi 1 . madde. Ama 6. addede

I orada Uygul�n1rken fiil vardl, sanlk ara atfedilen fiiller I. Gerekfke Yargltay
23
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Daireler Kurulunun gerek Yargltay Ceza Genel Kurulunun unsur su� diye bir kavram yaratllml�tl.

Yani 146 ve 147. madde bunlar tehlike su�lan. Yani tehlike su�Jan oldugu i�in bu su�larm

i�lenebilmesi bir ba�ka su�lann i�lenmesi ile ancak bu su� ge�i� yap,'abilir �eklinde bir gorO�

olu�mu�tu ve 0 �r�vede 0 tarihlerde 146 uygulamasl i�in yogun adam oldOrme, banka

soygunu, kuyumcu gaspi gibi eylemlerden ge�ilerek 146. maddedeki su�un i�lenebilecegi

gorO�One vanlml�tl. Bunu hatlrlatmak isterim. 147. madde TOrk Yargl uygulamasmda hi�

uygulanmayan bir madde. Ilk defa da bu dava nedeni i1e gOndeme getirilmi�tir. $imdi mOvekkilin

ve diger samklann hepsinde aym �eyler var. I�te getin Dogan liderliginde olu�turulan bir

yapllanma i�erisinde yer almak, i�te kendilerine gorev verilmi� �unlar �unlar olacak diye. Boyle

yani sanlklann iradi olarak fiillerini gosterir hi�bir somut olgu yoktur. Yani iddia edilen hususlara

fiilimsi denilebilir. Bunlar nereden ahnml�? Ka�lmrza 11 nolu CD �lkIYor. Yani bOtOn bu

iddialann kaynagl 11 nolu CD. Bir de 17 nolu CD var. $imdi bu 11 nolu CD'nin i�inde yer alan

hususlann yanh� oldugu TOBITAK'tan alman bilirki�i raporunda 05 Mart oncesi tek defada

yazlldlgl, sonradan tekrar herhangi bir ekleme yapllmadlgl belirtilmi� olmasma ragmen

i�eriginde ta 2009'a sarkan olaylarm yani ileride olmasl muhtemel, ileride vuku bulacak �eyler

adeta bir ongorO ile 2003 ylhnda dOzenlenmi� gibi bir manzara �Iktr. Zaten 1500 civannda hata

tespit edildi. 0 yOzden bu CD i1e yani bu CD ve i�eriginin dogru kabul edilmesi mOmkOn degil.

Kaldl ki dosyaya Mehmet Baransu tarafmdan once Savclhga 3 DVD, 1 CD verHmi� arkasmdan 1

hafta soma aSllian bunlar denilerek 19 CD, 10 tane ses kaseti ve 2229 sayfa fotokopi evrak

verilmi�. $imdi bu 16 tane CD ve 10 tane ses kasetinin 1. Ordunun mall oldugu ortada. 1.

Orduya ait bilgi ve belgeler ta�lyan ve bu bir �eydir bir maldlr. Yani 1. Ordunun mOlkiyetinde

bulunan bir �eydir. Her kim ki zilyedinden habersiz bir kimsenin ta�mlr herhangi bir mallm ahrsa

diye ba�layan 142. madde var. Yani hlrslzhkla elde edilmi� bir delil CMK 206/2-a uyannca delil

olarak edilemez, reddedilmelidir. Diger 3 CD'nin sonradan Oretildigi, i�indeki bilgilerin yanh�hgl

gosterilerek kamtlandl. Bunlann Ozerinde tartl�manm bir yaran yok. Bu CD'lerin de sonradan

sahtecilikle Oretilmi� oldugu i�in sahtecilik de bir hukuka ayklrlhk varsayllmah ve 0 3 CD de

206/2-a uyannca reddedilmelidir. Seminere gozlemci olarak katllan ve sonu� raporunun altmda

imzasl bulunan bazl subaylar huzurda tanlk olarak dinlendi. Onlann tamkhklarmdan da samklar

aleyhine herhangi bir beyan �Ikmadl. 0 halde bu davada hi�bir deli I yoktur. Oysa bir iddianame

yazlhrken 170. madde uyannca, CMK 170 iddianame nasll yazllir sorusunu �ok a�lk a�lk

soylOyor. Yani su� i�lendigini gosterir bir emarenin bulunmasl halinde basit bir �Ophe olu�ur.

Yani �Ophe yeterli �Ophe haline geldiginde yani delile baglantlh bir �Ophe olu�tugu zaman ancak

iddianamede dOzenlenebilir ve ondan sonraki yargllama faaliyeti de 0 �Opheyi yenmek Ozerine

kurulu bir faaliyettir. $imdi gerek ceza kanunundaki su� yani bunlan tekrarlamaya gerek yok.

Su� nedir sorusunu cevapladlglmlzda su�un unsurJan te�ebbOs, te�ebbOsOn unsurlan gibi

hukuki konular malumunuz oldugu i�in bunlara yazlh olarak veriyorum. Allfta bulunarak 0

bolOmleri ge�iyorum. Yani bunlar olmadan hareket unsuru, su�un en onemli �eyi hareket

unsurudur. Hareketin olmamasl halinde su� olu�maz zaten. Bu davada da dl� alemde degi�iklik

yaratacak yani Bakanlar Kurulu nedir? Bakanlar Kurulunu devirme, cebren devirme. $imdi cebir

nerede? Bakryorsunuz Bakanlar Kurulunun gorevden men edilmesi, devrilmi� mi devrilmemi�

mi, gorevden men edilme deniyorsa hangi gorevleri, Bakanlar Kurulunun gorevleri �a

vesair yasalarda belirlenmi�tir. Hangi gorevleri aksatllml�tlr, hangi gorevlerin ir yolu He z

kullamlarak engel olunmu�tur dedigimizde bOyle bir fiilin olmadrgml gorO z. $imdi iddianame

diyor ki bu maddenin uygulanmasl yani 147. maddenin uygulanma talep edilirken 11 nolu

sahte CD'de er n plan ve faaliyet olarak gosterile fiillerin i nmesinin ancak cebir il

mOmkOn 01 ecegi ve bOylece 147. maddedji bir uns unun ger�ekle�tigi iddias

iddiana yer almaktadlr. Ancak bu soylenirken ay Ian faali� tlerin de ger�e�,eIrilmedidi
unutu .' i dava a�an iddianameyi inc di imizde C K 170 i1e ilgili O. madde
�er v aktlglmlzda iddianamenin gerekli uk ki ozene i olmadlg I belirtmek
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gerekiyor. i!?lendigi iddia olunan suyun i!?lendigini gosterir hiybir emare bulunmamaktadlr. SUy
sayllan fiile ili!?kin olgulara da yer verilmemi!?tir. Delile dayanan SUy !?Ophesi de

bulunmamaktadlr. Soylemek gerekirce Ceza Hukukunun Genel ilkelerine ve Ceza

Muhakemeleri Kanununa uygun bir iddianame degildir. i!?lenmi!? fiiller yargllanmamaktadlr. lira

i!?lenmi!? bir fiil bulunmamaktadlr ama bir iddianame dOzenlenmi!?tir. Neden bu iddianame

dOzenlendi diye dO!?OndOgOmOzde baklyoruz !?imdi ara!?tlrdlglmlzda GOnther Jakobs isimli bir

Alman Ceza Hukukyusu var. Bunun malum bir dO!?man ceza hukuku teorisi var. $imdi oradan

bazl aylklamalar yaparsak !?uanki yargllamanm da mantlgml anlaml!? olacaglz. $imdi 91 ylhna

kadar 2 blok halinde olan dOnya ve 1991'de Sovyetler Birliginin dagllmasl ile birlikte tek kutuplu

hale donO!?to. $imdi tek kutuplu halde ABD en bOyOk silahh gOy olarak dOnyanin hakimi olarak

kendisini adlandlrmaya ba!?ladl ve dOnyanm her yerinde ABD'nin ylkarlan oldugunu iddia

etmeye ba!?ladl. $imdi mOvekkilin ifadesinde de soylendigi gibi belirtildigi Ozere aYni yillarda

ABD'de TOrk Generallerinin hizadan ylktlgl iddialanna da yer verilmekteydi. Bu baglamda olaya

baktlglmlzda ABD kendi ylkarlannl koruma ve gOvence altma almaktan yani kOreselle!?me

ABD'nin kendi ylkarlannl koruma ve gOvence altma almaktan ba!?ka bir anlam ifade etmiyor.

DOnya ABD ve dO!?manlan olarak dOnyada yeni bir ikili yapl yaratlldl. Radikal Islam,

Fundamentalist islam dO!?man olarak konuldu kar!?1 kutba. ABD aylsmdan ylkarlannl zedeleyen

ve zedelemesi muhtemel ki!?i ve guruplar dO!?man hattmda. Yani muhtemel dO!?manlar ve bu

dO!?manlara kar!?1 uygulanacak hukukta hiybir zaman yurtta!? ceza hukuku olmayacaktlr !?eklinde

teori geli!?tirildi. Devlet buna gore devlet sUylulan 2 biyimde takip edebilir. Ya onlan hata yapml!?

ve sUya bula!?ml!? yurtta!?lar olarak gorOr ya da hukuk dOzenini ylkmalan zor yolu ile

engellenmesi gereken bireyler olarak muamele eder. DO!?man ceza hukukunda soz konusu olan

tehlikenin bertaraf edilmesidir. Tehlikenin bertaraf edilmesi yargllama hukukuna da bir paralellik

ta!?lyacaktlr. I!?te sanlklar tutukludur. Suy i!?lememi!? ki!?iler ama muhtemel tehlike kaynagl olarak

gorOldOgO iyin sanlklar tutuklanml!?tlr. DO!?man ceza hukukunda fail tehlike kaynagl olarak

gorOIOr ve bu baglamda muamele gorOr. $Opheli ba!?kalannm korkutulmasmda da aray olarak

kullanlhr. $Opheliye yapllan muamele ve kullanllan zor hukukun paryasl olan ki!?iye kar!?1 degil

tehlikeli bireye kar!?1 uygulanan bir biyimdir. Hukuk haklarm ve yOkOmlOIOklerin ta!?IYlclsl olan

ki!?i1er arasmdaki ili!?kidir. DO!?man ile kuruIan i1i!?ki hukuk vasltasl i1e degil ancak zor ile

belirlenebilir. Yurtta!? ceza hukukunda hukuk sUyluyu dahi her durumda ki!?i olarak ele ahrken

dO!?man ceza hukuku dO!?mana kar!?1 sava!?a vanncaya dek kapsaml geni!? tutan bir fiziki zor

veya kuwet uygulanmasldlr. DO!?man ceza hukukunda mesele bir tehlikenin bertaraf edilmesi

hususundadlr. Yurtta!? eylemini dl!?salla!?tlnncaya kadar yurtta!? ceza hukuku bekler. Yani

eylemsiz sanlk yargllanmaz ama dO!?man ceza hukukunda eylemin geryekle!?mesi beklenmez.

Olasl, varsayllan, muhayyel eylemleri yapabilecek zehabma kapllmdlgl an hedef ki!?i veya

guruplar bertaraf edilir. Ve dO!?man ceza hukukunda ki!?inin geryekle!?tirmeyi planladlgl

eylemlerin kar!?lhgl olarak verilen ve ceza olarak adlandlnlan ve pe!?inen infaz edilen bir ye!?it

gOvenlik tedbiridir. Bu gibi durumlarda cezalandlnlabilirlik hazlrhk a!?amasma kadar

geriletilmi!?tir. Oysa yurtta!? ceza hukukunda hazlrhk hareketleri cezalandlrllmaz. Bu klsa ozetten

sonra 5 Ylldlr Olkemizdeki hukuk uygulamasma baktlglmlzda Be!?ikta!? ve maalesef Silivri'de

buradaki bu mahkemelerde uygulanan hukukun da tam da bu hukuk oldugunu gorOyoruz. Yani

dO!?man ceza hukuku uygulanlyor. Sanlklar Savclhk ve Yargllama Mercileri tar . an

olarak gorOimekte ve 0 yeryevede muamele edilmektedir 1 ylh a!?km s" Ir sanlklar tutu lu

bulunmaktadlr. Bir mahkemede biryok tek tOk de ols sanlklar ta . e edilirken 1 ylh a!? m

sOren yargl a huzurdaki tutuklu sanlklardan hiybiris' serbest b akllmaml!?tlr. Bu Be!?i a!?

ve Silivri emelerinde soru!?turmalarda sanlk o,ai y, rgllanan i!?ilerin hiybirisinin SUy t !?kil

eden r mi bulunmamasma ragmen orgOt Oy i9�' e hOkO ete kar!?1 eylem glbl oyut

sUyl . sa lanml!?, haklannda davala ay I I!?tlr. Cave usul yasa nnda 005

ylh degi!?ikliklerle evrensel hOmanist hu k kabul etti' aZI normltYOrOrl 'kten
25
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kaldlrllml� ve bazl sUl;:lar temel unsurlanndan anndlnlml� soyut hale getirilmi�tir. Harekat

unsurundan yoksun SUy tanlmlamalan yapllml�tlr. Temel kanunlar adl altlndaki bu kanunlarda

yapllan degi�ikliklerle Cumhuriyet Hukukundan da uzakla�llml�br. Olke FBI ve CIA

teorisyenlerinin cirit attlgl bir Olke haline gelmi�. Yasal mevzuat, yabanci konsolosluklarda,

yabanci ba�kentlerde once olu�turulup soma Meclisten temel kanun adl altlnda hiy

gorO�Olmeden ylkartllml�tlr. BugOn ceza uygulamasl yargllamaslnln bu noktaya gelmesinin

temel nedeni de bu millilik vasflndan yoksun ceza yargllama yasasl ve ceza kanunu

olu�turuldugu iyindir. iddianame tOmO ile incelendiginde hakim mantlgln muhalifi dO�man goren

anlaYI� oldugu anla�llmaktadlr. 1000 sayfallk iddianame incelendiginde Goebbels'in propaganda

teknigine sahip oldugu da gorOlmektedir. Ayn! iddialann slk slk tekrarlanmak sureti ile

dOi?Oncenin engellendigi, yoruma flrsat verilmedigi gorOimektedir. iddianln kanltlnln da iddia

oldugu bir totoloji iyerisinde verilecek hOkmOn de bu iddianln gene bir tekran olacagl a�ikardlr.

Ziya Pa�anln belirttigi gibi; Megerki kadl ola davaci muhzlr dahi �ahit. 01 mahkemenin hOkmOne

derler mi adalet. Ba�tan beri soyledigimiz �u; bu dava siyasi bir davadlr. Hedef TOrk Silahll

Kuwetleridir. Bunu biz her soyledigimizde mOdahale ettiniz, kabul edilmedi ama bu dava ABO

Emperyalizmi ile kaderini birle�tirmi� olan bir iktidann ortak eseridir. Bu davanln hak ve hukukla

hiybir ilgisi bulunmamaktadlr. Adalet hakim iyin hak degil gorevdir. Milletimizin sizden bekledigi

adil bir karardan ba�ka bir i?ey degildir. Tercih sizin, karar sizin."

San!k Ergin Saygun mOdafii Av. OzgOr KOyOkyllmaz: "Efendim biz de mOvekkilin ve

Meslekta�lmln soylediklerine aynen katillyoruz. Ancak bir hususu, iki hususa ili�kin yok klsa

gorO� beyan etmek istiyoruz. Malumunuzdur geyen celse sonrasl adli tiP raporu geldi. Biz de

halihazlrda biliyorsunuz yani aldlglmlz GATA raporlannl da bu duru�ma sOresince size sunduk.

Adli Tip raporundaki sonuyta diyetine uygun hareket ve klinik tetkikleri yapilip tedavisi

sQrdOrQldOgO takdirde cezaevinde mOvekkilin kalabilecegine ili�kin bir rapor ylktl. Raporun

iyerigine ilii?kin bir i?ey soylemeyecegim. MOvekkil Sayln Ergin Saygun da duruma i1i�kin

cezaevindeki duruma ili�kin vaziyeti de beyan etti. Tansiyon allnmasl orada yall�an insanlann

yabalanna ragmen �eyin yeterli olmadlglna ili�kin bir hususu da size izah etmeye yalli?tl. Ben de

buna ornek olarak size Mahkemenize, Silivri Ceza Infaz Kurumundaki gorevli doktor listesini

sunmak istiyorum. Eger raporlan incelediyseniz biliyorsunuzdur. Norolog ve kardiyolog mOvekkil

iyin elzemdir. Yani bir slklntl oldugunda her an kendi yanlnda olabilecek, ona ilk tedaviyi veya ilk

mOdahaleyi yapabilecek ki�ilerin bai?lnda gelmektedir. Ancak ben sadece �oyle soyleyeyim.

Poliklinikte norolog yakla�lk 22 gOndOr yoktur. Kardiyolog da onunla yan�lrdlr yani tam olarak

sayamadlm ama 0 kadar bir sOre iyerisinde de kardiyolog bulunmamaktadlr. Hatta 10 gOn de hiy

doktor yoktur. Bunu ben Mahkemenize sunuyorum. Aynca bir hususu daha belirteyim.

MOvekkilin sagllk durumunun hassasiyeti diyetini de gerektirmektedir. Tabi adli tiP raporunda

belirtilen �ekilde diyetin uygulandlglnl cezaevinde ne yazlk ki soyleyemeyiz. Biz iki diyetin bizim

cezaevine girmeden once uyguladlglmlz diyet plan! ile ceza infaz kurumundaki plan! da size

sunmak istiyoruz. E tabi halihazlrdaki durum geregi biz Sayln Saygun'un bize verdigi vekalet

gorevleri yeryevesinde burada bulunmayan Meslekta�lmlz Metin Kaya <;:aglayan ile birlikte

Avrupa Insan Haklan Mahkemesine bu hususla ilgili bir ba�vuru yapmak durumunda kaldlk ve

bu ba�vurunun allndlglna ili�kin bir evrak daha var. Aydin Bey kusura bakma oruz

size ama bunu da Mahkemenize sunmak istiyorum. Bu yeryevede biz . vekkilin sorgusu

tamamlandlktan soma oncelikle duru�madan vareste tutul aS1n1 ya . edavisini bizim tekrarda

saglamamlzl eg olmazsa Mahkemeniz taraflndan h st neye, rekli diyeti ve klinik tedaviy'

yapabilecek . hastaneye sevkini talep ediyoruz. A IC mOve kil Sayln Ergin Saygun tanl

dinletilme' i1i�kin beyanlarda bulunmu�tu. Bu hus u tekra albn! yizmek gerekiyoz Om�r
Oinyer nkal Atasag�Aytay Yalman'ln da Mah m huzuru a tanlk olarak dlnletilmeslnl

tale e z.'-..---- �
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Mahkeme Bai}kanl: "Peki belirttiginiz bai}vuru belgesi, diyete ilii}kin belgeler, sanlk Ergin

Saygun'un durui}mada okudugu savunmaslnln yazlli i}ekli, yine sanlk miidafii Av. Sedat

Kii�iikYllmaz'ln yazlli savunmaSI, durui}mada okudugu yazlli savunmasl allnmli}tlr. Evet �apraz

sorguya ge�iyoruz CMK 201. madde geregince soru sormak isteyen var mi? Buyurun Siiha

Tanyeri."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Komutanlm bu Hudson Enstitiisiindeki seminerle i1gili olarak 0

donemde Sarem Heyetinin Amerika'da yapacagl gezide askeri atai}e i1e Genelkurmayln bir

yazli}masl oldu mu? Glduysa siz bu ne cevap verdiginizi hatlrllyor musunuz?"

Sanlk Ergin Saygun: "Cevap vereyim mi efendim."

Mahkeme Bai}kanl: "Tabi tabi buyurun."

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim hatlrllyorum. Bu Hudson semineri ile i1gili Silahll Kuwetler

Atai}esinin teklifi, yazisl geldiginde kendisinin katllmasl i�in miisaade ettik. Gnun gorevlerinden

biridir. Ancak Sarem Heyetinin katllmaslna miisaade etmedik. l;iinkii Sarem Heyeti

Washington'da sadece diger stratejik ii}birligi ting tanglarla goriii}meler yapmak, onlan tanlmak,

kendilerini tanltmak i�in bulunmaktaydl. Hudson Enstitiisiine de bu maksatla ugramli}lardlr ve

cereyan etmekte olan bir semineri bir miiddet izlemii}lerdir. Gnun dli}lnda bize gelen rapor da bu

yondedir. Sonradan Tuggeneral Siiha ile yaptlglm konui}mada da ogrendigim bu yondedir. Yani

kendilerinin katllmasl i�in herhangi bir emir ve miisaade verilmemii}tir."

Sanlk Siiha Tanyeri: "Sagolun. SayIn Bai}kanlm miisaade ederseniz bu konu biiton

medyada olduk�a genii} yer allyor ve bu dava i1e de ilii}kilendirilmeye �alli}lhyor. $ayet miisaade

ederseniz a�lkhga kavui}masl a�lslndan 0 donemin Silahll Kuwetler Atai}esi de yanlmlzda

Bertan Nogaylaroglu. Gna da bir soru sorabilir miyim?"

Mahkeme Bai}kanl: "Tabi sorabilirsiniz."

Sanlk Siiha Tanyeri: "SaYIn Nogaylaroglu ben bu seminere katlldlm ml? Katlldlysam

hangi siire�te katlldlm ve ne maksatla katlldlm? Daha once bai}ka bir programlm var mlydl? Bu

programda benim Amerika'daki programl kim hazlrlamli}tl bu konuda bilgi verebilir misiniz?"

Sanlk Bertan Nogaylaroglu: "Miisaadenizle."

Mahkeme Bai}kanl: "Buyurun."

Sanlk Bertan Nogaylaroglu: "Efendim daha once de benim savunmamda bu konu

giindeme geldi. Ben yine tekrar etmek istiyorum. Bu Amerika Birlei}ik Devletlerindeki Hudson

Enstitosiindeki bu seminer daha dogrusu Sarem'in oraya gelii}i birka� tanesi miisait olan ting

tanglardan 5-6 tanesini ziyaret i}eklindeydi Yani onlann �alli}ma i}ekli nasll diye. Nitekim bu

�er�evede de biz miisait olan ting tanglan arai}tlrdlk. 5-6 tanesi tam hatlrlamlyorum."

Sanlk Siiha Tanyeri: "4 tane."

Sanlk Bertan Nogaylaroglu: "4 tane onlar uygun olduklannl belirttiler ve ona gore de biz

askeri atai}elik olarak bir idari kaldlklan yerler, gezecekleri yerler, hangi saatlerde nereden gelip

nereye gideceklerini bu tip i}eyleri hazlrladlk. 4 ting tangla i1gili hazlrhgl yaptlktan soma da onlar

oraya geldiginde bu arada Hudson Enstitiisii de bunlardan bir tanesiydi. Yani Sarem'in oraya

gelii} nedeni tamamen oradaki ting tanglerin �alli}ma i}ekillerini gormek ve onlarla bilgi

ahi}verii}inde bulunmak i}eklindedir ve Hudson Enstitosiindeki bu seminerin bitim, ogle yemegi

slraslnda yaklai}lk 15 dakika once oraya geldiler ve 0 yemek oncesinde bir 15 dakikal!!s klSlmda

izlediler ve yemege katilip daha soma Hudson Enstitiisii ile normal planlam 0 dugu gibio
goriii}melere katlldllar. Ben bu vesile ile tekrar etmek istiyorum. Daha" e savunmamda da

tekrar ettim. 1.) Bu Hudson Enstitosiindeki toplan yl kendi Hudso Enstitosii planlamli}tlr

Planlamasl lar r. Senaryo neyse baslnda yer Id I i�in soyl" orum ben. Biiton her tiir

planlama, h . ii i}ey onlara aittir. Tiirkiye'de herh 9 bir ting ta 9 kurului}una herhangi �ir'i,
katlllmci . Igi zaman buradaki usul neyse 0 i}e Id ir. Bizi oradaki katllli}lm�Z z en

Huds titosiind' u toplantl ile ilgili konuda S em Enstit iiniin bu gezisi na nda
,

sozl . i1dirildi. Bunun iizerine de Genel r y Bai}kanllgl ce benim atllmamr,
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Sarem'in katllmamasml gerektigini bildirdi. Sarem de nitekim sadece bu ogle yemegi klsmmm

bir 15 dakika oncesinde erken geldikleri ic,:in programda 0 klsma katlldllar, izlediler. Zaten ogle

yemegi oldu ve onlar aynldllar. Ben bu vesileyle tekrar etmek istiyorum. Basmda da bu konu

gOndeme geliyor. LOtfen iddianamede de bir sOrO bununla ilgili �eyler var. 100'e yakm gazete

kOpOrleri var. Bir ki�inin soyledigi bir �eyin sonucunda bu gazetelerde yer aldl. Ben tekrar

ediyorum bu davetiye olarak bahsedilen, bizi soziO olarak davet ettiklerini belirtmi�tim ben.

Davetiyenin ic,:erisini liitfen ac,:lkc,:a okusunlar orada �u yazlyor. Davetiye dogruysa eger, yine

basmda yer aldlgl ic,:in soyliiyorum. Dogruysa eger davetiyede �u yazlyor; bu konular, bu

senaryoda bahsedilen konular c,:ah�llarak oraya gelinecek. Orada ise tartl�llacak konular

�unlardlr diyor. TOrkiye herhangi bir �ekilde Kuzey Irak'a mOdahaIe ederse Rusya dahil diger

Olkelerin tavn ne olur konu bu. LOtfen bunlan okusunlar tam olarak tiimOnO okumadan i�lerine

geleni millet ahp ba�ka �eylere c,:ekiyorlar. Ben bunu son kez bir daha belirtmek istiyorum arz

ederim."

Sanlk SOha Tanyeri: "Ba�kanlm daha once de soyledim basmda bu konu hep bu dava ile

irtibatiandlnlmaya c,:all�IIIYor. Ben flrsat verdiginiz ic,:in te�ekkOr ediyorum. Ben bu seminerin

sadece 15 dakikasma 0 da yemek oncesi oldugu ic,:in katlldlm. Bizim heyetin, Sarem'in katlldlgl

donemde ne bir senaryo, ne bir soru cevap, ne de herhangi bir konu gorO�Olmedi. Sadece

oturum ba�kanl gorO�Olen konulan tamamladl ve oturumu bitirdi. Hatta ben kendimi tanltlrken

de seminerde oturum ba�kanma, Sarem Ba�kanl oldugumu buraya ting tang kurulu�lanna

Sarem'i tanltmak, ting tang kurulu�lan ile ne gibi i� birligi yapanz kapsammda c,:ah�maya

geldigimizi, ogleden sonra da Hudson EnstitiisO ile bir randevumuz oldugunu, bu toplantlya da

sadece nasll bir ortamda c,:ah�ma yaplyorsunuz onu gormek ac,:lsmdan geldigimi de toplantt

tutanaklannda bildirmi�tim. Dolaylslyla bu senaryoyu da ben ertesi gOn basmdan ogrendim.

Yani beni bu senaryo ile dolaylslyla da olaganOstO yOksek senaryo ile ili�kilendirmeye

c,:all�lyorlar. Bunu ac,:lklamak ic,:in flrsat verdiginiz ic,:in te�ekkOr ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, 1 dakika mOsaade ederseniz. Buyurun bir yandan ben sizi

dinleyeyim buyurun."

Sanlk Bertan Nogaylaroglu: "Ben flrsat bulmu�ken mOsaadenizle bu konuyla i1gili bir iki bir

�ey daha soylemek istiyorum. $imdi efendim bu senaryo konusu tabi beni de c,:ok rahatslz etti. 0

donemde Silahll Kuwetierde gorev yaptlglmlz ic,:in bir �ey de soyleyemiyoruz. Baslnda bu geni�

olarak tartl�lldl. Eger bu konuda herhangi bir �ekilde bir sorun varsa 0 zaman Amerika Birle�ik

Devletieri BOyOkelc,:iligi vasltasl ile Amerikan DI�i�leri Bakanhgma sorulmah. Bu arada toplantida

da Talabani'nin oglu vardl. Daha once de belirtmi�tim ben. Talabani'nin ogluna sorulmasl ic,:in

Irak'a yazl yazllmall. Bu arada yine toplantl esnasmda orada bulunan birc,:ok bilim adam I da var.

Onlarla ilgili temas edilmesi de onlara sorulmall. Ama ben tekrar ediyorum zaten bunu ortaya

c,:lkarmak ic,:in de basmda yer alan senaryonun, bahsedilen senaryonun kendisi davetiyedeki

senaryonun dogru dOrOst okundugu takdirde orada bunun tartl�llacagl degil bunun okunarak

hazlrhkh gelinmesi maksadlyla hazlrlandlgl belirtiliyor. Vine soylOyorum basmda yer aldlgl ic,:in

soylOyorum. Bunun dogrulugunu da bilmiyorum c,:OnkO bize gelmedi boyle bir �ey. Eger bu tip de

senaryo gelseydi veyahut da orada boyle bir �eyle kar�lla�saydlk soylOyorum daha once

yOzlerce kez silahh Kuvvetier Mensuplan yaptl. Ben Saym Savclm da 0 gOn bahsetmi�ti ben

soylOyorum, kendi ki�iligimi de biliyorum. Oyle bir �ey orad asia olamazdl. Te ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun." �
Sanlk met KI�la: "Saym Komutanlm iddiana in 743. s asmm 3. pa grafmda

gec,:en Istanb niyet MOdOrlOgOnde alman ifadeni d ordu ger' bolgesi emniyet omutanl

durum d" endirmesi Saym Kolordu Komutanl ta i Ii isimli lasorde buluna Po erPoint

sun il k su ic,:erisinde gec,:en hususl i ilgili c,:al �ma yaplp yapmadl mlZ, bu

ko mleri gorevlendirdiginiz, c,:ah�mal d hangi ku um ve kurulu�lar� yardlm
aldl linde sorulan soruya cevaben; bana bu k ria ilgili ta 'm sunma hurSI 1. Ordu
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Komutanhglnca bildirilmi�tir. Burada anlatllanlar geri bolge emniyeti hususundaki konulardlr.

Bize donem donem 1. Ordudan haber toplama plam adl altlnda gorevler verilir. Buna gore yurtiyi

ve yurtdl�lm ilgilendiren konularda bilgi toplamr. Yurtiyi ile ilgili ba�ta her tOrlO teror konusu yine

dernek, vaklf, legal kurumlarla ilgili bilgi toplamamlz istenir. Bu seminerde de 52. Zlrhh TOmen

KomutanliQI1. Ordu Komutanllglnca bu amayla gorevlendirilmi�tir. Fakat ki�ilerle ilgili talimat var

ml onu bilmiyorum. Bu istihbari bilgiler daha once soyledigim gibi bana bagh birlikler ve

jandarma ve MiTten gelmektedir �eklinde beyanlarda bulundugu tespit edilmi� olup, plan

seminerinin yaplldlgl donemde 52. Zlrhh TOmen Komutanhglnda Harekat Egitim �ube MOdOrO

olarak gorevli �Opheli Ismet KI�la'nln gorevinin mahiyeti itibari ile yapllan planlama ve

yah�malara dahil oldugu, �Opheli Ergin Saygun'un da ifadesinde belirttigi gibi geri bolge emniyeti

i1e ilgili yapllan yah�malarda 52. Zlrhh TOmen Komutanhglnln gorevlendirilmi� olmasl hasebiyle

hazlrlanan sunumlarda gorev aldlgl, yine iddianamenin 753. sayfaslnln 2. paragraflnda �Opheli

Ergin Saygun'un da ifadesinde belirttigi gibi 52. Zlrhh TOmen Komutanhglna plan semineri

kapsamlnda geri bolge emniyeti gorevi verilmesi nedeniyle komutanllk bOnyesinde sorumluluk

sahasl itibari i1e biryok istihbari yah�ma yaplldlgl ve yapllan bu yah�malann hazlrlanan

sunumlara yansltlldlgl �Opheli Ismet KI�la'nln da harekat ve egitim �ube mOdOrO olarak gorevli

olmasl nedeniyle yapllan plan ve hazlrlanan sunumlarda etkin rol aldlgl iddia edilmektedir. Sayln

Komutanlm 52. Zlrhh TOmen Harekat ve Egitim �ube MOdOrO olarak sizin takdiminizin

hazlrlanmaslnda bana gorev verdiniz mi? Benim bir katklm oldu mu birinci sorum?"

Sanlk Ergin Saygun: "HaYIr."

Samk Ismet KI�la: "Yine komutanlm istihbari bilgi toplama, haber toplama plam hangi

karargah subaylnln gorevidir? Bu baglamda harekat egitim �ube mOdOrOne boyle bir gorev verilir

mi? Qah�tlglmlz donem iyerisinde benim boyle bir gorev yapllglma �ahit oldunuz mu?"

Sanlk Ergin Saygun: "HaYIr."

Samk ismet KI�la: "Sagolun komutamm bitmi�tir."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki buyurun."

Sanlk Behzat Balta: "Komutamm az once ifadenizde de belirttiniz 3. Kolorduya Nato'ya

tahsisi dolaylslyla milli gorevlerini Ostlenmek Ozere bir tOmen karargahl ve tOmen komutanhglna

ihtiyay oldugundan bahisle 52. TOmenin kuruldugunu soylediniz. Sene 2001 miydi?"

Sanlk Ergin Saygun: "Eve!."

Samk Behzat Balta: "Evet �imdi Sayln Ba�kan bu tomenle ilgili bazl hususlar

anlatacaglm. Ne alakasl var denilebilir ama benim �u anda 18 aydlr burada bulunmamln nedeni

de bu tomenin kurulu�udur. 0 baklmdan sablrla dinlenilmesini istirham ediyorum. 2001 Yllinda

ben Kara Kuwetleri Harekat Ba�kanlydlm. Boyle bir ihtiyay belirince Genelkurmay Kara

Kuwetleri kendi tasarrufundaki personelle bu tOmeni te�kil edecek, i1ave kadro tahsis

edilmeyecek �eklinde direktif verdi. Kara Kuvvetleri bir araYI�a girdi. En uygun tomen

karargahlnln Edirne'deki 3. Mekanize TOmen oldugu karanna vardl ve 3. Mekanize TOmenin lav

edilerek Istanbul'daki bu ihtiyacln kar�lIanmasl amaclyla ordu komutanhglnln da gorO�O ahndl.
o donemin Kara Kuvvetleri Komutanl Hilmi Ozkok imzah teklif Genelkurmay Ba�kanhglna

ula�tlrlldl. Ancak 0 tarihte Edirne'deki tOmenin komutanl �u andaki Kara Kuvvetleri Komutam

TOmgeneral Hayri Klvnkoglu idi. Genelkurmay Ba�kanl da onun yaklnl HOseyin KlVrlkoglu idi.

Aralanndaki ahbap yavu� i1i�kisi nedeni He bu tOmen lav edilmedi. Bunun Ozerine Genelkurmay

bunu lav etmeyin biz size personel tahsis edelim, siz oyle kurun denilince .. en u . Ben
kurulu�unu d p o' olarak Kara Kuvvetleri Harekat Ba�kam olarak ben anladlm. Fakat Y sek
Askeri �ura rlan beklenmeksizin bir haber ylktl ve b n dirne'd i bu tOmen komutanh Ina
tayin 01 radaki tomen komutanl da BrOksel'e tayin 01 u. Bu n anlaml klsaca �udur; en

mis' u etmek isteyen al biz seni oraya verelim e gorOr OnOz. Bunun Ozerine ben de

to �ve ��Iamaz bu tOmenin TOrk �a a uvve �rinin ihtiyaci olan bir k.. ro
kur �ndan bahisle 1. Ordu Komutanhgl a ir tel( e bulundum. rita 0 ce
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kolorduya bir karargah etOdO ile ve neticede bugOn orada tOmen yok, tOmen lav edildi. Ancak

iddianamede bazl personel ordu plan seminerine katllmadan once kolordularda balyoz darbe

planl ile ilgili hazlrhklan da yapml� olarak ordu seminerine gelmi�tir �eklinde ifade var ve bu

kapsamda 5. Kolordu plan �ah�maslnda cereyan tarzl planln 7. sayfaslnda yer alan bir ifade var.

3. Mekanize TOmenin te�kilat yaplslnln incelenmesi bu aynl zamanda iddianamede sayfa 593'te

de ge�iyor. Bunu yazanlar tabi bu aynntlslnl arz ettigim konuyu bilmedigi i�in 3. Mekanize

TOmenin te�kilat yaplsl seferde etkin kullanllmasl, yani lazlm olmayan bir tOmenin lavlnln

incelenmesi konusunu sanki balyoz darbe planlnln on hazlrhgl gibi kabul edip bunu benimle ilgili

bir su� delili olarak kullanml�lardlr. Bu baklmdan a�lklama geregini duydum arz ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Cemal Temizoz size daha soma verelim. Ondan soma size verelim

oyle gelsin."

Sanlk Ikrami Ozturan: "Sayln Komutanlm henOz iddianamedeki delillerin tam olarak

incelenemedigi, Iddia Makamlnln onemli 2 tanlglnln dinlenemedigi, tarafslz bilirki�i

incelemesinin yapllamadlgl ve bahsettiginiz Ost seviyedeki konulardan sonra boyle bir noktada

soracaklanmln �ok ehemmiyetsiz ve ki�isel oldugunun bilincindeyim. Ne �are ki 14 aydlr

iddianamedeki su�lamalann aSllslzllgln1 ve su�suzlugumuzu ispat i�in kaYltlara ge�mek Ozere

�ok klsa birka� sorum olacak sizi yormadan. Birincisi polise verdiginiz 110 sayfallk ifade

tutanaglnl her ne kadar kabul etmemekle beraber EK-A konusunu belirtmek istiyorum. Listede

16 ki�i var. TanlYlp tanlmadlglnlzl size sormu�lar. 70. sayfada bu 16 ki�iden 5 ki�iyi

tanlmadlglnlzl belirtmi�siniz. Bu tanlmadlglnlz 5 ki�iden birisi de benim. Tanlmamanlz son

derece doga!. 3. Kolordudaki 17-18 tabur komutanlndan birisiydim. 0 zaman rotbe yarbaydl. 1

yll boyunca sadece bir kez 0 da bir NATO tatbikatlnda exome sequencing olarak benimle

konu�tunuz. Sadece bir kez bir araya geldik. Birinci sorum. 6. Motorlu Piyade Alay Komutanl

kimdir komutanlm doneminizdeki?"

Sanlk Ergin Saygun: "AIbay Be�ler GOze!."

Sanlk Ikrami Ozturan: "Ikinci soruya ge�iyorum. Alayda kldem ve rotbe itibari ile Alay

Komutanl Be�ler GOzel, 80'Ii ve 81'Ii iki subaydan soma gelen dordOncO ki�iydim. Boyle bir

durumda bOtOn alaydan sorumlu olarak siz kolordu komutanl, ben bOton alaydan sorumlu biri

olabilir miyim, alaydan personel gorevlendirebilir miyim?"

Sanlk Ergin Saygun: "HaYIr."

Sanlk Ikrami Ozturan: "O�OncO sorum. Albay Be�ler GOze!'in seminerde sundugu ve 3

iddianamede de 1. iddianamede tam 7 kez, 2. iddianamede 1 kez, 4. iddianamede 4 kez olmak

Ozere toplam 12 kez Albay GOze!'in soyledigi sozler vurgulanarak buradaki diger sanlklara su�

isnat edilen takdimler var. Bunlan ses kasetlerinde de dinledik. Bu takdimler ek klasorlerde

adlma a�llan bolOmde her nasllsa sanki deli! gibi konulmu�tur. Seminerde 6. Alay

Komutanhglnln sunumlannl kim yapml�tlr hatlrhyor musunuz?"

Sanlk Ergin Saygun: "AIbay Be�ler GOze!."

Sanlk ikrami Ozturan: "Te�ekkOr ederim. OordOncO sorum. Ses kasetlerinden, polis ifade

tutanaglndan, iddianamelerde, ek klasorlerde, 2, 5 ve 19. CO'lerde defalarca ismi ge�en

buradaki bir klslm sanlklar gibi gozaltlna allnan, 4 gOn gozaltlnda kalan, tam 7 saat ifade veren

35 sayfahk ifadesinde bir�ok su�lamada bulunan Albay GOzel'i salonda hi� gordOnOz mO

komutanlm?"

Sanlk Ergin Saygun: "Gormedim."

Sanl ikrami Ozturan: "Goremezsiniz �OnkO hakklnda kovu�turma er olmadlgl karar

verilmi�tir. nln dl�lnda tutulmu�tur. Burada d a '"nee yazll arak ifade ettim ben iI

kez 14 ay soz ahyorum. Onun i�in bir kez daha v rg amak i yorum. Albay Be�ler G�"ZI
su�lu dada olmahydl, �uydu, buydu demiyo m esinli Ie. Onun da su�suz oldugu u

bili . ak bu e�itsizligi, bu sanlk tercihini, bu e� i, sa klar araslnda terci�lap, a

kon anlavaTl1adlglml ve kendime izah edemedi imi bir kez ha vurgulamak ,bYO urn.
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Son ve be�inci sorum. Iddianamenin 697. sayfasmda �oyle bir ifade yazlyor; Ikrami Ozturan

harekatm kendi sorumluluk bolgesinde planlama, hazlrhk, koordinasyon ve icraslyla

gorevlendirildigi, personel listeleri hazlrladlgl, orgotun i�inde yer aldlgl, gorev ustlendigi ve

devammda da su�u isnat etmii;l. $imdi varsayahm ki Saym Iddia Makammm bu iddiasl dogru

olsun. Kolordu komutanl olarak ben bOyle bir gorevde isem, 6. Alay'dan sorumlu biri isem beni

tanlmamanlz mumkun mudur?"

Sanlk Ergin Saygun: "HaYIr."

Sanlk Ikrami Ozturan: "Te�ekkur ederim."

Sanlk Ergin Saygun: "6. Alay'dan sorumluysanlz tanlrlm."

Sanlk Ikrami Ozturan: "Te�ekkur ederim."

Sanlk Ergin Saygun: "Bir �ey ekleyebilir miyim efendim?"

Mahkeme Ba�kanl: "Tabi buyurun."

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim i;limdi 6. Alay niye 6. Alay diye bir alay var. Malumunuz

Istanbul'da toplumsal olay �ok oluyor ve mulki amir i�te 5442 saylh kanuna gore de slk slk asker

talebinde bulunuyor. Orda ki birliklerin hepsi Z1rhll birliktir. Onun i�in bu lOr olaylara mudahale

edebilecek, valilik talebini kar�llayabilecek bir piyade birligine ihtiya� duyulmu�tur vakti ile

seneler once ve bu nedenle orada 6. Alay kurulmu�tur. <;:unku Fenerbah�e-Galatasaray ma�ma

askeri birlik talep edildigi zaman oraya tankla, bilmem zlrhh muharebe araci ile gidemezsiniz

yaya birlikle gitmeniz gerekir. Bu itibarla oyle bir alay kurulmu�tur. Yani esas kurulma amaci da

toplumsal olaylara mudahale i�in vilayet makammdan yapllacak olan kuwet taleplerini

kar�llamak i�indir. Te�ekkur ederim."

Sanlk Cemal Temizoz: "Benim sorum ses kasetleri ile ilgili olacak. Diger sanlk

arkada�larla da goru�memizde seminer salonunda seminer cereyan ederken �ok net bir �ekilde

ezan sesinin duyuldugunu anladlk. Komutanlmlz da savunmasml yaparken ses kasetlerinin

teslim edildiginden bahsetti. Benim sorum �u. Bu ses kasetleri dl�andan net bir �ekilde ezan

sesini i�eriye verdigine gore illegal olabilir mi? Yani bahsettigimiz bu ses kasetleri i�erideki

dinlemeye mi ait yoksa dl�andan illegal bir dinlemeye ait olabilir mi bilginiz var ml?"

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim ben anlatlrken takdimim esnaslnda da �unu vurgulamak

istedim. Saym Milli Egitim Bakanlnm bulunmasml da onun i�in talep etmi�tim zaten. Bir defa MIT

Muste�arhgl balyoz konusunda elimizde hi�bir bilgi yok diyor. Yazlh beyanlan var Mahkemenize

veya Iddia Makamma. Emniyet Genel Mudurlugu de hi�bir bilgiye sahip degiliz diyor. 0 zaman

bu kasetleri kim aldl? Birisi aid I goturdu bu sabah belirttigim yere teslim etti, verdi. Burada eger

bunlann bilgisi hi� yoksa bu konuda 0 zaman kimin bilgisi var? Yani �eyin, siyasilerimizin bu

konudan bilgisi nasll oluyordu? Nasll bir irtibat vardl ki bu ki�ilere goturup bu bilgileri

veriyorlardl? Onun tabi ben aynntlsma girmedim. Bizi seven ki�iler diyordu sizi seviyoruz diye.

Bize mektuplar, bilgiler falan getiriyorlar 0 ayn ama �ey diyor Milli Egitim Bakanl ama kendi

ifadesine bakarsanlz okudugum gibi bize diyor resmi ve gayri resmi kanallardan bilgi geliyordu.

Bir devletin gayri resmi kanah nedir 0 belli degildir. Bunun onun i�in a�lklanmasl gerekir. Benim

�eyim ama ezanl bilmiyorum. Burada degildim tabi bu kasetler dinlenirken. Onun i�in 0 konuda

herhangi bir �ey soyleyemeyecegim."

Sanlk Cemal Temizoz: "Ses kasetlerinin Ayta� Yalman Pa�amlza teslim edildigini

belirttiniz. Bu cereyan tarzl teslimat Ayta� Pa�amlz ml yoksa ba�ka birisimi bu konuyu

netle�tirebilir misiniz?"

Sanlk Er 'n Saygun: "Bu Ayta� Pa�a ile bir sosyal aaliyett eraberdik herhalde bu

ge�tigimiz yllb �. Ocak filan yani 0 olabilir hastan�e y tma tim daha. Kendisi ile orada

konu�urken setleri seminerin hitammdan birka� 9 n onra yani �ok klsa bir sure sonra

Saym �etiri�dilerine tabi kendileri de en bun i�inde Saym Genelkurmay,

Ba�k iDJ:li-biIffiiyorum. Teslim ettigini soyledi . B nim �e�ma basta nas,
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bir �ey oldu, ne oldu 0 konuda ben sadece bana nakledilen bir konuyu burada gOndeme

getirdim. Bunu da temin edili� baklmlndan bir onemli oldugunu dO�OndOgOm ie;:in soyIOyorum."

Sanlk Cemal Temizoz: "Kasetlerin illegal bir �eklide, bize gore illegal bir �ekilde teslim

edildigi anla�lhyor. Sayln Ba�kanlm ben konu![lmalardan sonra bir soz ahp Cuma gOnO bir

konuyu ae;:lkllga kavu![lturmak ie;:in sizden soz alacakllm. Mikrofon elimdeyken e;:ok klsa 1

dakikahk soyleyebilir miyim?"

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun."

Sanlk Cemal Temizoz: "Onemli oldugu ie;:in efendim. :;limdi efendim malumunuz GolcOk

Donanma Komutanhglnda ele gee;:irilen bazl materyaller araslnda DVD'ler, hard diskler var.

Bunlann ie;:erisinde 49 nolu ek klasorde, 9 nolu DVD'de malumunuz bir bereceli/ozel dosyalanm

diye gee;:en bir dosyada Cumhurba�kanlnln ailesiyle i1gili e;:ah�malardan bahsediliyor ve bu konu

ile ilgili bir baSin 01 Haziran 2011 gOnO Cumhurba�kanl ailesinin takibi ie;:in Temizoz'On

Kayseri'ye gitmesi onemli �eklinde ba![lhk atarak bu konuyu detayh olarak gazetesinde i�lemi�tir.

Aynl konuyu 26 Mart 2011 gOnO tekrar gOndeme getirerek bu sefer 2012 gOnO yani dOn

gOndeme getirerek 2003 yillnda disiplinsizlik yoluyla jandarmadan ve Silahh Kuvvetlerden ili�igi

kesilen bir uzman e;:avu�un agzlndan Cumhurba�kanlna mektup olarak ![loyle bir ifade gee;:iyor.

Temizoz sizi Kayseri'ye takip ie;:in atandl ba�hkh haber yaplyor. Nasllsa iki ki�i araslnda yani biri

mektup yazlyor Cumhurba�kanlna ve yazdlgl bu mektup malumdur baslnda tekrar yer ahyor.

Ben buradan bOyOk bir rahatslzllk duyuyorum. Eger mOsaade ederseniz zaten konumuzu da

i1gilendiriyor bu. Ara�tlnlmaml�, dogrulugu ara![ltlrllmaml![l bu maniple bilginin hani dogrulan,

hangi yanll� zamanlarda bir araya getirilerek boyle bir bereceli ozel dosyalanmdaki Temizoz'On

Kayseri'ye gitmesi ilgili konunun buraya gee;:irildigini izah etmek istiyorum arz ederim. Cuma

gOnO mOsaade eder misiniz SaYIn Ba�kanlm?"

Mahkeme Ba�kanl: ":;limdi nasll izah anlayamadlm onu? :;limdi yapln. Yazlh ml yapmanlz

gerekiyor yani?"

Sanlk Cemal Temizoz: "Evet bir ![leyler yazaylm istiyor efendim. Yazlh olarak da

verebilirim size."

Mahkeme Ba�kanl: "Yazln 0 zaman. Yani ![lu anda ae;:lklama yapma imkanl tanldlk. Yani

buyurun ae;:lklama yapln da Cuma gOnO yani davanln seyri nasll olur, soz verme imkanl olur mu

onu bilemem."

Sanlk Cemal Temizoz: "Efendim klsa 1 sayfallk bir �ey. 1-2 sayfahk daha derli toplu diye

okumak ae;:lslndan."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani bir nevi siz ashnda davanln, bizim davanln e;:ok fazla seyrini

etkileyen bir konu degil ama hakklnlzda baslnln yaptlgl bir sue;:lama kar�lslnda."

Sanlk Cemal Temizoz: "Ama efendim bu eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Kendinizi ifade etme olarak dO�OnOyorsunuz onu."

Sanlk Cemal Temizoz: "Ama bOlOn bunlar boyle efendim. Sayln Ba�kanlm."

Mahkeme Ba�kanl: "Anllyorum anhyorum."

Sanlk Cemal Temizoz: "Yani �imdi ozel olarak benim malumunuz Diyarbaklr'da da

yargilandlglml biliyorsunuz."

Mahkeme Ba![lkanl: "Eve!."

Sanlk Cemal Temizoz: "Yani aYni baslnda kalem� r mO silah�or mO anla amlyorum?

Silah�or olabilir dogru. Beni yani Diyarbaklr'daki dava i1e Igili BDP'ye �i et ediYOr�'niye
hareketsiz k hyorsunuz bak orada, bunu line;: edin diye. Yani biz b ada size emaneti . Bu

konuda da a IZI savunacak olan sizlersiniz, �e tiniz. C a gOnO herhalde iger

arkada�lan da bu konuda mOsaade ederler. 1 sayf hk ir."

me Ba�kanl: "Flrsat oldugundan verm ye ah�ahm.

pe�
al Temizoz: "Peki sagolun."

\
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Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun Savcl Bey. "

Cumhuriyel Savclsl HUseyin Kaplan: "$imdi bu Ayta� Pa�a'ya donemin Ba�bakanmm

CD'leri verdigini yani seminere."

Sanlk Ergin Saygun: "HaYlr CD degil etendim kaselleri."

Mahkeme Ba�kam: "$imdi 0 gUn 0 kaseller 1 surel mi �Ikll mesela."

Cumhuriyel Savclsl HUseyin Kaplan: "Ses kasetlerini."

Mahkeme Ba�kam: "c;elin Dogan bilir. Yani 0 siz seminerde ses kayilian aldmlz labi 10

lane kaset. Baransu'nun gelirdigi de 10 lane kaset. Bunlar �ogalillml� kim �ogallml�?"

Samk c;elin Dogan: "Ashnda 9 lane."

Mahkeme Ba�kam: "Yani maddi varhk olarak 10 lane kaset."

Samk c;elin Dogan: "Evel evet."

Mahkeme Ba�kam: "Biri deprem 10. kaselle de bir �ey yok geriye 8 lane kahyor."

Samk c;elin Dogan: "Ama aym anda deprem konu�ulmadl labi daha evvelinde bulunan

bir seminerdir."

Mahkeme Ba�kam: "0 ara araya girmi� ve numaralandlrllml� 8. kasel diye."

... Sanlk c;elin Dogan: " Bu kaselleri �ogallma imkam var. Bir kaset. ses kaseli bir lek ahndl.

Fakal bunu �ok sUralle leknik olarak �ogallmak malum mUmkUn. c;ogalillml� samyorum ve ben

bunu 2010 senesinin burada yani Silivri KampUsUnde iken a�lklama da yapllm ve bu basmda da

yer aldl ve benim �u anda Ale�i ve ihaneli gordUk diye kilablmm son klsmmda yazan

mekluplarda var balyoz nasll lezgahlandl diye. Ve buradaki duru�mada da izah ellim. Dedim ki;

bu bununla ilgili olarak bu balyoz soylenlileri, ihbar mekluplan talan u�u�uyor malum Amerikan

BUyUkel�iligine kadar gilmi�ler darbe yaplyorlar, onlar bu konuda darbenin olmadlgml, sahle

oldugunu belgelerin talan soylemi�. 0 donemlerde Genelkurmay Ba�kam buraya geldigini

islanbul'a, bizim seminerden soma islanbul'da Mayls aymm sonlarma dogru 18 Mayls

samyorum. Bir harp oyunu oynandlgml, harp oyununda benimle ozel olarak konu�lugunu, bana

bazl sorular sordugunu, bazl soylenliler bir arkada�hgtmlz var 0 samimiyel i�erisinde bir

soylenliler var. Bu soylenliler boyle boyle bazl emekli generallerin kailldlgl, sivillerin kailldlgi bir

darbe soylenlileri var ne diyorsun deyince ben labi yine saygl smlrlan i�erisinde ama biraz

olduk�a almml� olarak ben me�ru bir slmrlann i�erisindeyim, zemindeyim ve boyle kalmaya

devam ediyorum diye ba�layan bir konu�ma yapllm. Kendisi de UzUldU, ben de UzUldUm ve

dl!?an �Ikllglm zaman da Ayta� Pa!?a'ya boyle boyle soylUyor bu nereden kaynaklanlyor talan

dedim. I!?le 0 donemde 0 meklubu bunun devaml olarak da Hilmi Pa!?a'ya sorular yoneillim. Bu

.... seminerden soma ya bana boyle soyledigine gore ihbar mekluplan sagda solda u�u!?luguna

gore imzaslz, siz bir ara!?llrma yapllnlz ml? Belgeler kozmik bUrodan �Ikmadl, �Ikamaz. Zalen

bugUn de ispal edilmi!? durumda. Kozmik bUronun kayltlan belli. Bu belgeleri acaba resmi yoldan

ml �Ikli? Bu konuda cevap veriniz diye kamuoyuna duyuruda bulundum a�lk meklupla ve

sadece zamanm Genelkurmay Ba!?kanmdan konuyla ilgill olmayan ba�ka IOrlU a�lklama geldi.

OzUldUgUnU talan soyledi. Halla bir hakarel olarak gordU belki bilmiyorum. c;UnkU koslebek latml

ben onun i�in kullanmaml!?llm. Koslebek belki onun lakablydl. Benim akllma gelmemi!?li. Bir

koslebek bir evrak alabilir. Ama bUlOn valizi alamaz demi!?lim. 0 ondan ahnml!? Ben de

maaleset bilmiyorum yani bunun hakikalen 0 denemde sonradan ammsadlm."

Mahkeme Ba!?kam: "Lise yillanndaki bir."

Samk c;elin Dogan: "Etendim."

Mah e B am: "Lise yillanndan kalma ml boyle basm yansryan tr olay vardl?"

S Ik n Dogan: "Lise yillannda kalma kOSlebf diy bir lak I vardl. Boyle alabilir

dedim. enim ona sordugum soru net. Yani siz boyle ir la kikal y llrdmlz ml, ben �UnkU

has e lllm, kalp ameliyall oldum. 0 donem i�erisind boy bir lah ikall ozel kanah)le."

k�m: "0 zaman size bu kaselleri!?u Ergin gun'un deJigi gil:1i

aZI kasetlerin geldigini soylemediler."

./ 'l
'\
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Samk getin Dogan: "Ben samyorum ki ben sanlyorum ki emir komuta zinciri iyerisinde

kendisiyle tabi eskiden beraber yall�ml� arkada�lan da var karargahta. Bunu gayet tabi herkes

de biliyor karargah iyerisinde. Onlara da aylktl seminer. Yani seminerde olan ozel kalemden

arkada�lar da vardl falan. Bu oyle gitmi�tir diyorum. 0 oyle gitmi�tir yani emir komuta zinciri

iyerisinde yahut da kendi istememi� olsa bile bazl adamlan vasltaslyla komutan ileri gire

konu�tu diye kasetleri gondermi�tir. Ben de zaten soylenti olarak kendi kulaglna gidecegi iyin

kaselleri bant'a aldlrdlm konu�maYI. Me�ru zemin iyerisinde konu�uyoruz. Mevcut usul ve

kanunlara, yasalara ve nasll yapllmasl gerektigine uygun belli genelgelere uygun olarak bir

konuyu hem cephe gerisine, hem cephe i1erisini konu�uyoruz. Ve bundan dolayl aylkya �ey

yaptlmz ml ki anllyorum. Buraya gelirse arkada�lanml davet elliler. Buraya gelirse bu konuya

aylkllk kazandlrtr ve bu kaseller kendisine ya kendi istegi yahut da gonOIiO olarak bir klslm

arkada� taraflndan iletilmil?tir. 0 donemde Sayln Bal?bakan da tabi bir maalesef eskiden olmu�

olan ihtilallerin �eyi ile bir ihtilal paranoyasl var, korkusu ve endi�esi var 0 anla�IIIYor. Bu �eydeki

bugOn ortaya ylktl her �ey ve ondan dolayl da Ba�bakan ne oluyor, ne gidiyor mektuplar allyoruz

deyince i�te kasetleri Sayln Ba�bakan'a vermi�. Aralannda yok ozel kendi tabiri ile �iirsel bir

... uyum iyerisinde yall�an 2 devlet �eyi biri Ba�bakan, birisi Genelkurmay Ba�kanl. Ondan sonra

biz bir l?ey gormedik burada falan diyor ve nihayet onun sonunda da Sayln Aytay Yalman'a

herhalde bir vesile oldu ki kendi huzuruna ylktlgl zaman bak i�te bunlara da bakln falan dedi.

Belki i�te birisi kaseller var ona verdi. Bir suretini verdi muhtemelen. Bir surette samyorum ki

Bal?bakan kendi yevresinde, yakln yevresinde bir istihbarat alam olu�turmak gayrelleri oldugu

biryok Ergenekon soru�turmaslndaki �eylerde var ses dinlemelerinde var Sayln Ba�bakanln

yaptlgl konu�malar var. Ordu iyerisinde bir ag kurmak istiyorum dedigi kesin laflar var. Yani

isterseniz bu �eyleri Ergenekon soru�turmaslnln iyerisinde, dosyalan iyerisinde olan bu

klasorleri de ylkartabiliriz, Burada bir korgeneralimize, emekli bir korgeneralimize gorev vermek

istiyor. I�te aralanndaki bir konu�ma falan var. Bu 0 gorevi kabul etmiyor. Bu arada samyorum ki

kabul eden belli bir grup var belki. Belli ki yahut da daha yakln yevresi var. Kaseti oraya

vermi�tir. Zamam gelince bu olaylan pi�irmek ki 2004 yllinda size de soylemi�tim burada

aylkladlm Alper GOmO�'O tamyorum."

Samk Ozden Ornek: "GormO�."

Samk getin Dogan: "GormO� pardon. Alper GormO� diyor ki bir i�te belli bir gruba yakln

bu askeri vesayetten nasll kurtuluruz diye bir tartl�ma yaptlk. Belli bir seminere katlldlm galiba

Klzllcahamam'da."

..... Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anlal?llamadl.

Samk getin Dogan: "Bolu'da, Bolu'da degil mi? Evet orada bir konu�ma yaptlk. Il?te bu

konu�mada ortaya ylkan konu i�te muvaffak olmaml� bir darbe olarak gorOyorlar belki semineri.

Yahut bundan i1ham allyorlar ve darbe yapmll? olanlan, yapmaml� olanlan, ordunun sivillerini

toparlayln diyorlar. Bu aylk seyik yazdI. Bizim buradaki yagnm da bu ve konuyu aylkllga."

Mahkeme Ba�kam: "Peki ama �eyi yanll� anlamadlysam kasellerin geli� istikameti

Ba�bakan'dan Kara Kuvvetleri Komutanlna siz oyle dediniz degil mi?"

Samk getin Dogan: "Evet oyle dediler."

Mahkeme Ba�kam: "Ben sanki once Genelkurmay Ba�kanlna oradan Kam Ktt,..t'etleri

Komutanlna ondan sonra Ba�bakan'a gitti mi l?eklinde anladlm sizi."

Sanlk getin Dogan: "Ama usul zaten yok muhtemeld'r Genelkur y Ba�kam gormeden

Kara Kuvvetleri e . ilmez ama Genelkurmay Ba�kam bun kudukta sonra Ba�bakana."

Mahke a�kanl: "Ama kaset yani bu Ergin S un'un a attlgl konu sizin semine

kasetlerini .. e Ba�bakan'a ula�tlrlldlgl, onun vasltaslyl ara Ku elleri Komutanma gittigini.

S tin": "0 ondan ula�tlrllabilir ama perde a asmdakini arz fiyoru"..

Yani B a da onu Genelkurmay Bal?kanl ula�tlrdl soylOyorum, .

.�
34



T.c.lsTANBUL 10.AGIR CEZA MAHKEMESI (CMK 250 MADDESIILE YETKILi ) CELSE TARIHI
27.03.2012 ESAS NO: 2010/283 CELSE NO:97 Sayfa:35

Mahkeme Ba�kanl: "Sonra da Kara Kuwetleri Komutanma gitmi�tir diye

dO�OnOyorsunuz."

Sanlk yetin Dogan: "Evet oyle yani usul normal budur."

Mahkeme Ba�kanl: "Savcr Bey size bir CD dedigi icin 0 konuda aClklamanlzl almak

istedim. Buyurun Savcl Bey."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "�imdi Ba�bakan donemin i�te AytaC Yalman'a ne

mOnasebetle vermi�? Yani ordu icerisinde bircok normal seminer olduguna gore her seminerin

kaseti verilmedigine gore buradaki bu kasetleri ne mOnasebetle vermi�? Aytac Pa�a bunu ne i1e

izah etti size?"

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "MOsaade eder misiniz? MOsaade edin Ergin Saygun gorO�me

konusunu aClkladl kendisi. Kendi aralanndaki ozel gorO�medir. Istedigi yere kadar da devam

edebilir buyurun."

Sanlk Ergin Saygun: "Evet efendim bu tabi Aytac Pa�a buraya geldiginde kendisi daha iyi

cevaplandlrabilir. Yani ne mOnasebetle verdigini ben bilemem tabi."

., Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Size niye bahsetti? Olaydan sonra ml bahsetti yani

davadan sonra ml bahsetti?"

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim bu a�agl yukan Yllba�I."

Mahkeme Ba�kanl: "�eyde Savcl Bey gecen sene Yllba�mda."

Sanlk Ergin Saygun: "�eyin cenazesi ne zamandr, cenaze ne gOn, cenazenin oldugu

gOn?"

Sanlk �OkrO Sanl�lk: "Efendim cenaze rahmetli Emekli TOmgeneral Nihat Ozeyranh'nm

Selimiye Camiindeki bir cenaze torenine AytaC Yalman General katJlml�tl. Tahmin ediyorum

Ocak ayl icerisinde olabilir COnkO."

Sanlk Ergin Saygun: "2011 efendim."

Sanlk �OkrO Sanl�lk: "Biz tutuklanml�tlk. Ilk tutuklulugum, bir 3 ayhk bir tutukluluk sOrem

vardl 0 bitmi�ti. Karar da bitmi�ti malum bu yakalama karan da ortadan kalkml�tl. Yani Kaslm

ayr olabilir, Arallk aYI olabilir, Ocak aYI olabilir tam olarak hatlrlamlyorum. 0 tarihlerde ondan

birkac gOn sonra COnkO aynl olaym bir benzerini de bana ifade etti. Yani burada onu da soz

almak ve aClklamak istiyordum. Hani kasetlerden bahsetmedi ama Ba�bakanm bu yapllan

seminerle ilgili gOn gOn haberi oluyor �eklinde bir ifade kulandl. Ama neyi amacladlgml

bilmiyordum. Burada da ayn bir �ekilde kaset verildi �eklinde bir ifadesi var Saym

-- Arkada�lmlzm. Hani boyle bir konu kendisi tarafmdan ifade edildi."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Ba�bakanm haberdar olmasl normal bir �ey mi,

anormal bir �ey mi? Bilgisi olmasl gerekmez mi Ba�bakanm, bilgi alabilir mi?"

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim onu ben bilemem tabi yani ben 0 zaman kolordu

komutanlylm. Bunlar benim cok Ozerimde olan i�ler yani herhangi bir bilgimin olmasl."

Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Yani �oyle Ba�bakan boyle bir �eyden, seminerden

haberdar olmasl normal degil midir yani bir anormallik yoksa bile?"

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim onu dedigim gibi bilemem yani onu gene burada Saym

Komutan gelirse kendisine bu soruyu tevcih ederseniz. AynntJll size malumat--veret:nteceini

dO�OnOyorum efendim." �/
Cumhuriyet Savclsl HOseyin Kaplan: "�imdi ba�ka bir mniyette . soru sorulmu�."

San� Saygun: "Buyurun."

iyet Savclsl HOseyin Kaplan: "Oncelikli 0f,ra bU�'1m ek klasorlerde sinagog've
kilisele7Jf'ftgjJi bir bilgi notu var, not var. Burada bu onc i s ru . nce.si �ey de. I�te 2 tane Neve
�alony1f�li �inagog'u kmmlZI i�aretlenmi�. B nu ilir iniz." .1

gm Saygun: "Evet.;' ,

\
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Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Akabinde i�le 15 Kaslm'da bu klrmizi i�aretlenen

sinagoglara saldlfl olmu�. Bununla ilgili size Emniyette bir soru sormu�lar."

Sanlk Ergin Saygun: "Eve\."

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Soru onemli degi!. Ben cevabmizi okumak

isliyorum. $oyle demi�siniz; TOrk Silahll Kuwelleri igerisinde bazen mevcul siyasi yapldan ve

Olkenin durumundan rahalslz olanlar ve buna kar�1 faaliyel goslerenler olsa da bunun burada

belirtildigi gibi bOyOk kapsamda organize bir 909 yani bu saldlnlan yapabilecek bir 909

olabilecegini sanmlyorum. HOkOmetten ve siyasal durumdan rahalslz olan kesimlerle de hi9bir

zaman ilgim ve baglm olmadl. Her defasmda personelime TOrk Silahh Kuwetlerindeki bu larz

olu�umlardan ve siyaselle ilgili konulardan uzak durmalanm Israrla soyledim. TOrk Silahh

Kuwetleri igerisinde bu tor yapllanmalan nasll lespil ettiniz, bildiginiz yapllanmalar var ml,

bunlarla ilgili ne gibi i�lemler yaplmlz bunu a91klayabilir misiniz?"

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim zalen Emniyetteki ifademi reddelmemin sebeplerinden bir

lanesi de bu lOr sorulardlr. Gecenin 90k ileri saallerinde �ekerim bilmem ka9a, lansiyonum

filancaya 9lkml�ken Israrla bunlarm sorulmasl."

.... Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Yok bu cevabmlz."

Samk Ergin Saygun: "Efendim olabilir. Ben bOton hepsini reddettigim i9in buna cevap

vermek zorunda hisselmiyorum kendimi ama �unu soyleyeyim. Bana orada bunIan siz mi

yaplmlz dediler. Dedim boyle soru olmaz. Dediler ki HCBS'nin MOne gittigimizde 6. Alaym

arabalan bizden once oradaydl. Yani sanki bombayl onlar koymu�, onlar pallalml� gibl. Bunlan

ben kesinlikle ve �iddetle reddederim. Boyle bir �eyin soru olmasml dahi bir zOI addederim.

Boyle bir �eyin sorulmasml dahi kabul elmem."

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Soru ile ilgili degil zalen. Bizim bu yapllanlar ile

......

ilgill."

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim olabilir, sorulabilir."

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Var ml? $imdi rahal ortamda sorahm."

Sanlk Ergin Saygun: "Soyleyecek hi9bir �eyim yoklur efendim bu konuda."

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Boyle yapllanmalar ile bir ilginiz var ml onu

sorahm?"

Samk Ergin Saygun: "HaYlr efendim. Bir defa daha soylOyorum. Soyleyecek hi9bir �eyim

yoklur bu konularda."

Sanlk c;elin Dogan: "Evel ben bu konuya a91khk kazandlrmak isliyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Tamam buyurun."

Samk c;elin Dogan: "Bu konuya a91khk kazandlrmam hayali bir oneme sahip bir konu.

Ewela bu lisle dedikleriniz, �u lisle dedikleriniz var ya hani sinagog Iisleleri falan. Bir kere

Windows 2007."

Cumhuriyel Savclsl HOseyin Kaplan: "Yok olay onla ilgili degi!. Ben �ey ile degi!."

Samk c;elin Dogan: "Yok yok ama onemli siz ona ilibar ederek soru soruyorsunuz. 0

Windows 2007 yani 2006'dan sonra hazlrlanml� bir lisle biliyor musunuz olaydan sonra. Bir de

biliyor musunuz ki daha ewel burada belirttim. SOha Tanyeri Albaym 0 zaman albaydl. Nol

defterinin en allmda, en son hanesinde delerjan ve gokku�agl var. Ne i9in var? Farkh kalemde."

Mahkeme Ba�kam: "EI yazllan uymuyor."

Samk c;elin Dogan: "Efendim."

Mahk e Ba�kanl: "EI yazllan uymuyor zalen, kendisine uymu

Sanlk ogan: "Evel bu hi9 ilgisi olmayan bu ya s ece 0 HCBS ve si agog

saldlfllan pan unsurlann hammaddesini delerjalf brik mdan aldlklan i9in oraya
yaz aZIYI dedim ki kaligrafik olarak konlrol i fa hdlr, benzelmeye 9ah 1�llr,

ayndlr . e, zamam da, mOrekkebi de larih olarak rt da r. Bu bir yOz karasldlr. Silahh

kuv II ens.ulllafIMl""sinagoglan, Olke zenginliklerini bala bir duruma, Ell K ide ile

=tJcL
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i�birligi yapan bir duruma neden ihtiya� duyuyorlar? $unun i�in ihtiya� duyuyorlar. Bunu efendim

kotardlk ama hi�bir su� unsuru yok, hi�bir eylem yok. Ha bir eylem bulallm, bir baglantl kurallm.

Ama ellerine yuzlerine bula�tlrdllar ve bunun ile ilgili olarak Emniyet Genel Mudurune ozel yazi

var. Bu yazlyr da ba�ka bir 0 yazi da dosyanm i�erisinde var ama sanki ba�ka bir �eyin

cevablyml� gibi koydular. Maalesef soyledigim gibi tekrar ediyorum. Bu olaym i�inde, kotaranlar

i�erisinde Emniyet mensuplan vardlr ve bunu tekrar ediyorum."

Mahkeme Ba�kam: "Peki."

Sanlk yetin Dogan: "Tekrar su� duyurusunda bulunuyorum."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "$imdi yalmz bak Turk Silahh Kuwetlerini saygm bir

kurum olarak kabul ediyoruz. Onlann verdigi yazllan dogru kabul etmemiz gerektigini

soylUyoruz. Emniyet Genel Mudurlugu de saygm bir kurumdur. Onlann verdigi, yaptlgl i�lemleri

de saygm kabul etmek zorundaylz."

Samk yetin Dogan: "Evet Emniyet Genel Mudurlugu saygm bir kurum. yunku verdigi

cevapta boyle bir �eyden haberim yok diyor ona saygl duyuyorum. Ben diyorum ki i�inde

bulunan ugursuz gruplar, i�birlik�i gruplar var diyorum ve itham ettigim teror uretim merkezi

haline getirdiklerini soyledigim insanlar onlardlr, kurum degildir ve bu nedenle hepsi �il yavrusu

gibi dagltllml�lardlr. $u anda hepsi, hi�birisi orada degildir. Mesele bundan ibarettir. Bunlann

i�birligi yaptlklan kesindir."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Zaten dogrusu o. Yani ordu i�inde de su� i�leyen

bir klslm insanlar olabilir."

Samk yetin Dogan: "Su� i�leyenler varsa ispat edersin."

Cumhuriyet Savclsl Huseyin Kaplan: "Kurumlar zaten munezzehtir, temizdir."

Samk yetin Dogan: "ispat edersin su� i�leyeni, atarsm mesele burada."

Mahkeme Ba�kam: "Peki. Kurum farkh ki�iler farkh. Yani hi�bir zaman kurumlar

yargllanmaz. I�indeki ki�ilerin varsa su�u yargllamr."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kam: "Tamam soz hakkl verecegiz. Hakim Bey soru soracak ondan soma."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "1. Ordu KomutanliQI yapml� oldugunuz donem i�erisinde

ar�ivlerin duzenlenmesi ya da ar�ivlerin aylklanmasl yonunde herhangi bir emriniz oldu mu?"

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim oldu. Ben genelde her gittigim birlikte ar�ivlere bakanm

evraklann yeniden duzenlenmesi, usulune gore yapllml� mldlr yapllmaml� mldlr diye. Biriken

fazla evraklar varsa onlan usulUne gore imha ettiririm. Bu gittigim her birlikte standart olarak

yaptlglm bir i�tir."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Cevabmlzdan anladlglm kadan ile 1. Ordunun Selimiye

KI�lasmm geneline �amil olarak bir emir mi verdiniz?"

Samk Ergin Saygun: "Evet."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yani ar�ivlerin duzenlenmesi veyahut da ar�iv

�ah�malann yapllmasl noktasmda?"

Sanlk Ergin Saygun: "Yani birlik ve �ubelerde, ba�kanhklarda biriken fazla evrak varsa

bunlann usulune uygun olarak imha edilmesi veya ar�ive kaldlrllmasl. Yani..--talimet..ne

gerekiyorsa onu."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Hassas oldugunuzu anladlm 0 zam

Samk Ergin Saygun: "Efendim."

Oye H�im Ali Efendi Peksak: "Ar�iv noktasmda hassas o/�ugl,lfiuzu anhyorum."

Sanjgkgin Saygun: "Evet oyleyimdir."

.. akim Ali Efendi Peksak: "Goreve ba�ladlgmlz qf dif(ne i�erisinde herhangi�r�ivle

i�, bir yakmma veyahut da ar�iv �all�malan�ln �apllm I I yonunde si¥ ula�a
�ekli ile bir beyan olmu� muydu?"

anlk Ergin Saygun: "HaYlr olmaml�tlr."

�tJ?{ j I 1\;\
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Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Yani 0 yapllan donem igerisindeki, sizin gorev yapml�
oldugunuz donemde ba�ladlgmlz, goreve ba�ladlgmlz donemde ar�iv 9ah�malan zaten dOzenli

olarak 0 goreve ba�ladlgmlz tarihe kadar yapllml� mlydl?"

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim tabi yeniden yapllmasl gereken birtaklm �eyler vardl.

Arada i� yogunlugu ile hemen el atllmaml�. Efendim zaten bu her sene sonunda yaplhr.

Talimata gore Arahk aymdan itibaren ar�ive kalkacak olan evraklar aynhr. Bunlann listeleri

tutulur, imha edilecek olanlar imha edilir listeleri tutulur. Bu Iisteler de ilgili yerlerde muhafaza

edilir. Yani bu benim herhangi bir noksanhk gordOgOmden degil normal yapllmasl gereken bir

faaliyettir. Ben zaten EylOI gibiydi herhalde oyle hatlrhyorum. i�te sene sonuna dogru bunlar,

Genelkurmay'da da yaptlk aynl �eyi. Yani bu kuwet karargahmda da yaptlk aynl �eyi. Bu her

yerde yapllmasl gereken normal bir prosedOrdOr."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Katllml� bulundugunuz, sunum da yapml� oldugunuz

seminerde Olke genelini kapsayan herhangi bir konu var mlydl?"

Sanlk Ergin Saygun: "Anladlm efendim."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Seminerde 1. Orduda yapllml� olan plan seminerinde 05-
__ 70 Mart tarihinde."

Sanlk Ergin Saygun: "Eve!."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Olke genelini kapsayan herhangi bir konu var mlydl?"

Sanlk Ergin Saygun: "Vardl efendim. Bize veri len gorev yapllacak degerlendirmenin

bOton TOrkiye'yi kapsamaslydl."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!."

Sanlk Ergin Saygun: "Ona gore de biz i�te Avrupa Birligi dahil onun Olkemize, benim

yaptlglml ben ifade ediyorum. I�te GOneydogu da �u olur vesaire gibi ne gorev verildiyse kendi

kafamlza gore boyle bir �ey hazlrladlk, takdim hazlrladlk ve onu da yaptlk orada."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Polisteki sorulara i�te kabul etmediginizi."
Sanlk Ergin Saygun: "Eve!."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Oradaki savunmalannlzl beyan ettiniz. 0 yonde de bir

sorum vardl ama eger tabi yani cevap vermek zorunda zaten degilsiniz. Zeyno Baran'a yonelik

olarak Illmll islam modelinin ta�ldlgl riskier anlatllmah �ekli ile bir talimatmlzm oldugu, sizin bu

hususta da kendi �ahsi fikrinizin Ihmll islam modelinin uygulanmasl gerektigi TOrkiye a91smdan

oyle bir beyanmlz var genel kapsam itibari ile bu hususta hallrllyor musunuz cevabmIZI?"

Sanlk Ergin Saygun: "0 oyle degil efendim."

- Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!."
Sanlk Ergin Saygun: "$imdi bana dediler ki Ihmh Islam'l nereden biliyorsun. Nereden

91kardm Ihmh islam diye bir �ey. Yani nerede yazlyor bu ara�tlrma ml yaptm."
Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Bunu Emniyetteki soru soranlar ml?"

Sanlk Ergin Saygun: "Emniyettekiler sordular."

Oye Hakim Ali Efendi Peksak: "Eve!."

Sanlk Ergin Saygun: "Evet yani bir ara�tlrma ml yaptm, bir yerde mi okudun. Ihmh Islam

nedir, nereden, ne biliyorsun dediler Ihmh Islam diye bir �ey oldugunu. Ben de tabi dedi-im gibi

bu hi9bir hazlrhk yapmadan gecenin bilmem sabahln aldllar gotOrdOler, gecen' mem ka91 a

hallrlayabildigim kadan ile soyledim, benim bildigim kadan ile oraya onu y ollar ml bilmiyoru .

ilk Ihmh islam 95 ylhnda Daniel Pipes diye bir adamm yatlgl bir akale ile 9Ikml�tlr. y
orada TOrkiy yi bir Illmll Islam Olkesi olarak korumak, efen m on desteklemek ve radlklil

islam'a kar� m za etmek gibi fikirler yer almaktaydl. Y�s bunu Zeyno Baran ile veya blr
ba�kasl ile angi bir ilgisi yoktur onun."

.. e akimAli Efendi Peksak: "Tamam Ba�kanlm."

aygun: "Te�ekkOr ederim."

�
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Sanlk Hanifi Y,'dlnm: "Ben az once as"nda Saym Oye Hakimimiz konuya degindi, ba�ka

konuya ger;:meden once soz almak istemi�tim. l;iinkii verecegim cevap Saym Savclmm sordugu

soru i1e alaka" idi. Iddianamenin sayfa 70'te bu kiliseler ile ilgili olarak �oyle bir tabir var.

TOBITAK raporunda gaze r;:arpan en onemli hususlardan birisinin de son 10 saklama

kayltlandlr. Bir beige 8-9 kez yaratlldlgl ad ile ii?lenmi� iken son kaydetmelerde tamamen fark"

bir beige adl ve ir;:erigine kavu�mu� goriilmektedir. Ornegin; kiliseler ve sinagoglar.doc isimli

beige bai?langlr;:ta komutan kapam� konu�masl 05 Mart 2003.doc olarak i�lenmi� ve 9 kez bu

isimle saklanml�tlr. Ancak son saklamada beige kiliseler ve sinagoglar.doc ismi i1e saklanml�.

Ir;:erigi, altml r;:izerek vurguluyorum ir;:erigi tamamen degi�tirilmi� ve beige iizerinde bir daha

degi�iklik yapllmaml�tlr. Saym Savclmlz bunu iddianame sayfa 70'ten okuyorum. Yani bu

sinagoglann, kiliselerin sahte oldugunu iddianamede yer allyor. Aynca az once Saym 1. Ordu

Komutanlmlz da bunun 2007 versiyonu ile hazlrlandlgml belirtmi�ti. Bunu ar;:lk"ga kavu�turmak

ir;:in soz aldlm arz ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki Sinan Ertugrul soz istiyor herhalde arkadan."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun.

-. Mahkeme Ba�kanl: "Miisaade ederseniz arkada demi�tim. Size de soz hakkl verecegim

buyurun."

Sanlk Sinan Ertugrul: "Bai?kan Bey oncelikle ismimi ezbere ben balyoz 2'den tutukluyum

hatlrladlglmz ir;:in memnuniyet duydugumu dile getirmek istiyorum. Biraz once bir hususu dile

getirmi�tiniz onun ile ilgili bir �ey soyleyecegim. Ilk once 15 Mart'ta 3. Kolordu Ozel Askeri Ceza

Tutukevi Miidiirliigiiniin 9120662-12 sayl" evrakmm ekinde bir de bugiin aynl �ekilde belirttigim

bir husus var, verdigim dilekr;:e var. Dilekr;:e �u. Emniyet Genel Miidiirliigiiniin birkar;: kii?i

yiiziinden koto bilinmesini onlemek. Benim ifademde ve soru�turma evraklannda yer alan ve

iddianamede maalesef aynen ger;:mi� olan 3 tane husus var. Hir;:bir �imdiye kadar adl ger;:en

sizin okudugunuz, bildigimiz hir;:bir sahte dijital veride veya hir;:bir yerde olmayan 3 tane olgu

bana sanki bunlar varml� diye sur;:lama olarak getirildi. Ben bununla ilgili 3 tane ayn polis tespit

tutanagma imza atan yanll� hatlrlamlyorsam aym sicil numarasma sahip yani aym ki�iler

oldugunu degerlendirdigim ki�ilerin sicil numarasml vererek burada dinlenmelerini talep

etmii?tim. Umanm bu soylediginiz kapsamda yani Emniyet Genel Miidiirliigii i1e �ahsi sur;:lan

birbirinden aYlrmak ir;:in bunlann dinlenmesi ile ilgili taleplerimi dikkate alacagmlzl umuyorum.

Te�ekkiir ederim."

Mahkeme Ba�kam: "Buyurun Mustafa Kemal Tutkun."

'- Samk Mustafa Kemal Tutkun: "SaYln Ba�kan Saym Komutammlza bir soru sormak

istiyorum. iddianamenin 955. sayfasmda 6. paragraf. Ost yazl plan r;:a"�masl 2003 ad" dosyada
yer alan Arallk 2002 tarihli iist yazlda planm ve eklerinin dagltlm A plam kapsammda 1. Ordu

birliklerine gonderildigi belirtilmektedir. Bu yazlyl ordu komutam emri ile 0 tarihte tiimgeneral

olan �iipheli Nejat Bek imzalayarak birliklere gondermi�tir. Komutamm boyle bir imzali evrak

aldmlz ml?"

Sanlk Ergin Saygun: "Yani i?imdi tabi buna bir �ey soyleyebilmem miimkiin degil. Boyle

bir evrak varsa getirsinler goreyim. ImzalaYlp, allp almadlglmlzl ancak oyle karar veririm �imdi

veremem." .--

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "2.) Bu evrak i1e i1gili."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Sanlk ustafa Kemal Tutkun: "1 dakika. Bu konu a klasor 20, sayfa 9'da Aralik 2002

tarihli iist ya n r;:ali�masl isimli belgenin gorevle di ede y tkili 97 personele hitabe

yazllml� oldugu yani az once okudugum dagltlm A la I degil. "nkii A planmda kolordul

var. I e yazllmli? bir yazl oldugu yani farkli bi y um. Anca bu yazmm ga9derilnJi�
01 . gibi aZlda ger;:en hususlann ilgili person e 'zlii olarak da . dirilmi� o�bilecegi,
bO Li bildirim aldmlz ml komutamm?"
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Sanlk Ergin Saygun: "Bunu sabahki takdimimde yani duru�mada boyle bir �eyin, bir

davada boyle bir �eyin olamayacagml, ihtimale tahmine dayah bir �eyin olamayacagml

soylemi�tim. Yani gonderilmi� olabilir de olmayabilir de. Temel hukuk kurahdlr eger bir �iiphe

varsa bu sanlk lehine kullanlhr. 0 nedenle bu gonderilmemi� olarak i�lem gormek

durumundadlr."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Komutanlm aYni konuda iddianamenin 457. sayfada da

aYni sozde yazmm adma imzaya a�llml� Nejat Bek olarak ifade edildigini goriiyoruz. 1?imdi

Saym Ba�kan soruyorum. Aynl konuda 3 tane farkh yorum. Biri iddianamenin 457, biri 955,

digeri de ek klasor 20, sayfa 9. Bunlarm hangisi dogru? Eger imzalayarak gonderildigi ifade

ediyorsa ki en son hiikiim bahsinde bundan bahsediliyor Iddia Makaml tarafmdan. 0

imzalayarak gonderildigi ifade edilen yazlyl gormek istiyorum. Son sorum Saym Komutanlm.

Balyoz giivenlik harekat planmda gorev yapacak personeli takip eden ki�iler de yani siz ve ben

de 97 ki�iden bahsediyoruz. 1. Ordu birliklerinde gorev yapan ki�ileri tek tek irdeleyip, 0 ki�iler ile

irtibata ge�ip, gorevlendirmeleri yapml�lardlr iddiasl var. Ne diyorsunuz bu konuda?"

Sanlk Ergin Saygun: "Balyoz giivenlik harekat planl dive bir plan yoktur. Eger var

diyorsanlz getirin goreyim planl ona gore soyleyeyim."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Peki gorii�iip irdeleme konusuna ne diyorsunuz?"

Sanlk Ergin Saygun: "I�te olmayan bir planl da tabi irdelemem de miimkiin degildir."

Sanlk Mustafa Kemal Tutkun: "Te�ekkiir ederim."

Sanlk Ergin Saygun: "Sagolun."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki ne kadar kaldl CO'miz. 5 dakika daha kullanabiliriz."

Sanlk Ergin Saygun: "Biraz efendim uzayacaksa bir 5 dakika ara verelim."

Mahkeme Ba�kanl: "Tamam ara verelim. CO'nin de degi�me vakti gelmi�."

Duru�maya klsa bir ara verildi.

Duru�maya kaldlgl verden devam olundu.

Sanlk C;;etin Dogan: "Saym Ba�kan."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet Buyurun siz soz istemi�tiniz."

Sanlk C;;etin Dogan: "Evet soz istemi�tim. C;;ok basit bir sorum olacak. Ozellikle �ok

kolayhkla cevap verecegini de biliyorum. Fakat bu ozellikle Savcllanmlz i�in aydmlatici olacagml

sanlyorum. Elimde iki tane kalem var birisi �u, birisi bu. Burada yazmm iist klsml �undan,

yazmm �ey klsml bununla yazllml�tlr. Bu yazl 1999, bu kalem 1999 senesinde imal edilmi� ve

2000, 2001, 2002, 2003 yillannda kullanllml� olan bir kalemdir. Yani 0 zaman kullanllml� hala

daha piyasada var yani, yazan yazlyor. fakat daha modern, daha iyi bir kalem. Bu 2006 ylhnm

sonunda, 200Tde kullanllmaya ba�lanml� Tiirk Silahh Kuwetlerinde burada her yerde bu

kalemden var ve �ok daha giizel yazlyor. Bilgisayarlar da bOyle, bu kalem hangi kalemle

yazlldlgml, bu yazlyl tetkik ettiginiz zaman bilimsel olarak miirekkebi ile her �eyi ile

bulabiliyorsunuz. Bilgisayarlar da boyle 1999, 2000, 2007 Windows programl ile 2003 programl

ile yazllanlar, bu eski modelle yazllanlar, bu gayet tabi rahathkla belli oluyor. 0 programda

yazlldlgml sanlp fakat yeni bilgisayarlarda ashnda ashnda geri planda 2007 programl olan

bilgisayar oldugu zaman, goriinii�te 0 program ile yazlhyormu� gibi goriiniiyor bu fakat arka

planda bunu gorebiliyorsunuz. Su� unsuru ta�lyan batiin belgeier, �imdi arkada�lan . u

soruyu soruyor, ben var mlydlm, bana bu emir vermi� miydin? Hepsi nerde, . agoglar fala

filan hepsi nerde? Su� unsuru ta�lyan belgelerde, imal edilmi� Igelerde bunlann en so

verdigimiz on r oru da benim avukatlanmm verdigi raporda b kaleml aZlldlgml, bu kale

goriintiisii veril i . " yani 2003 programma gore YaPlldlg�a a rka kal de arahklarda yapllan

analizlerde b nla yazlldlgml ortaya koyuyor. 1?imdi siz ef ndim nagoglarda �u oldu

�uraya .. I i siz yaptmlz ml denen belgenin kendisi 2 7 daha oma yazllml�sa, � s?ru

nevi ya 0 uyor. Bir komployu mu, yoksa bir ger�e" mi bir ger� i aramak ml ojUyor. ne
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Sanlk Ergin Saygun: "Efendim �imdi bu eger oyleyse normal zeka seviyesinde olan birisi
bunun bir komplo oldugunu gayet rahat anlayacaktlr."

Sanlk yetin Dogan: " �imdi bu asllnda yazllan �eylerde zaman �eli�kilerini biliyoruz. Bunu

zaman �eli�kileri i�inde 2009'da olmu� olaylar, eczanelerin ismi degi�mi�, bunlan gorduk.

Bunlara kimse inanmadl. Bu �eli�kileri, maddi �eli�kileri ortaya koyduk. En sonunda teknik

olarak i�erikten baglmslz olarak bu yazl, yazlnln yazlli �ekli dunyanm en unlu bilgisayar

uzmanlan, bili�im uzmanlan taraflndan 200Tden sonra, 2006 Arallk'ta elde edilmi�, 200Tden

sonra fiilen piyasaya �Ikml� bir Windows programl ile ortaya konuluyor. Bu Windows programl

ile yazlldlglna gore artlk bu sorulan sormanln, bu i�lemlerle bu sinagoglan aramanln, 0

tutuklanacaktl, bu tutuklanacaktl diye sormanln anlaml var ml, yok mu ben bunu sormak

istiyorum."

Sanlk Ergin Saygun: "Yok efendim."

Sanlk yetin Dogan: "Te�ekkur ederim."

Sanlk Ergin Saygun: "Sagolun."

Mahkeme Ba�kanl: " Buyurun, a�allm Avukat Bey'in mikrofonunu"

Bir klslm sanlklar mudafii Av. Haluk Pek�en: "SaYIn Saygun, birincisi sabahki bolumde

yapml� oldugunuz a�lklamalar ger�ekten yargllamaya muthi� katkl sagladl �ok te�ekkur

ediyorum. Ozellikle kendi muvekkillerim adlna da aynca �ahsen de te�ekkur ediyorum.
A�lklamalannlzln bir klsmlnda �oyle bir �ey soylediniz. bu all�veri� merkezleri konusu, kurum

i�erisinde bir yeni yaplsal degerlendirme dolaylslyla benim ozel ara�tlrllmaslnl istedigim bir

konuydu. Buna ili�kin biraz daha detayll bir a�lklama yapabilir misiniz, bir bilgi verebilir misiniz?

Neden ihtiya� duydunuz, ne talimat verdiniz, nasll bir sonu� elde ettiniz efendim."

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim sabah anlatmaya �all�tlglm gibi bu tamamen �oyle

soyleyeyim madem aynntlll �ey yaplyoruz. Efendim �imdi 3. Kolordu Karargahl suratli takviye

kolordu, yani her �eysi onceden hazlrlanml�, depolanml�, efendim paketlenmi�, i�te kamyonlara

ona gore slraya gore yuklenecek, u�aklara ona gore yuklenecek, havadan oyle atllacak boyle bir

depolama ihtiyaci �Iktl ortaya. Tabi bizdeki depolamayl arkada�lar bilirler. Efendim i�te sagdan

sola �ey, soldan saga A, B, C, D yukandan a�agl 1,2, 3, 4 raflar vardlr. bu bizim i�imizi gormez.

Tabi benzer buyuk hacimli malzemeler i�te bu Migros'ta, Carrefour'da ba�ka nereler varsa 0 tor

yerlerde de var. Boyle hareket raflar var, efendim hareket eden kapllar falan var filan. Ben de

dedim ki ya gidin bir bakln bunlara nasll yeni bir �ey yeni bir depolama sistemi varsa bunu

yapallm bizim yapacaglmlz �eylere, raf geni�ligini ona gore a�anz i�te oraya bilmem forkliftin

bl�agl girer. Malzemeyi allr ta�lr gibi bu i�e ba�lamamlzln sebebi budur, yani boyle 0 zaman

zaten balyoz malyoz oyle �eyler yoktu. Tamamen bizim ihtiya�lanmlzdandlr. Bu goreve

gonderdigim arkada�lardan burada kimse var ml bilmiyorum. Tabi ben birisine emir veriyorum,

onlar kime gorev veriyorlarsa gidip baklyorlar. Gidip dola�tllar her tarafl bir tanesinde onlar da

merak etmi� niye soruyorsunuz. Bizim arkada�lar da demi�ler ki i�te biz boyle boyle bir yere

gidecegiz, gidebiliriz. Nitekim Afganistan'a gitti mesela kolordu, oraya gittigimiz zaman bize i�te

ekmek, yemekti, suydu vesaireydi �uydu buydu bunlan goturecegiz. Oradakiler de demi� ki ne

ugra�lyorsunuz. Bizim burada 100.000 ki�iye 7 gun yetecek malzeme var. Sizle goru�elim,

anla�maYI yapallm nereye istiyorsanlz oraya getirelim. Nitekim Afganistan'daA�i

�eydeki bizim oradaki birliklerin yiyecek ihtiyaci boyle bir �ey/)sagllyordu.mofeahhit var. Yan

tamamen bu ko rl' gili olarak girdik bu �eye."

Bir kls lar mudafii Av. Haluk Pek�en: "yok t�eli�ur edi

Sanl . Saygun: "Sagolun."

lSI sanlklar mudafii Av. Haluk Pek�en: "So

'n Saygun: "Sagolun."

---'-'"AI(JiC7
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Bir klSlm sanlklar miidafii Av. Haluk Pek�en: "Bir ba�kasl da �u Saym Generalim.

Ozellikle pilot olan subaylara iIi�kin de bir degerlendirmeniz var. Sefer gorev emri konusunu da
i�eren pilot olan subaylara da ili�kin bir degerlendirmeniz var hallrladmlz ml efendimT

Sanlk Ergin Saygun: "Evet. evet."

Bir k,slm sanlklar miidafii Av. Haluk Pek�en: "Bu konuyu da biraz a�ar mlsmlZ efendim

burada ne demek istiyorsunuz. yani bu askeri mevzuat a�lsmdan anladlglm kadanyla bir anlatlm

yaplyorsunuz."

Sanlk Ergin Saygun: "Evet."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Haluk Pek�en: "Bir i�te gorevlendirme."

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim analiz degil bu, normal bir gorevlendirme bu."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Haluk Pek�en: "Hay hay bunu ogrenmek istiyoruz efendim."

Sanlk Ergin Saygun: "$imdi mesela Harp Akademilerinde pilot subaylar var. Tabi bir

alarm durumu, harp durumu oldugu zaman akademideki egitim kesilecek, akademi egitimine

devam edilmesi soz konusu degi\. Bu sadece pilot subaylar da degil, denizci, karaci subaylar da

kurmaylar var orada. Mesela oradaki bir kurmay binba�l, bir kurmay yarbay X tugaym falanca

..... gorevine gidecek. Bo� olan kadrosuna mesela i�te harekat subay yardlmclhgma gidecek.

Bilmem denizci belki bir geminin bilmem i�te muhabere subayhgma gidecek. Havacllar da i�te

filanca iisse gidip pilot olanlar i�te pilotluk gorevi yapacak. I�te seyriiseferci olanlar, seyriiseferci

gorevi yapacak. Bakimci varsa, bakimci gorevlerine gidecek. Yani akademi kapatllacagl i�in

oradaki 0 miilhi� hakikaten orada �ok iyi yeti�mi� ki�iler var. Efendim bunlar her biri Silahh

Kuwetlerin ihtiya� duydugu yerlere sevk edilecek."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Haluk Pek�en: "C;:ok te�ekkiir ederim."

Sanlk Ergin Saygun: "Soylemek istedigim buydu, bilmiyorum."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Haluk Pek�en: "C;:ok �ok te�ekkiir ediyorum yeterli efendim

zaten biz de bunu anlatmak istiyorduk Saym Mahkemeye."

Sanlk Ergin Saygun: "Sagolun."

Bir klslm sanlklar miidafii Av. Haluk Pek�en: "Saym Ba�kanlm, �imdi Saym sanlgm

soylediklerine baklldlgmda bizim ba�tan beri bu mahkemeden ozellikle delillerin tek tek

degerlendirilmesi yoniindeki Isranmlzl teyit eden. Saym Mahkemenin de �ok�a kabul etligi bir

noktaya geldik. Ashnda yargllamanln siirOklendigi noktaya gelindiginde baklldlglnda sorulan

sorular, yargllamanln odaklandlgl konulara baklldlgmda ger�ekten ba�tan beri yapllmasl

gerekenin yapllmamasmm eksikligi ve Mahkeme iizerinde de bu yonde ku�kulann olu�tugu

� goriilmekte. $imdi az once Saym Ba�kanlm sizin Mahkemeye ifade ettiginiz bir belgeden

bahsettiniz. Ben talep ettim. siz de sagolun kabul etmi�siniz. Genelkurmay Ba�kanhgma buna

iIi�kin de beige gelmi� siz de okudunuz. Ozel filo diye bir konu. Genelkurmay Ba�kanhgmm bu

konudaki a�lklamasma baklldlgm da deniyor ki bizi boyle bir filomuz yok. ancak buna ili�kin bir

tanlmlamamlz var. 0 da ne? Bizim nakliye u�aklanmlz var, yolcu u�aklanmlz personel ta�lyan.

Onlarm baklm merkezinin adl budur. Onlara sozlii olarak, resmi olarak demeyiz, ama bizim

mevzuatlmlZ i�erisinde biz boyle anlallyoruz. I�te ozel filonun vip u�aklan vip u�aklan yani.

$imdi bu tek ba�ma havacllarla ilgili iddialan bence kar�llamaya yeterli. BiitOniiyle baklldlgl

zaman iddialann degerlendirilmesi tartl�masma girildigi zaman, diin Saym Meslekta�lanmm da

daha once de, bu giin de bu yargllamanln ba�ladlgl siire�ten beri Israrla bUytiK-bir "cadele

verdigimiz konu �uydu; Ceza Muhakemeleri Usulii Yasaslnl i�letirs . buradaki insa nn

magduriyetlerinin oniine ge�eriz. Mahkememizin iizerindeki baskl u urlannl ortadan kaldlr nz.

Yargllama iir . olaganiistii hlzlandmnz. Biitiin talebimiz buyd $imdi dii�iinebiliyor m uz

efendim. B' ahkemede avukat, yasanm i�letilmesini iS�iY' Ibuki ba�ka Mahkemel rde

avuka nellikle sanlgm durumunu, delillerin durumunu, s nI m ehine yorumlayacak �. ilde

ta a �all�lrlar. Burada tam tersini yaplyoruz. 0 kadar ii . k bi "zgiiven i�eri�ie rkes
rahm efendim diyor. �oyle birka� tane r Ie bun izah etm ge ekirse

�
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efendim. Biz ikili kol sisteminde 2 ayn uc;:agln bir birini vurdugunda, bu vurmanln gizlenip

gizlenemeyecegini havaci olmamlza ragmen bilebilir miyiz? Bilemiyoruz, c;:OnkO bu kaza klrlm

uzmanhgl gerektiren bir i� ama Sayln Iddia Makaml bu konuda bir muhakkike ba�vurmasl

gerekirken bunu yapmaml�, iddianamesine koymu�. Biz Sayln Mahkememiz bunu gerc;:ekten

varit olup olamayacaglnl, akla uygun bir �ekilde, aynen yasada soylendigi �ekilde anlamamlz

ic;:in en aZlndan bu konuda uzman muhakkikin dinlenmesi gerektigi konusunda bugOn sanlnn

hemfikiriz. Ama oyle bir noktaya geldi ki hem Sayln Mahkemenizin sorgulama bic;:iminden,

sorulan sorulardan. Hem de Sayln Iddia Makamlndaki Degerli Meslekta�lanm SavcllanmlZIn
sordugu sorulardan anhyorum ki birc;:ok iddiadan zaten vazgec;:mi�ler. Zaten bu iddialann akla,

mantlga, maddi gerc;:ege uyarh olmadlglnln farklndalar. Boyle olunca da yargllama sOreci

ic;:erisinde mOvekkil ve mOvekkil olmayan bOtOn sanlklann Ozerinde titizlikle durduklan ozellikle

dijital veriler konusu sOrekli kafalarda soru i�areti olu�turuyor. Nedeni �u; demek istiyorlar ki

dijital veriler konusu kar�llandlglna gore Sayln Mahkemenin de dijital verileri ile ilgili bir itibannln

olmadlglna gore, onlara inanmadlglna gore buradaki yargllamaya baklldlglnda da bu inancln

kayboldugu c;:ok aC;:lk ortaya C;:lktlglna gore tutukluluk halimizin devaml neden boyle bir Grekc;:eye

.. dayandlrlhyor. Veya buna ml dayanlyor diye bir ku�ku olu�tu. Dogal olarak bunlann

kan�lanmasl ic;:in de yapllmasl gereken iki �ey var. Biz bunu Mahkemede ben ilk gOnden beri

soylOyorum. Bu bir kamu hukuku bilgisi gerektiren bir konudur. Biz bilirki�i ile muhakkiki

aYlrmadlk. Buradaki c;:ok degerli sanlklann hepsi muhakkik ile bilirki�i konusunu daha yeni yeni

aylrmaya ba�ladllar. Konunun uzmanlnln bilirki�i oldugu dO�Oncesi ic;:erisindeydik. 90k basit bir

�ey daha anlatmak gerekir. Ege hava sahaslnda bir hava operasyonunun nasI I artabilecegi veya

hava operasyonundaki uC;:u� oranlnln nasll dO�OrOlebilecegi bir askeri mevzuat geregi. Bunu

benim bilmem mOmkOn olmadlgl gibi buradaki hukukc;:u olanlann hic;:birisinin de mevzuata uyarh

bilmesi mOmkOn degil. 0 halde bu bir askeri mevzuat ise buradaki anlatlmlara gOvenmiyor isek 0

zaman bunun dogrusunun ne oldugunu devletin bu konuda gec;:mi�te gorevlendirmi� oldugu

uzman muhakkiklerine sorup ogrenmeliydik aynen ozel filoda oldugu gibi. Vine Ege hava

sahaslnda, Ege deniz sahaslnda bir geminin ba�ka bir gemi ile c;:arpma ko�ullannln nasll

geli�ebildigini bilmemiz ic;:in sormahydlk. Bunu da bir muhakkike sormahydlk. 90k aC;:lk, �imdi

burada birc;:ok denizci arkada�lm basin aC;:lklamasl iddiasl ile kurgulanan bir senaryodan dolayl

sanlk durumundalar. Ama biz biliyoruz ki Genelkurmay Ba�kanhglnln bile Ege hava sahaslna

iIi�kin bir konuda basin aC;:lklamasl yapmasl soz konusu olmaml�. Ben bunu sonradan ogrendim.

Buraya ilk savunma yapmaya geldigim zaman var zannediyordum. Halbuki yokmu�, 0 da

..... DI�i�leri Bakanllglna yap!lrtlyormu� bu bilgiler DI�i�leri Bakanhglnda toplanlyormu�, DI�i�leri

Bakanhgl bunu yaplyormu�. Ama biz bunu da sorgulamadlk. Yani klsacaSI Sayln

Mahkemenizde yargllama sOreci ic;:erisinde del iller tek tek degerlendirilmeyince bu deliller

hakklnda bizim gorO�lerimiz de allnmaylnca ciddi anlamda bOyOk fOlugluklar olu�maya ba�ladl.

Dogal olarak kaygl bOyOyOnce de mOvekkilierimin bu kaygllarda Mahkemenize ve bizlere olan

tavlrlan da farkhla�maya ba�ladl. Bunu c;:ok iyi anhyorum. Bu bir psikoloji, uzun zaman tutuklu

kalma ic;:erisinde bunlar olabilir ama bizim burada hukukc;:u olarak yapmamlz gereken �ey �u

Sayln Ba�kanlm; bu Olkede hukuk yok cOmlesi benim burada var olmamln nedenini ortadan

kaldlrlr. Madem hukuk yok 0 zaman ben burada olmamahYlm. Bunu sizin mesleginize iliskin

soylemeyecegim. Bu Olkede ozgOrlOkler yok dedigimiz zaman benim a- nefesirTi1
tOketmemin, bu kadar yasanln olmaslnln, bu kadar ahengin olmaslnln bir ami yok. Bu Olkede

hukuk da olmall, bu Olke de ozgOrlOkler de olmah, bu Olke de ad et de olmah. Hepimizin

mOcadelesi b 1m En aZlndan biz hukukc;:ular bunu savu a liyiz ki varhglmlzl topluma

izah edebileli en burada varhglml, slrtlmdaki cObbem' to lu a izah edebilmem ic;:in bu

yasalarln oldugunu, onlann da bu yasalarln i�letilec i i ndlrmam gerekiyor. BOlO

bunl bilmem ic;:in de benim donOp tekrar Cez hakem i Yasaslna onm

re In Ba�kanlm, dondOgOmOz de bizim mOve ill rimiz dl�lnda . inle il Iii olutsa
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olsun denizci, havacl, karacl, jandarma hangisi ile ilgili olursa olsun. Yapllacak tek i?ey delilleri

toplamak. GorOyoruz ki deliller toplandlgl zaman gen;:ekten en aZlndan vicdanen boyle bir su9u

ii?lemediklerine dair kendilerini kanltlamli? olmanln huzuru igerisindeler. En aZlndan insan olarak

hepimiz bunu hak ediyoruz. Kanltlamli? olmalannln bOyOk huzuru igerisinde ailelerine,

90cuklanna donOp de bu hakslzhgl ortadan kaldlrabilecek sistemin ii?letilmesini beklenti igerisine

girdikleri zaman zaten adaleti tecelli etmesi gerekenler etmiyor ise aS11 mahkumiyet orada

bai?hyor. 0 zaman mahkumun kim olacagl orada belli olur. $imdi Olkemizin son donemlerinde

gergekten yarglyl da bOyOk tuzaklara, bOyOk kurgulara dOi?Oren bu sapmalarln igerisinden

kurtulmasl i9in yapacaglmlz temel i?eyler talepleri gergekten saghkh bir i?ekilde irdelemektir.

206'YI ilk talep ettigimde siz Bai?kanlm bunu bu ai?amada yapmayahm dediniz reddettiniz bu

talebimi. 0 zaman i?unu soylemii?tim efendim dedim ki; bu gOne kadar 206. maddenin

uygulanmasl gergekten TOrkiye'de Ceza Muhakemeleri UsulO a91smdan 90k ciddi bir tartli?ma

konusu. ihsasl rey konusu olabiliyor, olmuyor bunu tartli?tlk ve TOrkiye bunu uygulayamadl.

Ancak YOce Divan halen bildiginiz bir yargllama sebebiyle 206'YI uyguladl efendim. 206

uygulanlnca YOce Divan'da gergekten orada atlll sU91amanin ne oldugu yani su9 tespiti

....... yaplldlglnda sU9un ne oldugu ve 0 sU9un yargllanmasl sOrecinin nasll olacagl hi9 kimseye

sOrpriz olamayacak bir i?ekilde gelii?meye bai?ladl. Tlpkl buradaki buradaki yargllananlarla ilgili

de onlar da i?unu bilmek istiyorlar; biz yann nasil bir yargllama sOreci igerisine girecegiz? Bana

donOp soruyorlar Haluk Bey bu yargllama ne kadar sOrebilir? Ben de diyorum ki Bal?kanlmlz

bakln dOn de soyledi; siz delillerinizi yarglnln sonu91anmasma kadar, kesin ai?amaslna kadar

istediginiz her ai?amada sunabilirsiniz. Yani bu yillar da alabilir. Bunun yarm 10 gOn i�risinde 15

gOn igerisinde fikslenerek sOre darallilarak bitecegi diye bir kural yok. Ceza Muhakemelerinde

boyle bir konu yok. SayIn Bal?kanlm Israrla vurguluyorsunuz diyorsunuz ki; ben savunma

hakklnl klsltlamlyorum. Ben de buna inanmak istiyorum. Sizin iyi niyetinize, samimiyetinize, bize

yaklai?lmmlza ben de katllmak istiyorum. Sayln Bai?kanlm botOn bunlar i9in yapmanlz gereken

tek i?ey lotfen taleplerimizi tek tek irdeleyin. Burada gelen taleplere baklldlgl zaman talepler bir

konuyu kari?lllyor mu, kari?llamlyor mu, YargltaY'1n 90k yeni Ceza Genel Kurulu kararlannl size

izah ettim. $imdi verecegim 11. Ceza Dairesinin bir karannl verecegim. Bire bir bu talebi

kari?llamaya i1ii?kin bunun kari?llanmamaslnl bir bozma sebebi sayan karannl verecegim. Yine 9.

Ceza Dairesinin 90k yeni daha 10 gOn oncesinde bir karar siz bunlan biliyorsunuz. 90nkO siz

Ankara'ya seminere geldiniz hep beraber sizi bir Ozel Yetkili Mahkemeler bildigim kadanyla

Ankara'da seminere katildllar. Bunlan tartli?lIniz. Sizin igerisinde kaldlglnlz kUi?kulu durumu

.... anllyorum ben. 217'yi, 216'YI, 206'YI gergekten TOrkiye'de uygulamak 90k kolay bir l?ey degildir

ama Saym Bai?kanlm onun i9in siz Ihtisas Mahkemesiniz. 90nkO diger Mahkemeler bu konuda

uzman olmadlklan i9in, bu aynml kolay yapamadlklan i9in ihtisas Mahkemelerine ihtiya9

gorOlmOi? Siz bunu kolayhkla aylrabilirsiniz i?imdi az once Sayln Peksak'in sordugu sorular sizin

ozellikle ses kasetlerine ilii?kin sordugunuz sorularda mOthii? bir aylklama yapllnlz. Bunu fark

ettik hep beraber fark ettik. Bu aylklamanln sonucunda gorOyoruz ki burada da inan9 olui?maya

bai?ladl ki ha demek ki bu konu zaten biliniyor, ama GolcOk'te buna i1il?kin senaryo uygulandl.

Eskii?ehir'de bu senaryo uygulandl. $imdi Saym Saygun diyor ki; buna ilil?kin i?u tanlklann

dinlenmesi gerekiyor. Neden dinlenmesi gerekiyor? 90nkO bunlar daha once MiT taraflndan,

Emniyet MOdOrliigO Genel MOdOrlOgO taraflndan reddedilmii? olmadlgl ifade edilmi

o halde bu kasetler varsa kim verdi? Orada yoksa nereden gel i? Bunu Iga kavui?masl

gerekiyor. Dogal olarak burada bir ceza yargllamasl kurgusunun aplldl" I ve kendilerinin bu

kurgunun' risine itildiklerini ifade etmek istiyorlar. 0 halde nO uz tekrar geriye Sayln

Bal?kanl n Haklan Avrupa Mahkemesi kriterlerini oy u 0 kriterlere baklyoruz. 0

kriterler gun bir yargllama araY1i?1 igerisinde oluyoruz D' 0 oruz Ceza Muhakemelerine,

b . Onun kriterl�rini de anyoruz onlara da uygun t ep, rde ulunuyoruz. $imdiAlfendi.
?! 1l4akaT'iiIdelillerin degerlendirilmesi al?am m bizlenn a karl?ilcmmaSIl'11

=t5�
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istedigimiz bin,ok delilde yargllamayl tOmO ile kar�i1ayacak, savunmaYI tOmOyle kar�llayacak.

Buradaki soru i�aretlerinin tamamml ortadan kaldlracak bir�ok konuda her nedense lehe olan

delilleri toplamamak konusunda miithi� bir isteksizlik i�erisinde. $imdi donOyorum Sayln Saygun

diyor ki; ah�veri� merkezleri ile ilgili bu ara�tlrmaYI ben Ordumuzun boyle bir ihtiyaci olmaSI

durumunda bunun nasll lojistik haline donO�ebilecegi gerek�esi ile verdim. Ama burada 4 tane

havaci general var. I�te 4 tane havaci subay bununla ilgili yargllanlyor. Birisi de general ve onlar

diyorlar ki; bizim ah�veri� merkezleri ile bir ilgimiz yok, biz ah�veri� merkezleri ile ilgili bir talimat

vermedik. $imdi daha onceki duruma donOyoruz geriye, demi�tik ki; buradaki bir�ok sanlk kendi

durumlannl anlatlrken �unu Israrla vurguluyorlar diyorlar ki; ne adlmlz dogru, ne gorevimiz

dogru, ne yazl�ma dogru, ne i�te �u dogru, bu dogru. Yani maddi ger�ek dediginiz olguyu, fii Ii ,

bulguyu tartl�lrken 0 olgunun veya fiilin kendi durumlan ile uyarll olmadlgml kanltlamayan hi�

kimseye rastlamadlm ben. Hepsi kanlthyorlar. 90nkO 0 olgu, fiil, bulgu kendi maddi durumlanna,

maddi durumlan ile iddianamede uyu�muyor neden? 90nkO iddianame bu bahse konu

seminerde tartl�llml� soziO konularda orada ge�en cOmlelerin altma kurgulanml� bu

senaryolardan olu�uyor. Dogal olarak tipe uygunluk yok yani iddianamenin atlf yaptlgl 0

.... elektronik �Iktllann konusu olan her ne ise 0 dokOmantasyondaki i�erikler buradaki tiplere

uymuyor. Onun i�in �eli�iyor zaten bir Yal�m ErgOn gibi son derece dikkatli bir general talimat

yazlyor, onun son derece dikkatli bir albayl 0 talimatl dogru anlamlyor. Talimat ba�ka, �ey ba�ka

yani dam OstOnde saksagan gibi bir konu dogal olarak bu olabilir mi? Olamaz tabi niye bOyle

oluyor peki ona bakmak gerekiyor? i�te bunun bOyle olmasmm sebebi tipe uygunluk yazllan

senaryoya geldigimiz zaman senaryoya uygun tipleri bulma araYI�mdan kaynaklanlyor. Onun

i�in."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Pek�en: "Bir bOlOnlOk saglanamlyor. $imdi bu itibarla

Saym Ba�kanlm 2 talebimiz var. Saym Meslekta�lanm da zaten bu taleplerinde Israrla bu

konuyu vurgulamaya �ah�lhyorlar. 1.'si bu davaya ili�kin eger bu dijital bulgulara itibar

ediyorsanlz hala bunlar hukuki anlamda bu davada etki eden bir unsur olarak var oldugunu

kabul ediyor iseniz Yargltay'm bOlOn kararlanna ragmen bunlan da biz burada degerlendirecegiz

diyor iseniz 0 zaman mutlaka hukukun aradlgl yani 64. maddenin 3 flkranm aradlgl anlamda bir

bilirki�i heyeti atamaniZ gerekecektir. 2.'si buradaki bOtOn anlatlmlar ozel uzmanllk isteyen,

ihtisas isteyen konulara ili�kin olmasl sebebiyle ozelikle Ege'de �atma, ozellikle i�te Ege hava

sahasmm kullanlml, Ege'dekj deniz sahasmm kullanlml, hava ara�lanmlzm kullanlml,

-- filolanmlzm kullanlml bunlann usullerine ili�kin bir ara�tlrma yapllmasl gerekmektedir. Mesela

Saym Ba�kanlm burada ozellikle havacllara ili�kin senaryonun en onemli aktorO TOrk Ylldlzlan

peki burada bu salonda TOrk YlldlZlannin herhangi birisi var ml efendim? Yok. TOrk Ylldlzlan ile

jig iii baglanbh herhangi bir yazl�ma var mi? Yok. TOrk Ylldlzlanyla baglantlh bir sorgulama var

ml? Yok. En anemli aktor yok. Neden yok?"

Mahkeme Ba�kanl: "Haluk Bey tamamlayahm �apraz sorgunuz bitmedi yani biraz imkan

tanlmak istedik."

Bir klslm sanlklar mOdafii Av. Haluk Pek�en: "Saym Ba�kanlm yani bir izninizle

bitiriyorum ben de zaten olaganOslO bir zaman tanldmlz eger izin verirlerse birka� cOmleyi de

ben tamamlayaylm. Burada soylemek istedigim �ey �u efendim; biz' buradaki yargllama sOreci

i�erisinde maddi vurgularla maddi konularla olaylan ortO�lOrdOgO 'z zam zaman laka

bjr uzmanllk ger ktirmeyi ortaya �lkIYor. $imdi Kadlkoy hava aha I TOrk Ylldlzlan nl

istedigi zaman . ullana biliyorlar ml? Bunu sorm�z er Iyordu, ama sormadl IZ

Ba�kanlm. E . sormadlglnlz, toplamadlgmlz delillerl hkemenin adil yargll a

yapllacagl an inanci burada ki sanlklardan nasll bekley ir z? e�ekkOr ediyorum."

erne Baskal1l: "Peki, buyurun." \.r
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Sanlk Cem GOrdeniz: "Efendim bu salonda gordOgOnOz her iki ki�iden biri denizci ve

denizcilerin burada bulunmasmm daha dogrusu burada zorunlu olarak bulunmasmm temel

nedeni de malumunuz seminerdeki sizin yaptlgmlz konu�ma ve 11 nolu CD'deki dijital veriler.

Sizin yaptlgmlz konu�maYI hem okuduk, hem birka9 kez dinledik bu konu�ma 90k bence

kapsamh gOzel bir gOvenlik degerlendirmesi kaldl ki sizin konu�manlzdan sonra 1. Ordu

Komutanl da zaten Yunanistan bizim tali meselemizidir. Bu konu Ozerine de 90k dO�Onmedigini

gosteriyor. Ama bu kadar somut gergege ragmen Deniz Kuvvetlerinin amirallerinin yani komuta

yaplsmm yansl burada Hava Kuvvetleri Komuta yaplsmm hemen hemen 4'te 1'inden fazlasl

burada ve bunun tabi somut gOvenlik 91karlan olarak dl�a vurumu da oluyor. Belki biliyorsunuz

Israil ve GOney Klbns, Klbns'm GOneyinde dogalgaz ve petrol 91karmaya ba�ladllar bile ve bu

durumun bu olaylar Ozerinde 90k bOyOk etkisi oldugu herkes biliyor. $imdi benim sualim �u

efendim; siz a91k bir �ekilde 0 toplantlda burada herkes dinledi. Yunanistan i1e bir sava�

kl�klrtmasl, bir Hava Kuvvetleri veya Deniz Kuvvetlerini kullanarak herhangi bir �ekilde bir kriz

tlrmandlrmasma yonelik hi9bir �eyden bahsetmiyorsunuz. Ama baktlglmlz zaman Iddia Makaml

gekmi� kelimeleri oradan alml�, �unu alml�, bunu alml� 11 nolu CD'deki bazl dijital verileri de

'" alarak kendine gore yorumlar yapml�. Ben size burada TOrk Yunan yakmla�masrna gergekten

katkl saglaml� amirallerin ve generallerin oldugu bir ortamda soruyorum. Bu takdimi yaparken

boyle bir sonucu hayal edebilir miydiniz? Yillar sonra boyle bir duruma gelebilecegimizi bir, iki

orada bulunan iki veya 09 tane denizci subay vardl. Size herhangi bir �ekilde deniz konulan

veya hava konulan ile ilgili hava subaylan da dahil herhangi bir sual sordu mu? Bunlara cevap

istiyorum efendim."

Sanlk Ergin Saygun: "Evvela ne soyledim ki Deniz Kuvvetlerinin yansrnrn buraya

getirilmesine sebep oldum? Onu bir a91klar mlSlnlz? "

Sanlk Cem GOrdeniz: "Onun a91klamasrnl efendim tabi ki �eye sormamlz lazlm Iddia

Makamrna sormak lazlm yani."

Sanlk Ergin Saygun: "$imdi dediniz ki takdiminizde soyledikleriniz Deniz Kuvvetlerinin

yansrnm buraya gelmesine yol a9tl."

Sanlk Cem GOrdeniz: "Siz efendim siz bugOn on savunmanlzda dediniz ki benim yaptlglm

takdimden sonra suga ve oraj planlanna bir90k ahntllar yaplldl evet somut nedeni budur. Bizim

buraya girmemizde bir 11 nolu CD'deki bir dolu dijital veri artl 0 takdimde gegen bazl clmblzla

ahnml� kelimeler."

Sanlk Ozden Ornek: "Ege Ordusundaki klsmi seferberlik ilanl."

- Sanlk Cem GOrdeniz: "Daha dogrusu Ozden pa�am tamamladl. Burada bOton olay

�uydu; Yunanistan i1e bir kriz 91kanlarak klsmi seferberlik i1an edilecek, klsmi seferberlik

sonunda da HOkOmet devrilecek ona giden yol a911acak �eklinde. Yani ben sizi yanh� anlamayrn

sizin takdiminiz gayet gOze!. Iddia Makaml buradan bazl kelimeleri gekerek bunlara ekleyerek

iddiaya koymu� 0 baklmdan sordum."

Sanlk Ergin Saygun: "Evet klsmi �imdi 1. Orduda klsmi seferberlik i1an etmi�seniz TOrk

Yunan sorunlan tlrmanlyorsa oyle verilmi� bize veri len senaryoda TOrkiye i1e Yunanistan

arasrndaki sorunlar tlrmanIY0r. Bana nerede sordular bilmiyorum. Belki �eyde sordular poliste

neden Ege Ordusunda da, Ege Ordusu bir kara birligidir. Neden Ege Ord da kl' .

seferberlik i1an edilmesini dO�OndOnOz? 1. Orduda klsmi seferberlik i1an e' I�se Yunanistan i1e

gerginlik artlyorsa, bu i�in bir yerde yOkOnO de kendi bolgesinde ge e k olan Ege Ordusunda

da elbette ki boyl 'r �eyin ilan edilmesi gereklidir diye dO�OndOm, a bunun Deniz Kuvvetleri

ile ne i1gilisi var on h nlaml� degilim." ;/ 7

Mahkeme ani: "Peki." II \

Sanlk n Saygun: "Efendim."

S soz almadan konu�uldu, anla�llamadl.

enornek: "Ben izah edeyim size."
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Sanlk Ergin Saygun: "Buyurun."

Sanlk Ozden Ornek: "Suga planmm maksadl klsmi seferberlik ilan ettirmek. Oyle yazlyor

vazifede. Dolaylsl i1e siz konu�urken suga sozde degil, suga ger�ek suga var ama yalanel suga

var sozde suga degil. Maksadl klsmi seferberlik ilan etmek siz de konu�urken diyorsunuz ki; tabi

senaryodan ba�lamak lazlm. Senaryoda biliyorsunuz 2 $ubat tarihinde Marmara Bolgesinde

klsmi seferberlik i1an ediliyor, fakat Ege Ordusu bunun harieinde eger Ege Denizinde �atl�malar

ve Yunanistan ile gerginlige dogru gidiyorsak e niye biz yani Ege Bolgesinde de klsmi seferberlik

ilan etmeyelim diyorsunuz."

Sanlk Ergin Saygun: "Evet."

Sanlk Ozden Ornek: "Ve Saym Iddia Makaml da diyor ki; buradaki arkada�lar degil tabi

Soru�turma Savelsl. Ya diyor bakm orada da diyor klsmi var diyor burada da klsmi var diyor. 0

halde diyor bu diyor suga planmm diyor maksadma uygundur diyor te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, buyurun."

Salonda soz almadan konu�uldu, anla�llamadl.

Sanlk Ergin Saygun: "Yani ben buna pek diyeeek bir �ey bulamlyorum. Boyle bir mantlga

..... yani."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki oyle yorumlanlyor buyurun."

Sanlk Suat Aytm: "$imdi efendim biraz oneeki oturumda Iddia Makaml sinagoglar ile i1gili

bazl konulan gOndeme getirdi ve bu meyanda da Saym Komutana Emniyette bir soru tevei

edildigini belirtti bu soruda da Emniyet mensuplannln Levent'teki bir bankanm bombalanmasma

gittigimizde askeri ara�lar oradaydl �eklinde bir a�lklamalan olmu�. $imdi ben bu olaym �ahidi

olarak bu konuyu klsaea a�lkhga kavu�turaeaglm ama onun oneesinde komutanlma soruyorum.

Kaslm 2003 yllmda neredeydiniz, hangi komutanhk gorevindeydiniz komutanlm?"

Sanlk Ergin Saygun: "Kaslm 2003 senesinde BrOksel'de TOrkiye'nin Nato'da ve Avrupa

Birligi'ndeki askeri temsileisiydim. Onun i�in dedim zaten Istanbul'daYlm desem Ozerime

kalaeaktl diye."

Sanlk Suat Aytm: "Te�ekkOr ediyorum komutanlm. $imdi bu olay meydana geldigi zaman

ben 52. TOmen yine Kurmay Ba�kanliQI gorevindeydim."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu. Anla�llamadl.

Sanlk Suat Aytm: "Efendim. TOmen Komutanl da evet Metin Yavuz Yal�m Pa�a degildi.

Diger 0 zamanki komutanlmlz 0 donemde 0 olaym oldugu zaman Istanbul dl�mdaydl. Hasdal'da

ben Leventteki banka bombalandlgl anda 0 tok sesi duydum. Ve onun akabinde de aeaba dedim

_ bizim lojmanlar bolgesine i�te duyumlar falan ki aeaba bir �ey mi oldu diye ara�tlrdlm ve dediler

ki Leventte bir bankaya bomba atlldl. <;:ok saylda 010 yarah var. Ortahk toz duman diye bana

bilgi geldi. Bunun Ozerine Ordu Komutanllgmdan mOsaadeyi aldlm ve oraya ilk ambulanslan biz

6. Motorlu Alaymdan gonderdik. Daha soma ordudan yine bir emir geldi. Orada �u anda bir

asayi�sizlik durumu var. Bankadlr, yagmalama olabilir. Oraya kO�Ok �aph bir birlik gonderin

emniyet maksadlyla dediler. Onu da gonderdik. Dolaylslyla orada gorOlen ara�lar tamamlyla

oradaki bombalamada yaralanan insanlara yardlm etmek maksadlyla ve emniyet maksadlyla

gonderilmi�tir. Hatta 0 bankanm i�erisine ilk giren de bizim doktor Ostegmen girmi�tir. Oradaki

mOdahaleleri yapml�tlr. Yani sonu� olarak, sonu� olarak �unu soyleyebilirim."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet."

Sanlk Suat Aytm: " Biz oraya bankayl bombalamak i�in degil, her�an oldugu i�in �r
zaman oldug gibi vatanda�lmlzm yardlmma ko�mak i�in bu ��Ian gonderdik. Bun

a�lklamak is d' �ekkOr ediyorum."

Kon lar anla�llamadl

me �anl: "Peki, geliyor da pili azalml� olabilir. I

n Saygllo: "Efendim Emniyetteki sorgumda

9iTYere gittigimizde asker zaten oradaydl. Y
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I�te 0 zaman Albay Aylm'm dedigi gibi yani patlamayl bizim yaptlglmlzl, bombalan bizim
yerle�tirdigimizi ima etliler. Onun buna aylkllk getirme �eysi budur efendim."

Mahkeme Ba�kam: "Eve!."

Samk Yasin TOrker: "Komutamm oZOr diliyorum. Biraz fazla bekleltik sizi ama."

Samk Ergin Saygun: "Buyurun."

Sanlk Yasin TOrker: "Konu�malanmdan hangi bOlOm sugaya allndl konusu gOndeme

geldi. Ilk yaptlgmlz takdimin 27. yanslsmda bir durum degerlendirmesi yaparken iy tehdide

deginiyorsunuz. $oyle hallrlamamz iyin de gonderiyorum. Biz burada kasetleri dinlerken Saym

Mahkeme Heyeti Ba�kam bu yansl ylktlgl zaman tesadOf de olabilir not alml�tl. Bu yansl ylktlgl,

bu konu�ma ylktlgl zaman bu ifade ki irticai orgotierin yakla�lk yllilk 50 Milyar ABD Dolarma

Islami sermaye ile desteklemektedirler diye bir konu�mamz var. Belki hallrlaml�smlzdlr. Yanslsl

da orada, bu yansl ylktlgl zaman Saym Ba�kan da not aldlgl iyin benim dikkatimi yekmi�ti. Bu

konu�mamzdan alman bu klslm bu sozde suga harekat plamnm dO�man durumunda 4. alt

maddede irticai orgOtler diye ba�lIyor. Sonu sOrdOrmekte ve bu faaliyetlerini yllilk 50 Milyar ABD

dolan civannda Islami sermaye ile desteklemektedirler diyerek suga planma sizin bu

..... konu�manlzdan kasetten allnarak konulmu�. Asllnda 0 27. yanslda gordOgOnOz ye�itli rakamlar

var dershanelerle ilgili bu sadece sizin takdiminizde degil mesela Saym Engin Alan'm takdiminde

de var. Ben onun iyin �oyle dO�OnmO�tOm. Muhtemelen siz bunu iy tehdit dokOmanl gibi ki

bugOn ifade eltiniz Kara Kuvvetlerinin genet durum degerlendirmesinden aldlgmlzl. Tabi aradan

10 yll geyti hatrrlamamz gOy olabilir. Eger hatlrllyor iseniz yOnkO bu 50 Milyar Dolarllk ifade

bOton �eylerde iddianamelerde defaten yok ye�itli yerlerde sugayla i1i�ki kurmak iyin farkll

yerlerde bir de 3. iddianamenin 104. sayfasmda ornegin yer allyor. Ba�kammrzm da dikkatini

yekmi�ti. Belki bu vesile iii aydmlatml� oluruz."

Sanlk Ergin Saygun: "Efendim bu."

Mahkeme Ba�kam: "Herkesi not alml�lm burada slra geldikye konu�anlan tek tek

yazml�lm notumda var. $u kasetin �u dakikasmda �u ki�i konu�uyor. Bir de bizim 16. klasorde X

ki�i ya da bazen AbdOlkadir Eryllmaz yerine Ergin Saygun yazml�lar. Isimler yanll�, bunu

dOzelttik tek tek. BOlOn 0 klasorOn Ozerine kur�un kalemle yazdlm. Degil i�te Ergin Saygundur.

Duru�mada ittifakla sanlklar bunu belirttiler diye. Tutanaklara da geyti. Yani ki�iye ozel bir �ey

degil tom �imdi baktlm herkes hakkmda kasetin �u dakikasmda konu�masl ba�lIyor diye

yazdlk."

Sanlk Ergin Saygun: "$imdi efendim bu bir defa benim �eyim sabah da soyledim.

- Seminer once yapllmr�tlr. Bu seminerde soylenenler allmp bilahare oraj ve suga planIan

yazllml�tlr. Benim dO�Oncem budur. DOzeltiyorum. Balyoz, suga bir de oraj planlan yazllml�tlr.

Yani 1. Ordu seminerini yapml� bitirmi�. Bir mOddet soma birileri i�te nedense boyle bu 3 tane

plam yapml�lar. Onun iyin bu orada almml�, buradan allnml�, allnml�tlr. Ama bizim

takdimimizde bu 50 Milyar Dolar'l kullanan ba�kalan da var. 90nkO emir geregi hepimiz Kara

Kuvvetlerinin istihbarat degerlendirmelerini kullandlk. Orada ne yazlyorsa onu aldlk. Ama bir �ey

daha ekleyecegim buraya sabahki takdimimde soyledim. 28 $ubat'tan soma yaymlanml� olan

ve 27 Arallk 2010 tarihinde hOkOmetye yOrOrlOkten kaldlnlml� olan 64 dokOmam buraya

getirirseniz bu sorulann hepsinin cevabl orada vardlr efendim."

Mahkeme Ba�kam: "Peki."

Sanlk Ergin Saygun: "Peki te�ekkOr ederim."

Mahk e Ba�kanl: "Devam edecek anla�llan sorular buyuru

San K rya�a: "Saym Ba�kamm duru�maya ara ver den once Savclilk Ma�I'
Emniyet OdOrlOgO de TOrk Silahll Kuvvetleri de say n r kurulu�tur dedi. Ben d bu

kaps a sormak istiyorum. Donanma Komutan m Askeri SavcllIgmm 14 cak

201 I I�i ra orunda komutam oldugum TeG KII 'm -7 Kaslm 2002 t ihle indeidd;, , mmh Ad,,,", g;hnoo;;;,;, Ie'p' ,d;Id;;;i k,p" d, gld;;; �;, d;",
=m
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6 tane hUeumbottan biri olan TCG Karayel'in makineleri nedeniyle anzah olmasl sebebiyle de

tersanede oldugu belirtilmi� olmasma ragmen ve 41 sayfahk TUrkiye Cumhuriyeti Devletinin

resmi onayh belgeleri i1e TCG KIIIl;'m buraya gitmedigi ortaya konulmu� olmasma ragmen 1

sayfa dijital veri ile tutuklu vaziyetteyim. Eger TUrk Silahh Kuwetleri Savelhk Makaml saygm bir

kurum diyor ise, ben burada bu sozUnU fiiliyata dokerek tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Buyurun Ali Deniz Kutluk,"

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "Saym Ba�kanlm benim sualim yok. Aneak Saym Sanlgm

sorgulamasl bitince 6-7 dakikahk usul hakkmda soz istiyorum."

Mahkeme Ba�kanl: "Duru�maYI bitireeegiz bugUn. Yani birkae,: bir kelime soyleyin buyurun

soyleyin yani ne soylemek istiyorsanlz."

Sanlk Ali Deniz Kutluk: "0 zaman ben zamanlml kullanaylm. Saym Ba�kan Mahkemeniz

9 Mart 2012 de aldlgl 1 nolu ara karan ve bunu teyit ediei 23 Mart 2003'te aldlgl eelse arasl

karanyla adil yargllama ae,:lsmdan bir e,:ok sakmea ta�lyan ve geri almmadlgl takdirde

gordOgOmUz avukatlann ve bizim savunma haklanmlzm tekrar ihya edilemeyeeek bir durumda

maalesef yargllamayl gotUrmek zorunda kalaeakllr. Bu baklmda usul hakkmda soylemem

...... gereken birkae,: husus var izin verirseniz. Sizler hatlrlayaeagmlz gibi 14 Oeak 2011 de GoleUk'ten

elde edilenler dahil tum delillerin oncelikle hukuka uygunluk denetiminden gee,:irilmesini ve buna

gore yargllamanln hangi delillere gore yUrutUleeeginin tayinini istemi�tik. Bunu hatlrhyorsunuz.

Oysa Mahkeme 14 aydlr dosyadaki delilerin hukuka uygunlugunu ineeletmeyi ertelemektedir.

Iddianamede one sUrUlmO� delillerin butUnlUklerinin zedelendigi, delillerin el degil1tirmelerindeki
tutanak kayltlanyla gere,:ek durumlan arasmda bire,:ok e,:elil1ki oldugu, 13 Ekim 2011'den bu yana

sanlklarea gereke,:eli olarak ifade edilmesine ragmen delillerin bu hali ile kullanlmma devam

edilmektedir. Her sorgunun tamamlanmasmdan iemal edildigi Uzere halen iddia olunan delillerin

binleree hatayl banndlnyor oldugu ispatlanmll1tlr. Bu delillerdeki sahteeilik izlerinin aleniyet

kazandlrllmll1 olmasma ragmen sadeee delillerin bu hali ile kullanlmma devaml ile kalmmaml�.

Dosyadaki deliller kuvvetli sue,: 110phesi i�areti olarak algllanmaya ve sanlklar tutuklu

bulundurulmaya devam edilmektedir. Iddianamede bal1langle,:ta yer alan 10 adet bilirkil1i rapor ve

mutalaasl bugUne kadar ele almmaml�tlr. Oysa iddianamemiz aylrma karan sayfa 2 de bilirki�i

raporlan arasmdaki e,:elil1kileri gideremediginden bahisle bu il1lemi Mahkemeye blrakml�tlr. Ama

Mahkeme ilk ba�mdan bu yana, bilirkil1i raporlan arasmdaki e,:eli�kileri gidermek ie,:in bir

dUzenleme yapmaml�tlr. Bu konudaki talepleri de sUrekli ertelemi�tir. Mahkeme tUm

iddianameyi illiyet yonUnden tutarslz hale getiren ve 19 �ubat 2010'dan bu yana anla�llmaz

- l1ekilde Savelhkta kaybedilen Hakan Erdogan bilirki�i raporunu, uzun tartl�ma donemleri ve 15

ay geeikme i1e aneak Mayls 2011 de dosyaya dahil etmi�tir. Ama bu raporun e,:ok onemli olmasl

gereken sonue,:lanndan yUrutUlen yargllamada istifade edilmemi�tir. Mahkemeye Donanma

Komutanhgmln gonderdigi 2 bilirki�i raporu ve Hava Kuwetleri Komutanllgmm gonderdigi 2

ineeleme raporu bunlarla beraber savunmanln iddianame ardmdan hazlrlattlgl 4 i1ave bilirki�i

mUtalaasl, dosyadaki bilirki�i rapor, mutalaa ve ineelemelerin saYlslnl l1uan ie,:in 19'a

ula�lIrml�tlr. Ama bu ana kadar bunlann hie,:birisi huzurda tartll1llmaml�lIr. TUm dosyadaki

iddialann imzaslz dijital verilerden olu�an 3 CD'ye dayandlnldlgl bir durumda Mahkemenin bu

konuya duyarslz kalmasl hepimizi yargllamanm amaemdan l1Uphe eder bir duruma

sUrUklemektedir. Bunun arzu edilmez bir durum oldugu ae,:lk. Yargllama maddi . re

uygun olarak ae,:lga e,:lkartmayl hedefliyor ise ki biz bunu anhyoruz. Bu . i�i raporlannda

kendi bilgisi kapsammda istifade etmeli veya bilgisinden istif e Cleeegi kil1ileri huzu

getirmelidir. j( a unmanln bilirki�i dinleme istemleri k 6rmemi�tir. Bunun da a

sonradan yIP;! I ir bir yonU de maalesef yoktur. Esas hakkm talaasl istenen Saym S el

bilirkil1i ra an arasmdaki e,:eli�kileri gideremedigini belirten i i ianamede bu e,:elil1kileri h ngi

mek' . giderip ve maddi gere,:egi ilil1kin esas iste er. Mahkemeye sunabi\ee ktir.

Sanl¥' r i �mekanizma yoktur. Aynea bu de e dir�lil1kin afdu una
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gore a91k yargllama usullerine labii yani aleni lartl�ma gerekliren i�lemlerden degil midir,

birilerinin okuyup anlamasma labi oimamasl gereken a91k lartl�ma i�lemlerinden degil midir? Bu

durumda 23 Mart celse arasl karanmzdan mOlalaasl alman Savclhk Makammm yelerince

bilirki�i raporu var, ilaveye gerek yok a91klamasmm dikkale ahnmasmda isabelsizlik olmadlgl

soy/enebilir mi? Mahkemenin esas hakkmda mOlalaa vermesi sonrasmda huzurda dinlelecegi

bilirkil;;i veya savunma lanlgmm Savclhgm hazlrlayacagl mOlalaaya hi9bir kalklsl olamayacagl

a�ikar degil midir? 0 halde esas hakkmda mOlalaanm dosyadaki 10 bilirki�i raporu arasmda

iddianamenin var oldugunu kabul ettigi geli�kilerin giderilmesi, mevcul 19 adel raporun kar�lhkh

elkileri ilibariyle lartl�llmasl, irdelenmesi, savunma lamk ve ilave delillerin lartl�llmasl

sonrasmda verilmesi gerekli degil midir? Herhalde oyledir ve Saym Ba�kan biz bunun

dOzellilmesini bekliyoruz. Huzurda dinlenen 30 kadar kamu lanlgmm lamaml samklar lehinde

gorO� vermi�lir. Bu durumda Mahkemenin bir karar ile yargllamayl sonlandlrmasl ve delil

yoklugundan davayl dO�Ormesi yerinde olurdu. Bu yapllmaml�llr. Ama lamk beyanlanna kar�1

samklann veya avukatlann diyecekleri de ahnmaml�llr. Bunun sonradan yapllabilir oldugu

ifadeye 9ah�llmaklaysa da bu sonradan ne zamandlr? Herhalde esas hakkmdaki mOlalaanm

...... a91klanmasmdan once olmasl gereken bir i�lemdir. Savclhk bu yamllardan ba�ka IOrIO islifade

edilemez ki mOlalaasml hazlrlayabilsin. Bu davada savunmanm lamklan da 10m laleplere

ragmen Mahkemeye Israrla 9agnlmamakladlr. Ama9 maddi gergegi ortaya 9lkarmaksa,

lamklann muhlemel a91klamalanndan neden ka9mllmakla veya endi�e edilmekledir. Bu

lanlklann daha sonra 9aglnlmasl halinde Savclhk bunlann verecegi yamllardan mOlalaasml

yazarken mahrum kalmayacak mldlr? Elbelte oyledir. Saym Ba�kan larafmlzca 9 Mart 2012 de

sadece ba�llklan okunarak ge9ilen 50 sayfa lulanndaki delil lislesi de bir sorun olarak ortaya

9lkmakladlr. Dosyaya Iddia Makammca konulmu� bu delillerin igerigi ve nile/igi huzurda

lartl�llmaml�llr. Oslelik hazlrhk soru�lurmasmda kaybedilen ve Mayls 2011 de dosyaya
Mahkemece lekrar bulunup kalilan Hakan Erdogan bilirki�i raporunun okudugunuz ba�hklar

arasmda dahi adl okunmaml�llr. Bir lek Hakan Erdogan raporu dahi bu davayl dO�Orecek

nilelikledir. Oslelik 250 luluklu sanlgm hapishane �artlannda bu delilleri inceleme ve bunlardan

kendilerine alilmak islenen su9 veya unsurlanntn ne oldugunu anlayabilme imkam yoklur. Buna

ragmen sadece ba�hklann okunmasl ile yelinilmi� ve bu delillerin i�riklerine hi9 deginilmemi�lir.

Okunan lislenin bir kopyasmtn Israrla lalep edilmesine ragmen sanlklara verilmemi�, arada

gegen 15 gOnde de samklar bu okunanlann ne oldugunu daha hala yazlh olarak anlaylp

eri�ememi�lirler. Samklann Ba�kanca okunan bu 50 sayfallk delil konusu ba�hklanna kar�1

...... diyecekleri de ahnmaml�llr. TOm bunlara ragmen Duru�ma Savcllanntn esas hakklnda

mOlalaaslm hazlrlamasl i9in isledigi sOrenin ara karar ile Mahkemeye verilmi� olmasl bu andan

ilibaren gorO/ecek ve dinlenecek lanlklann, dinlenecek bilirki�ilerin Savclhgm davanm esasma

ail degerlendirmesinde bir rol oynamayacagma i�arel ediyor oldugunu anhyorum. Demek oluyor

ki Savcllik dosyada mevcul 10m a9lklanml� lularslzllklar, yalan beyanlar, gizlenmi� lehle deliller

ve geli�kiler, yer verilmi� olan bilirki�i raporlan, bunlara klsmen ve bOlOnO ile deginiyor olmasma

ragmen bu dosyaya �uan oldugu hali ile nelice hOkOm degerlendirmesi i9in yelerli gormekledir.

Bu arada sanlklann sundugu 1500 kadar bu iddianamede one sorOlen akll izan almaz iftiralara

kar�1 geli�ki, lezal ve yalan beyanlann lespilinde de Mahkemece dikkale ahnmlyor oldugu

anla�llmakladlr. Ahmyor olsa idi ortada artlk gegerli hi9bir delil kalmadlgl ve luluklu yargllamamn

bir isabelsizligi �u ana kadar anla�llml� olurdu. 0 zaman bu argllama . uz adan

Mahkemenin r en bir olumsuz hOkOm vermeye dogru giltigini a amak' tn hi9birimizin fazla

zeki olmasma r oklur. Saym Ba�kan bu a91k9a adil yargll n ay ngel ve emrivaki r ile

usul yasasl elilmek sureli ile gelinen bir durum olarak go '1 ek dir. Hi9bir �ekilde abul

edilmesi kOn degildir. TOrk millelinin de, Anayasasmm da S ytn ahkemeye bu �ekil e bir

yarglla 'si rdigini de hi9 dO�OnmOyorum. Nelice; 9 rt 2 12 larihinde alman e 23

Mart se arasl karan lekrar edilen Savclllgtn esasa i in mOl asmm ahnma adair
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ara karardan geri dOnOlerek bu i!?lemin ertelenmesini, delillerin ve bilirki!?i raporlannm yasalara

uygun !?ekilde huzurda incelenmesini ve tartl!?llmaSml, diger tanlk ve davet edilecek bilirki!?i

beyanlannm ahnmasml, tamklara ka�1 samk diyeceklerinin ahnmasml ve bu yargllama i!?lemleri

sonrasmda aynca belirlenecek bir zamanda Savclhgm esasa ili!?kin mOtalaasmm ahnmasmm

kararla!?bnlmasml talep ederim."

Mahkeme Ba!?kam: "Peki."

Sanlk Abdurrahman Ba!?bug: "DOn ben degerlenmemi hazlrladlm, bundan ewelki

taleplerimde de belirttigim degerlendirmemi hazlrladlm. Onu sunmaya hazlr oldugumu

soylemi!?tim."

Mahkeme Ba!?kanl: "Evet."

Sanlk Abdurrahman Ba!?bug: "Yalmz zaman !?u anda yetmiyor. MOsaade ederseniz ben

onu Per!?embe sabahl yapmak istiyorum. <;:OnkO Cuma gOnO benim 3 aydlr bekledigim onemli

bir rahatslzhglma yonelik bir randevum var. Cuma gOnO mOsaade ederseniz ben bunu sabahtan

yapmak istiyorum."

Soz almadan konu!?uldu, anla!?llamadl.

...... Mahkeme Ba!?kam: "Per!?embe gOnO."

Sanlk Abdurrahman Ba!?bug: "DOzeltiyorum, oZOr diliyorum. Per!?embe gOnO sabahtan

yapmak istiyorum. Aynca eger yine mOmkOnse bir herhangi bir uzman, Office'den anlayan

herhangi bir uzman da burada bulunursa zannedersem yapacaglm a�lklamalar �ok daha kolay

anla!?lhr hale gelir diye dO!?OnOyorum. Alabilecek miyim Saym Ba!?kan bir !?ey soylemediniz."

Mahkeme Ba!?kam: "0 gOnkO akl!?a gore, bilemiyorum yani."

Samk Abdurrahman Ba!?bug: "Per!?embe sabahtan istiyorum ben."

Soz almadan konu!?uldu, anla!?llamadl.

Mahkeme Ba!?kanl: "Peki. 0 gOnkO akl!?a gore degerlendirilir. Buyurun."

Samk Ali TOrk!?en: "Oncelikle bu konu Saym Ba!?kamm oncelikle bu konu �ok onemli.

Yani �ok soylenecek !?eyler var. Zaten hepimiz dijital iftiralar nedeni ile buradaYlz. Per!?embe

sabahl ivedilikle 0 konu a�lkhga kavu!?ursa hepimizin, maddi ger�egin de ortaya �Ikmasl

a�lsmdan �ok iyi olacagml degerlendiriyorum. Efendim ben dOn burada bir karma!?a oldu, yani

!?ahslm adma OzOldOm. Avukatlanmlz terk etti, sizin i!?te bir iki avukatlmlzl dl!?arl �Ikarttmlz.

Oysa 16 Arallk 2010'dan beri gayet gOzel 15 aydlr kuzu kuzu hi� glklmlzl �Ikarmadan, size hi�

sorun �Ikarmadan gayet gOzel yargllamyorduk burada. DOn ne oldu ise ben anlamadlm yani

niye oyle bir alevlendi ortahk, �ok OzOnto verici."

...... Mahkeme Ba!?kanl: "Evet, bakm."

Samk Ali TOrk!?en: "Ke!?ke 0 hava devam etseydi."

Mahkeme Ba!?kam: "Haluk Pek!?en 15-20 dakika konu!?tu, kendi ifade etme imkam buldu.

Demek SlraSI gelince her !?ey konu!?uluyor ama."

Samk Ali TOrk!?en: "Ya bir slkmtl var herhalde Saym Ba!?kamm."

Mahkeme Ba!?kanl: "Slraya Mahkeme Ba!?kanm koydugu slraya riayet etmek gerekiyor."

Samk Ali TOrk!?en: "Bakm, bu bu slkmtllar !?undan."

Mahkeme Ba!?kam: "$imdi, !?imdi bakm bir yerde bir yonetici olur."

Sanlk Ali TOrk!?en: "Peki."

Mahke�e .Ba!?kam: "Burada da yonetici Mah�eme Ba!?ka �dlr . ahke�e" B�.!?����
koydugu Sl nsinde herkese soz hakkl venllr. 0 soz hakkl I�e IS de klmsenln ozgurlug

klsltlanm or, s v hakkl klsltlanmIY�r. Dedi ki; Ergin S!'"u eni geldi on�n sav.unrrl.. a
hakkl va . I 10 dakika beklenseydl Ergin Saygun da e ahatslzlm dedi. Belkl yihe
diyece', n yapamayacaglm diyecekti, bu slkmtllar ya!?an a caktl."

. -"rk!?en: �'Saym Ba!?kanlm belki bakm bunlar."
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Mahkeme Ba�kanl: "$imdi siz Mahkeme Ba�kanlnl tanlmazsanlz ben bu sozO bugOn

kullanlnm derseniz 0 zaman Mahkeme Ba�kanl da burayl yonetmeyi yasa bana vermi� bu

hakkl."

Sanlk Ali TOrk�en: "Eve!."

Mahkeme Ba�kanl: "Kanunlar dairesinde. 0 slraya gore. CMK'daki slraya gore bu hakklnl

kullandlrtlr, sirasl gelmeyene de kullandlrtmaz."

Sanlk Ali TOrk�en: "Peki."

Mahkeme Bai?kanl: "Bu savunma hakkmm krsitianmasl degildir, tamam."

Sanlk Ali TOrk�en: "Peki efendim ben �imdi �unu arz etmeye �alr�lyorum, �unu ifade

etmeye �alr�lyorum. Insanlann artlk canlna tak etti. BI�ak kemige dayandl. Sablrla bekliyoruz 15

aydlr, glklmlzl �Ikarmadlk. Niye bugOn, niye bugOn bardak doldu da ta�ti? <;:OnkO kararlarmlzda

artlk diyorsunuz ki, bizim i�in bu dava bitmi�tir. Hatta belki de biz bilmiyoruz ama siz biliyorsunuz

16 Aralrk 2010'da bitmii? bu dava. <;:OnkO biz zaten ondan once $ubat aymda tutuklanmaya

ba�ladlglmrzda 42-43 ki�i ilk tutuklamalar oldugunda zaten bu herhalde bir �eylere karar verilmi�

gibi artlk dO�[jnmeye ba�ladlk. <;:OnkO ben yapmadlglm bir �eyi dondOre dondOre 1500 kere size

,.,. anlattlktan sonra hala bir slkrnli var, �ozemiyoruz. Siz de bu slkmtlYI �ozmek yonOnde bir adlm

atmlyor gibisiniz. Ondan sonra buradan bir taklm efendim naho� hadiseler, siz hakarete

ugradlglnlzl dO�OnOyorsunuz. Su� duyurusunda bulunuyorsunuz. Bakm biz de size ben 4 tane

ornek bu davanln i�erisinden aslrnda hakarete ugrayan kim, biz miyiz yoksa siz misiniz bunu

sizin degerlendirmenize sunmak i�in bu 4 durumu bu Mahkemede oldu, onlan arz etmek

istiyorum klsaca. Ondan once ben 2 ay once burada size bir soru sormu�tum, hatta bir yanlr�

anlama dolaylsl ile once dl�an �Ikml�tlm 1 gon once 2. gOn sorumu sorma imkanlm oldu, 0

sorumu ben artlk size sormaktan vazge�tim. Hatlrlarsanlz size dedim ki burada ben 5 Kaslm

2003 tarihinde, 2008 tarihinde dOzeltiyorum. 09:41 :38'de bir beige hazlrladlglm iddia ediliyordu

GolcOk'ten �Ikan belgelere gore. Ben de dedim ki 0 tarihte TRT'de bir programda televizyon

kameralan kar�lsmdaydlm. Siz peki dediniz. Valla sizden �ok zaten 0 kadar �ok peki duyuyoruz

ki her �eye peki diyorsunuz. Cevap? Yok. $imdi ben kendimi artlk ikna etmeye bai?ladlm. Ak�am

yattlglm yerde diyorum ki bu kadar Mahkeme Israr ettigine gore yani ben 0 i�i becerdim

herhalde. Yani ben kendime dondOm artlk, yani kendi kendimi ikna etmeye �alr�lyorum diyorum

ki; koskoca devletin hakimleri, savclsl niye bu kadar Israr ediyor. Bir bildikleri var herhalde. Ali

TOrk�en ya oglum bir dO�On diyorum ya nasll yapml� olabilirsin, ben yattlglm yerden onu

dO�OnOyorum artlk. Yani televizyon ekranlan kar�lsmda bu belgeyi nasll hazlrlaml�

- olabilecegime dair kendi kendimi ikna etmeye ba�ladlm. Onun i�in ben size artlk sormaktan

vazge�tim. Yani baktmlz ml diyorum peki diyorsunuz. Ben biliyorum yani, biliyorum yani onu

hazlrlamadlglml biliyorum. Size de bana gore ispatladlm. Ama cevap yok. Bakm neden biz

hakarete ugradlk bu Mahkemede. Size ben �ok klsa hemen arz edecegim. $ubat aYI 2010

Saym Oye Hakiminiz tulukladlgl ak�am 2 sayfa beige gosterdi bana dedi ki; bu belgeleri siz

hazlrlaml�smlz. Hazlrlamadlm, i�indekileri tanlmlyorum. Hazlrlaml�slnlz. Anlattlm teferruat dedi

sagolsun tutukladl, tamam. 42 ki�i hapse girdik ben saylda yanllgl olabilir �OnkO bir klsmlmlz

emekliydi, bir klsmlmlz gorevdeydi. Bu tutuklama slrasmda ben hapishanede Hasdal B2

kogu�unda bir albay ile tanl�tlm. Abdullah lafer Ansoy. $imdi bu albaylmlz da �eye katllmli?,

seminere katllml�. Orada bir takdim vermi� sanlyorum. Hatta �u en s n ara . mini

zikrederek dediniz ki bu belgeyi hazlrlaml� mldlr diye Genelkurmay' rulsun diye ismi �ok

yakm zamanda e�ti Allah lafer Ansoy. Evet sorulmu�. $imdi b Hasdal B2 kogu�un ilk

defa tanli?tlglm lIah lafer Ansoy ile bir bOyOgOmdOr, al I Izdlr, karacl. Ogulla I ile

tanl�tlm. K glu hatta avukat kendisini savundu burada. 6 On sonra ben ondan once

�Iktlm. an ki�iyiz. Tugamiral Turgay Erdag ile bera e 6 gOn sonra bizi blr ktllar.

Abdulla e yoy kalQI.-1 ay sonra ml �Iktl, 2 ay sonra ml Iktl . orum." . �
adan konui?uldu, anlai?llamadl. /1 !
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Sanlk Ali TOrk�en: "4 ay sonra 9Ikml�. Neyse yani benden sonra 91ktl. $imdi ben bahriye

subaylylm. 2 sayfa hazlrladlglm deniliyor 16 gOnde blraklldl, ona bir �ey bulunmu� 2 ay yattl 0

hapiste. Sonra yaz geldi. 102 ki�ilik bir liste haZirlandl. Bir tutuklama talebi oldu. Baktlm

Abdullah lafer Ansoy yine var. Yani biz ilk grup gittigi harbi en darbeci olanlar, ilk tutuklananlar

artlyoruz boyle. 102'ye 102'ye 91ktl saYlmlz, bir yOzde 50 daha arttlk, yOzde 60 neyse. Sayl arttl,

Abdullah lafer Ansoy yine var. E dedim tabi olacak yani 0 olmayacak da ben mi olacaglm.

OZOldOm tabi yani 0 da dijital bir slkmtldan dolayl hapiste. Kim, hangimiz degiliz zaten. Sonra 11
$ubat gOnO oldu. 163 ki�ilik tutuklama. Bakm bu davada akmtlya kar�1 yOzen 1 ki�i var, 1 ki�i.

Saym Iddia Makaml ismen kendisinin tutuklanmamasml talep etti. Daha ben onun ismini

duyunca dedim ki Ali TOrk�en gidiyoruz. Niye benimkini de istemeyecek. Abdullah lafer

Ansoy'un istenmedigi bir durumda Ali TOrk�en i9in ne buluyor olabilirler acaba? Hangi hukuk

kitabma, hangi yasaya baklldl da Abdullah lafer Ansoy tutuklanmadl? Tek ki�idir bakm bu gOn

250 tutuklu arasmda herkes yoku� a�agl, baylr a�agl giderken 1 ki�i. $imdi bunu insan

sorguluyor Saym Ba�kan. Yani bu nasll olmu�tur. Nasll bir hukuki gerekge olmu�tur da ha 90k

sevindim. Yani 90k iyi oldu. 0 da bOyOgOmOzdOr, tutuklanmaktan kurtuldu. Hatta vareste. Bakm

-. burada degil."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, kapatallm."

Sanlk Ali TOrk�en: "Bu, devam ediyorum efendim, 90k klsa 90k klsa."

Mahkeme Ba�kanl: "Yani yeter artlk zaman olarak 5'i ge9iyor."

Sanlk Ali TOrk�en: "Bakm bu bir normal durum dl�llIk. Bunu sorgulamamlz lazlm. 1 ki�i 0 akmtl

yukan nasll yOzdO? Nasll 91ktl yoku� yukan bilmiyorum. Takdirinize blraklyorum. Ben burada

kendimi hakarete ugraml� hissediyorum. BOton silah arkada�lanm, komutanlanm ile beraber. 2

Yoku� yukan yOzen biri daha var. yok mObarek, silahll kuwetlerin acayip klymetli bir astsubayl

olmall ki motorcu bir deniz astsubayl 250 ki�i arasmda tutuklu, BOlent Akalln. ilk tutuklamalar

ba�ladlgmda 90k 90k deh�et verici yani biz cami bombalayacakml� bizim jandarma

karde�lerimiz. Astsubay arkada�lar listelerdeydi. Cami bombalama timinde. Siz onlan ismen

sayarak 11 $ubat gOnO serbest blraktmlz. Ne gOzel. Bakm ben 90k bOyOk OzOntO duyuyor idim.

Neden? Onlann arasmda benim maddi durumum yok. Mahkemeye gelemiyorum diye size

dilekge yollayanlar oldu, hatlrlarsmlz. yaglrmaym beni dediler. DOkkanlml kapatlyorum, yani

zaranm var. Benim bundan ba�ka maddi bir gelirim yok lotfen beni 9aglrmaym diyenler. Hepsi

serbest kaldl. Cami bombalama timindeki ki 0 da dijital. Jandarma astsubaylan serbest

kallyorken bir motorcu deniz astsubayl 0 listeyi olu�turan, 0 listesinin altmda imza hanesi a91lan,

..... 0 listenin igerisindeki diger 4 astsubay dahil hepsi tutuksuz yargllanlrken, hepsi vareste iken bu

arkada�lmlz hangi hukuki gerekge ile tutuklanml�tlr. Bakm bu da sorgulanmasl gereken bir

durum. 3- Siz bizle yani ben artlk dalga ge9ildigimi dO�OnOyorum. Bakm 1. iddianame ile 3.

arasmda ben artlk dalga ge9ildigimi dO�OnOyorum. 1. iddianamede burada bazl arkada�lanmlz

elinde kaglt yokken, internetten adml okuyan emekli komutanlanmlz kalktllar Avustralya'dan,

Afrika'dan, Avrupa'dan her yerden aktllar buraya. Geldi, oturdu dinliyor. Sablrla beklediler ne

karar vereceksiniz diye. Dediniz ki biz sizi tutukluyoruz. Ka9ma �Opheniz var, falan filan. SU9

tespit ettiniz kendi ayagl ile gelen arkada�lanmlz tutuklandl. 3. iddianamede yurtdl�mda gorevli

iken eline kaglt ula�tlktan sonra Genelkurmay'dan buraya gelen arkada�lmlza ki 0 da ne kadar

gOzel. Yani oyle olmasl lazlm zaten. Dediniz ki; efendim sizin i�iniz kalmasm deyJergore ...

hemen alallm sizin savunmanlZI vareste tutallm. Hop gitti, ak�am u9agl hop �anya. Ne fark'
var? Yani Av tralya'dan kalklp gelen arkada�lmla ondan 5 beter aha fazla Ijital veri hakkmda

ki 0 da d"" olan arkada�lmlz arasmda ne fark var? Ne buldunu bilmiyorum. Cevap

olmayac htemel. 4- Son. Nerede ise bakm artlk ortaokulda arkada 1m. Kisa pantolonla b

yola Iglmlz bir arkada�lmlz var be�im Sinan �o . Smlf rkada�lm:. Burad� ���i
size rd" , savunma yaptl. Onun bireblr bakm karb n opyasl a n1, ne gorev y€lnldl I e
ay u�turmaya yer olmadlglna hakkmda karar ve e Bora Ogu ismindet da 9 k
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klymetli bir arkada�lmIZ. Mahkeme salonunun yolunu bilmiyor Silivri'yi, gelmedi. Sinan Topuz ile

Bora Ogurlu arasmda Iddia Makaml, hukuk yani okudugunuz, yazdlgmlz, 9izdiginiz, bizim

okudugumuz bu kitaplar biz anyoruz bulamlyoruz. Ne buldu da karbon kagldl gibi aYni olan aYni

olan sU9a birini burada aylardlr hapis yatlnyor, obOrOnO Silivri'ye getirmedi bile. Bakm bu 4'0

benim bu davanln igerisinden gekip de 91kardlglm kendi tespitlerim. Bunlan 0 kadar ayklrl ki ha

siz ahnlyorsunuz. Bakm dOn bir cOmleye arkanlzdaki fon ile yOzOnOz aynl oldu. Yani kamufle

oldunuz, karardmlz boyle 90k OzOldOnOz, sinirlendiniz, klzdmlz dediniz ki biz gOcOmOzO TOrk

Milletinden ahyoruz. Kimse bize emir veremez, bizim arkamlzda kimse yok degil mi efendim. Siz

90k OzOldOnOz yani. Ben buradan gorOyorum sizi aynl renk oldunuz yani. Klzdmlz 90k. Biz ne

yapahm, biz ne renk olahm. Yani �unlann kar�lsmda ben daha size ne anlataylm. Bakm bugOn

son cOmlemi soylOyorum. BugOn mevlanlZl, mevlanlzl olOm karan olmadan doktor imzah beige

olmadan gomebilir misiniz? Belediyeye gitseniz size mezar verirler mi? OlmO� olmO�. Aim

bakahm bir tane kaglda bir doktor antedi a9m imzaslz gotOrOn de mezarllga verin ne geliyor

ba�mlza. Ama siz bizi gomOyorsunuz. Hasdal'a gomdOnOz, Silivri'ye gomdOnOz biz daha ne

soyleyelim? Burasl bu hale gelir tabi Saym Ba�kan. insanlann canma tak etti artlk ve buradan

..... daha da iyi bir yere gittigimize dair de bir beklenti yok. Yani bir gosterge yok. Ne yapahm biz

artlk daha?"

Mahkeme Ba�kanl: "Peki."

Sanlk Kadir Sagdl9: "Saym Ba�kan bir cOmle efendim."

Mahkeme Ba�kanl: "Sadece soru sormak isteyenler. Talep olarak almayacagl sadece

soru olarak."

Sanlk Kadir Sagdl9: "Saym Ba�kan az onceki iki konu�ma malumunuz az once

Abdurrahman Ba�bug ve Deniz Kutluk'un talepieri oldu. Efendim bu salonda zannediyorum

batOn sanlklan temsil eden talepler bunlar. Az once eller kalktl. Dogrumudur bilmiyorum.

Abdurrahman Ba�bug'un dijital kaYltlar ile ilgili tespitleri bizler i9in 90k onemli Per�embe gOnO

i9in. Aynl �ekilde Deniz Kutluk'un talepleri bizler i9in 90k onemli. Salonun sanlklar adma

geneline temsil eden taleplerdir. Bu ak�am karar vermeye yeterli olmayabilir, ama Deniz

Kutluk'tan talebim Mahkeme kalemine yazlh olarak da talebini sizlere vermesi ve Per�embe

gOnO bunlar ile ilgili karar almanlz sanlklar a91smdan safahatm gelecegi anlammda 90k onemli

kararlar olarak addediyoruz. Onu sunmak istedim."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki, soru sormak isteyen yok herhalde ba�ka. Savunmanlz

tamamlanml�tlr."

_ Sanlk Ergin Saygun: "Te�ekkOr ederim."

Mahkeme Ba�kanl: "Bir tespit mi yapmak istiyorsunuz siz?"

Sanlk Mehmet Fatih IIgar: "Bundan yakla�lk 8-9 ay once idi. $imdi hatlrlatmca mutlaka

hatlrlayacakslnlz. Burada Avukat $ule Nazhoglu Erol �oyle bir hususu dikkate sundu. Dedi ki

size efendim biz birtaklm medyadan bu davanm yakla�lk onOmOzdeki sene Nisan-MaYls gibi

neticelendirecegini ve sonunda da hOkOm 91kacagl hakkmda bazl �eyler duyduk bu dogru mudur

dedi. Sizin cevablnlz tam anla�llamadlgl i9in aynl soruyu birka9 saat soma tekrar ben sizin

huzurunuzda size tevcih ettim. Aldlglm cevap �uydu; kesinlikle boyle bir �ey yok. Yar llama

usulOne uygun devam edecektir. Bu olayl bilmiyorum hatlrllyor musunuz? Bu olay zabltlarda da

var ya�andl. $imdi gelinen noktayl degerlendirecek olursak bu bizim i9in bir hayli onemli. $i di

ne oldu? Sizin de gayetiniz ile bizim de gayretimiz ile bunu takdir etmeniz lazlm. Biz de

avukatlanmlza gerektigi �ekilde baskl yaptlk, savunmalannl bir 9l1" once klsa tuttuk. Hi bir
duru�ma9OPlmayan bir �ekilde 365 sanlgm savunmasl klsa bir sO�de tamamlandl."

i� soz almadan konu�anlar oldu, anla�"amad .

Ik Mehmet Fatih IIgar: "On sorgulan, on f:0lulan tamaml�ndl bi!ti. Am�9
'��ra kararlannlzda �oyle bir e vard Efendlm dehller t

- dan yapllan on savunmalar da bir d il niteli . ugundan tufukl
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devamma. Bu amac1a biz savunmalanmlzl bitirdik. Bu savunmalanmlzda neler oldu efendim?

Hepimiz birer birer artlk bunu maalesef cok acite ederek soylemek gerekiyorsa ispat ettik. Biz bu

kanldaylz. Bilmiyorum sizler ne du�unuyorsunuz, ama ondan sonra zaman gecti siz bize 50

sayfahk bir �ey okudunuz. E bizim soyledigimiz hicbir �ey 0 okudugunuz �eylerde yok. 0 zaman

biz 1 sene boyunca savunmalanmlzl sanki bo�a yapml� hissine kaplldlk. Daha sonra ne oldu,

daha sonra ne oldu? Birden bire beklemedigimiz bir �ekilde Savcmm esas hakkmda mutalaa

suresini kabul ettiniz. Efendim bu a�amada �u andaki durum ne? Bizim bu kadar sahteciligi one

Clkardlglmlz hususlar ile i1gili madem maddi gercek ortaya Clkanlmasmda amac guduluyor

bununla ilgili bir tespit yapmamlz lazlm. E birden bire tekrar bir baktlk ara karanmzda once

Savcmm mutalaasml alaylm esas hakkmdaki mutalaasml daha sonra bu hususu

degerlendirecegim diyorsunuz. E peki belki gelen tamk oyle bir �ey soyleyecek ki Iddia Makaml

esas hakkmdaki mutalaasml degi�tirecek."

Mahkeme Ba�kam: "Peki."

Samk Mehmet Fatih IIgar: "Efendim 1 dakika. 1 dakika bir hususu daha soyluyorum.

$imdi bugune kadar Saym Ba�kan, Saym Heyet bugune kadar biz bu komplonun birtaklm

... odaklar tarafmdan bize sergilendigini ifade ettik defalarca ama artlk gelinen noktada �oyle de bir

tespit var. Bizi tutuklayan sizlersiniz. Bu kadar maddi gercege ragmen tahliye karan henuz

vermeyen de sizlersiniz. Bir de �unu soylemekte fayda goruyorum. Son 3 ara karannlzda �oyle

bir cumle okudum. Bu cok aC1k ve net bence. Diyorsunuz ki artlk cunku delillerin toplanma

klsmml bir kenara blrakml�smlz samklann uzerine atlh kuwetli suc �uphesi ve tutuklulukta

gecen sure goz onune almarak tutuklulugun devamma. Artlk delil klsmml kenara blrakml�smlz.

Yani bu �u anlama geliyor Turkceden yanh� anlamlyorsam. Efendim hepinizin bizim kafamlzda

bir suc �ekli var, suc miktan var. E yattlgmlz 14 ayda henuz bunu ka�llamlyor bir muddet daha

yatacaksmlz. Zaten surec de hlzlandl. Iddia Makaml da esas hakkmda mutalaayl verecek.

Ondan sonra hukmu de gelecek ve bu i� bitecek. Saym Heyet yani siz de dun ifade ettiniz

gucunuzu Turk Milletinden allyorsunuz. Butun bu sahtekarhklar, sahtecilikler ugruna eger bu

ongorumuz in�allah dogru Clkmaz ama dogru Clkarsa inanmm cok ciddi vebal altmda, vicdani

vebal altmda kalmayacak mlsmlz? Yani bizim hepimizde hemen hemen �u anda bu du�unce

hakim. Hukme dogru gidiyor Mahkeme Hakim ve cunku taleplerimiz aleni olarak reddediliyor,

bilirki�i istiyoruz reddediliyor, tamk istiyoruz reddediliyor. Sizin oturduk u�enmeden bizzat

Mahkeme zabltlanndan ifadelerinizi Clkardlk. Her bir soruya 0 da elimizde var. Soru

soruldugunda �unu soyluyorsunuz. Efendim veri gelince delillerin degerlendirmesi a�amasmda

__ bunlan gorecegiz, goru�ecegiz. Detayh olarak goru�ecegiz. E geldik delillerin degerlendirilmesi

a�amasma. Oyle gorunuyor ki onumuzdeki hafta Cuma gunu bu a�amaYI da bitirip artlk bilinmez

bir sona dogru gidiyoruz."

Mahkeme Ba�kanl: "Evet bugunku duru�ma 17:11 oldu bitirecegiz. Soru yoksa aClklama

almayacaglm. Daha sonra flrsat bulursamz."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Onlan �ey yaptlk yani bakm. 1 dakika verelim yani klrmayahm."

Sanlk Ismet KI�la: "Saym Ba�kamm bugune kadar yapllan duru�malarda devamh iki

konuya vurgu yaptlmz. 1.) ButGnu gormek istediginiz ve her �eyin bir SlraSI oldugunu soylediniz.

Biz de sablr i1e bunu bekledik. 365 sanlgln ilk sorgulanm yaptmlz. Kendi caglrdl" �I
dinlediniz. Hala butunu gormediniz mi? Biz talep ettigimiz tamklan ve bilirki�i etinin SlraSI n

zaman gelecek? Yoksa gecmi� olsun dediginiz de ba�ka bir mahk ede mi gelecek

Geldigimiz no d kuvvetli suc �uphesi diyorsunuz. $" he delile daya Ir. Delilsiz �uphe 01

mu? Delil ne elil akla, ahlaka ve hukuka uygun 01 ak bir olaym n' eligini, faillerini, Ye�e

zamanml I ve ne amacla yaratlldlgml, neler ile�'e a da neVe kar I i�lendigini Ve�meYd a
gelen an ispat arayacagl umulan e�ya ve ler Ie beige ve tu naklan sam tanlk ve

suc a' enlerin aClklamalannl ifade ede. tamma uyan . delil varj I S ym
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Ba�kanlm? Eger bu tanlma uyan bir delil yoksa yani fa iii ve fiili olmayan bir olay nasll sUlf kabul

edilerek 250 ki�i tutuklanlr? Masumiyet karinesi ve kutsal savunma hakklma inanarak gogsOmO

gere gere geldigim mahkemede savunmanm bOtOn taleplerinin reddedilmesi maalesef beni

hayal kJrlkhgma ugrat!l. Kusura bakmaym bana gOven vermiyor. Talepte bulunmanm, savunma

yapmanm artlk bir anlam ifade etmedigini dO�OnOyorum. Olayl ki�iselle�tirmek istemiyorum.

Fakat bir konuyu mukayese alflsmdan alf1klayacaglm. 27 yll gozone baka baka birlfok badireler

ya�ayarak bOyOt!OgOmOz klzlmlzm dOgOn davetiyesi tutuklandlglmda elimde, elimizde kaldl.

Bizden daha bOyOk aCllar, sorunlar ya�ayan arkada�lanmlzm dertlerine, slkmtllanna ortak

olmaya lfall�lIk. Kendi derdimizi, OzOnlOmOzO ilfimize at!lk. Iki �eyi dogru bildigime Allah

�ahidimdir. Birincisi neden tutuklu oldugumu bilmedigime, ikincisi sUlfumun olmadlgl halde 13,5

aydlr tutuklu olduguma. Saym Ba�kan hukuk istiyorum, adalet istiyorum, adil yargllanmak

istiyorum. Himmet ve merhamet gostermenizi beklemiyorum saygllanmla."

Mahkeme Ba�kanl: "Peki sabahki duru�manm ba�langlcmda reddi hakim taleplerinin geri

lfevrilmesi kararma sanlklar mOdafilerinden Avukat HOseyin Ersoz, GOnizi Dizdar, HOseyin

Mithat Tombak, $ule Nazhoglu Erol, HOseyin Fatih Demir, Selim Yavuz, Sedat KOlfOkyllmaz,

.... Deniz 9il tarafmdan itiraz edilmi�. Yann 11. Aglr Ceza Mahkemesine gonderecegiz. Onlar da

reddedilmi�. Onlar da 12'ye gonderirler ondan sonra 12'nin verecegi karara gore hareket edilir.

Emin KOlfOkklhlf'm 2 gOn rapor aldlgma dair, Dogan Temel'in 5 gOn rapor aldlgma dair ceza

infaz kurumundan belgeler geldi. Avukat Hakan Tunlfkol, Avukat lafer I�eri mazeret faksl

gOndermi�ler. Avukat HOseyin Ersoz taleplerine ili�kin ve ekinde Amerika'dan aldlklan raporu da

ekleyerek dileklfe sundu 3 sayfallk. Hilmi Ozkok ve Aytalf Yalman'm dinlenmesini talep ediyor.

Vine bir klslm sanlklar mOdafii Avukat GOnizi Dizdar da mOvekkilierinin tahliyesini talep ediyor.

Buna ili�kin savunma ilferikleri de eklemi�. Berker Emre Tok tahliye ve taleplerini ilferir dileklfe

sunmu�. getin Dogan da taleplerini ilferir dOn duru�mada okudugunuz metin oldugu anla�lhyor

bunun bugOn sundugunuz. DOn duru�mada okumu�tu onun yazlh metnini sunmu�. Sinan

Topuz'un savunma ilferikli dileklfesi, Ahmet Sinan Ertugrul'un taleplere i1i�kin dileklfesi, Ali Sadi

Onsal mOdafiinin yine taleplerine ili�kin dileklfesi, Ahmet Sinan Ertugrul'un taleplere ili�kin

dileklfesi, Salim Erkal Bekta�'ln savunmalanna ili�kin dileklfesi, Erdem Caner Bener'in

savunmalanna ili�kin dileklfesi, yine taleplerine ili�kin ekinde belgeleri ekledigi dileklfesi ve

Avukat Haluk Pek�en'in de kitaplflk haline getirmi� 206 sayfadan ibaret savunmalannl ilferir

dileklfesi Mahkememize ula�ml�tlr. Evet yine Kadir Sagd1lf, avukatlanmlz duru�maya katllmasa

da mOdafilik ili�ikligimiz devam etmektedir. Taleplerimiz kabul edilmedigi takdirde deliller

_ toplanmadan delillerin tartl�llmasl da olmayacaglndan avukatlann duru�mada yer almadan

beyanda bulunacaglz �eklinde dileklfe sunmu�."

Salonda soz almadan konu�anlar oldu, anla�llamadl.

Mahkeme Ba�kanl: "Beyanda bulunmayacaglz iVt dogru bulunmay glz. Evet inlk
Ali Deniz Kutluk'un duru�mada okudugu yazlll beya I zannediyorum egil mi? Az .. ce

duru�mada o�u�uz onu sunmu�sunuz. Peki duru ayl bugOn 17' itibari ile kapatly ruz.

29 Mart 201.2 P�mbe gOnO saat 09:00 itibari ile deva dilecektir." 7.03.2012
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