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İLERİ DEMOKRASİNİN İLERİ ADALETİ
Yüzlerce subay, general, 05 Mart 2003 tarihinde kaydedilen bir CD
içindeki 02 Aralık 2002 tarihli Balyoz Darbe planı, 05-07 Mart
2003’te 1nci Ordu’da yapılan seminerde, görüşüldü iddiası ile
tutuklandı. Söz konusu darbe planında, 2006-2009 yıllarına ait
bilgiler (?) bulunuyor. Adli bilişim uzmanları, kimi yazılarda 2007
yılına ait MS Ofis programının kullanıldığını saptadı. Telaşa
düşenler, 2003 yılında provası yapılan darbe planının (ileriki yıllara
ait bilgiler ile) güncellenmiş olduğunu iddia ediyor. Balyoz davası
akıl-mantık-bilimin bittiği bir ortamda mahkûmiyetle
sonuçlandırılmak istenen bir karara gidiyor…

Emin KÜÇÜKKILIÇ
SİLİVRİ
15.04.2012

ÖNSÖZ
Sahte belgelerle, kanıta dayanmayan suçlarla insanlar nasıl yargılanıyor ve
tutuklanıyor? Halkımız, aydınlarımız, sanatçılarımız nasıl tepkisiz kalıyor? 19 aydır
tutukluluğum boyunca en çok sorduğum sorular bunlar. Artık duruşmalara pek
katılmıyorum. Bazıları için arkadaşlarını, yakınlarını görme fırsatı olan duruşmalar benim
için ortaçağa dönüş gibi kasvetli ve kabul edilemez. Bilim adamlarının mahkemedeki
ifadeleri, hazırladıkları raporlar mahkemece tanınmıyor. Bilime karşı bir tutum bu. Bilimi
reddederek inançları ile bizleri mahkûm etmek istiyorlar. Tıpkı Galileo’nun
yargılanmasında olduğu gibi. Ancak hala dünya yuvarlak ve dönüyor. Bizleri
yargıladıkları belgeler sahte, gelecekte de sahte olacaklar. Bilimsel gerçekler
değişmiyor.
Bunu halkın gözünden kaçıranlar (özel görevliler) bir gün utanacaklar. Baskılara
rağmen bizi savunan bir avuç yazar-aydın ise bizim kahramanlarımız olacaklar. Onlar
gerçek demokrat, insan hakları savunucularıdır.
Toplumun üzerine çöken bu kâbus nasıl yaratıldı? Şüphesiz medyanın ele geçirilmesi
ve kullanılmasıyla. Önce medya özgürlüğünü kaybetti sonra tüm toplum. Artık insanlar
konuşmaktan korkuyorlar. Her şey halkın gözünden kaçırılıyor. Sahte kanıtlar ile
tutuklamaları, yargılamaları görmezden gelenler, bunları destekleyenler, hatta
“çetenin hâkimi” diyenler, 12 Eylül, 28 Şubat gibi başlatılan yargı süreçleri ardına
saklanıyor. “Geçmişle yüzleşme” ile övünenler maalesef “bugünle yüzleşmek”ten
kaçınanlar. Verilen bu elma şekerleri ile zamlar, hukuksuzluklar, komşularımızla savaş
hali, eğitim sisteminde geriye gidiş, yolsuzluklar, deniz feneri dâhil yargı adaletsizlikleri
tartışılmıyor, gözden kaçırılıyor. Medyanın bu durumunu Emre KONGAR “Tam bir
maskaralık! ”1 olarak tanımlıyor ve geçmişle hesaplaşırken bugünün haksızlık ve
adaletsizliklerinin dile getirilmeyişine itiraz ediyor.
Zor dönemdeki zor günlerimizde gerçek dostlarımız Orhan BURSALI, Emin ÇÖLAŞAN,
Yavuz Selim DEMİRAĞ, CHP milletvekilleri hep yanımızda oldular. Bir avuç yurtsever
cesur gazeteci bizi destekledi. Cumhuriyet, Sözcü, Yeniçağ, Aydınlık, Ulusal Kanal tüm
güçlüklere rağmen risk alarak gerçek gazetecilik yaptılar ve halkı aydınlattılar. Ç.D.
ve Gerçekler Bloğu, Vardiya Bizde Platformu için övgüler yetersiz kalır. Onlara teşekkür
ediyoruz. İyi ki varsınız.
BALYOZ DAVASINDA KOVUŞTURMA GENİŞLETİLMELİDİR
1.

GİRİŞ:

Suçlamaya esas (sözde darbe planlarının olduğu) CD’lerin sahte olduğu, uluslar arası
saygınlığı olan, ABD adli bilişim kuruluşu “Arsenal Consulting” 21 Mart 2012 tarihli ve
Yıldız Teknik Üniversitesi 28.03.2012 tarihli raporlarınca doğrulanmıştır. 05-06 NİSAN 2012
tarihli duruşmada sanıklarca getirilen ve huzurda dinlenen bilirkişiler de suç teşkil ettiği
iddia edilen dijital verilerin sahte ve hukuken geçersiz olduklarını söylemişler. Bilirkişiler
ayrıca TUBİTAK raporlarının gerçeği tam olarak yansıtmayan, yüzeysel raporlar
olduğunda birleşmişlerdir.
CD’lerin sahte olduğuna dair bu raporlara rağmen tutukluluklar sürmekte, hızlı
yargılama adı altında hızlı mahkûmiyet kararına gidilmektedir.
1

08 Nisan 2012 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki köşe yazısı.
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Duruşma savcılarınca tüm sanıklara aynı ceza istendiğine göre bir kısım tutuksuz (115)
sanık ile tutuklu sanıklar arasında artık farklılık kalmamıştır. Anayasal eşitlik ve
tutukluluğun istisnai tedbir olmasına dair hukuk kuralları çiğnenmektedir. Bütün bu
gelişmeler bir güç mücadelesinde Balyoz Davasının koz olarak kullanıldığını işaret
etmektedir.

2. BİLİRKİŞİLER: Bilirkişi Raporları arasındaki çelişkiler giderilmeli, hukuki denetimleri
yapılmalıdır.
a. Mahkeme dijital verilerle sanıkları tutuklamakta ancak bu verilerin hukuka
uygunluğunu inceletmeyi 14 aydır ertelemektedir. Delillerin denetimi yapılmamıştır:
CMK 230/1-b gereği hüküm aşamasından önce, hükme esas alınan delillerin tartışılmış
ve hukuki denetimlerinin yapılmış olması zorunludur. Ancak Mahkeme, bu çok
önemli ceza yargılaması kuralını göz ardı edecek şekilde davranmaktadır. İddia
makamı da mütalaa hazırlığı öncesinde bu zorunlu yasama sürecini takip etmesi ve
CMK 216 gereğince “delillerin tartışılması” aşamasını beklemesi zorunlu iken sanıkların
ve avukatlarının tüm itirazlarına rağmen bu kuralı uygulamadan Esas Hakkında
Mütalaasını hazırlamış ve mütalaa Mahkemece kabul görmüştür. Bu açıkça usul
yasası ihlalidir.
b. İddianamede başlangıçta yer alan 10 adet Bilirkişi Rapor ve Mütalaası
bugüne kadar ele alınmamıştır. Oysa iddianame Ayırma Kararı sayfa 2’de Bilirkişi
Raporları arasındaki çelişkileri gideremediğinden bahisle bu işlemi Mahkemeye
bırakmıştır. Ama Mahkeme ilk başından bu yana Bilirkişi Raporları arasındaki çelişkileri
gidermek için bir düzenleme yapmamıştır. Bu konudaki talepleri de sürekli ertelemiştir.
Bilirkişi Raporlarının arasındaki çelişkiler adli bilişimde uzman bilim adamları yardımıyla
giderilmesi gerekir.
c. Mahkemeye Donanma Komutanlığının gönderdiği iki Bilirkişi Raporu ve
Hava Kuvvetlerinin gönderdiği iki inceleme Raporu ile savunmanın iddianame
ardından hazırlattığı 4 ilave Bilirkişi Mütalaası dosyadaki Bilirkişi Rapor, Mütalaa ve
İncelemelerini sayılarını 19’a ulaştırmıştır. Ama bu ana kadar bunların hiç birisi huzurda
tartışılmamıştır.
Yargılama maddi gerçeği usullere uygun olarak açığa çıkartmak için:
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i. Birinci ve İkinci TÜBİTAK raporlarını hazırlayan TÜBİTAK görevlilerinin acilen
Mahkemeye çağırılması,
ii. Yeniden ve tarafsızlığı herkesçe kabul görecek bir bilirkişi heyeti
seçilmesi, gerekmektedir.
3. TANIKLAR: Bu davada savunmanın tanıkları da tüm taleplere rağmen ısrarla
mahkemeye çağrılmamaktadır.
a. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi ÖZKÖK, KKK Aytaç YALMAN
dinlenmelidir.
b. Yine içersinde birçok sahtekârlık tespit edilen bu CD’leri getiren Mehmet
BARANSU tanık olarak dinlenmelidir.
4.

TEMEL SUÇLAMAYA ESAS CD’LERİN DELİL BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞTUR:

a. TÜBİTAK raporlarını hazırlayan görevlilerin mahkemeye çağırılmalıdır. TÜBİTAK
tarafından görevlendirilmelerinden 4 gün önce C.Savcılığından bilirkişi görevini ve CD
imajlarını almaları olağan değildir.
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b. TUBİTAK bilirkişi incelemesi esnasında delillerin orijinalliği bozulmuştur: 1nci
incelemede muğlâk ve yanlış değerlendirmelere askeri bilirkişi raporları ile itiraz
edilmesi sonucu çelişkili hususlara ait 2nci bilirkişi raporu istenmiştir. Elde polisçe (30
Ocak 2010 tarihli) alınan ve TUBİTAK 1nci bilirkişi incelemesinde de kullanılan bir imaj
olmasına rağmen, TUBİTAK tarafından 2nci defa (28 Mayıs 2010 tarihli) imaj alma
işlemi yapılmıştır. 2nci TUBİTAK raporu bu imajlar incelenerek hazırlanmıştır. Elde imaj
varken tekrar bir imaj alınarak inceleme yapılması olağan ve mantıklı değildir. 2nci
bilirkişi incelemesi esnasında, CD’lerde değişiklik yapıldığı şüphesi yaratmıştır.
c. 1 ve 2nci TUBİTAK bilirkişi raporları eklerinde verilen teknik analiz verileri gerek
kendi içinde, gerekse aralarındaki mukayesesinde, ciddi farklılıklar ve
manipülasyonlar içerdiği (bazı dosyalarda değişiklik, bazılarının silindiği, bazı
dosyaların ise ilavesi gibi) saptanmıştır. 11, 16 ve 17 numaralı CD’lere ait değişik
rapor/imajlardaki dosya miktarlarını topladığımızda, farklı miktar çıkmaktadır2:
i.

TÜBİTAK 1 raporundaki dosya miktarı: 1377 adet,

ii.

TÜBİTAK 2 raporundaki dosya miktarı: 1430 adet,

iii.

28.05.2010 tarihinde alınan CD imajlarındaki dijital dosya miktarı: 1572

iv. Balyoz-3 ek klasörlerindeki CD kopyalarında bulunan dijital dosya
miktarı: 1586 adet, (dosyaların doğurganlığına dikkat ediniz)
v. Tüm Tutanaklarda (19) diye belirtilmesine rağmen, TÜBİTAK 1 ve 2
raporları ile verilen CD kopyalarında bulunan veriler üzerinde yapılan incelemede,
Aslında CD sayısı 19 değil, 20 çıkmaktadır.
d. Bunların yanında, CD’lerin gazeteciden teslim alınması ile 1 ve 2 nci imaj
alma işlemlerinde de CD’lerin seri numaralarının yazılmamıştır. Gazetecinin teslim
ettiği CD’ler ile şu anda yargılaması yapılan CD’ler arasındaki bağın koptuğu ya da
kopartıldığı ve bu CD’lerin o CD’ler olduğuna dair herhangi bir dayanağın kalmadığı
açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
e. Bu durumda suçlamaya temel teşkil eden CD’lerin delil bütünlüğünün
bozulduğuna dair kuvvetli şüphenin giderilmesi için:
2

Bu maddedeki bilgiler, Jandarma kriminal bilişim suçlarında görevli 184 numaralı sanık, Abdurrahman
BAŞBUĞ’un, 24 Haziran 2011 ve 26 Mart 2012 tarihli duruşmalardaki sunumlarından alınmıştır.
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i. 30.01.2010 tarihli 18 CD’ye ait CD imajların ve 9 numaralı CD’nin
kopyasının incelenmesi maksadıyla, 30.01.2010 tarihli Polis İmaj Alma Tutanağı son
paragrafında belirtilen “içerisinde imaj ve imaj içeriklerinin kopyalandığı bir adet
Seagate marka 9VM6J4MK seri numaralı 500 GB kapasiteli sabit disk”in imajının
alınmasını,
ii.

Bu CD’lerin tarafların huzurunda alınması hukuken gerekli olan yeni

imajları,
iii. 29.01.2010 tarihli teslim alma tutanağına göre alınan parmak izleri ile şu
anda CD’lerde bulunan parmak izleri bilirkişiye inceletilmelidir.
iv. Ayrıca halen verilmeyen (ara karara rağmen teslim edilmeyen) CD’lerin
savcılıktaki devir-teslim anında çekilen video kayıtları önemlidir, sanıklara verilmelidir.
5.

DEVLET SIRRI BELGELER NEREDEN ÇIKTI?

a. 08.02.2010 tarihli “Teslim Alma Ve El Koyma Tutanağı”nın 2 ve 3 ncü
sayfalarına göre; valizden çıkan 19 adet CD tutanağa kaydedilmiş, kamera ile
görüntülenmiş, fotoğrafları çekilmiş, tek-tek paraflanarak numaralanmıştır. Paraflar 2
savcı, bir emniyet amiri ve Baransu tarafından atılmıştır. Tutanağa yazım bitiminde
aynı sırayla malzemeler valize yerleştirilmiştir. Valiz kapatılarak mühürlenmiş ve
bulunduğu duruşma salonu kapılarına nöbetçi polis konmuştur. Yani valizden hiçbir
şey ayrılmamıştır. 23 Şubat 2010 tarihli “Emanet Eşya Makbuzunda” da malzemelerin
aynı olduğunu ve değişmediğini görüyoruz. 10 ncu ağır ceza mahkemesinin talebi
üzerine “Cumhuriyet Savcılığı Emanet Eşya Bürosu”nun 20 Nisan 2011 tarihli cevabi
yazısında bu tutanağın (Emanet Eşya Makbuzu) ve içeriğindeki (valizle gelen)
malzemelerin aynen muhafaza edildiğini görüyoruz. Ancak aşağıdaki tutanakta
valizden bir şeyler ayrıldığı anlaşılmaktadır:
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b. Valiz teslim alındığı şekliyle bütünlüğünü koruduğuna göre: (emanette
başlangıçtaki şekliyle muhafaza edildiğine göre)
•

Bu malzemeler nereden çıkmıştır?

•

Valiz dışında başka kaynaklardan mı alınmıştır?

•

Bizlerin ve kamuoyunun bilmediği başka bir bavulcu mu vardır?

• İlk teslimde 20 CD mi vardı? Eğer bunlar valizden çıkanlar ise neden
tutanağa yazılmamıştır?
c. 06.12.2011’de yazılı ve sözlü olarak talep ettiğim, Ek Klasör 2, pdf sayfa
149’da bulunan 08.02.2010 tarihli tutanakta Savcı Bilal Bayraktar tarafından emanete
alınan 9 klasörün elektronik ortama alınarak (taranarak) ve yine aynı tutanakta
belirtilen bir adet CD’nin imajının alınarak ve fotoğrafının çekilerek sanıklara
verilmelidir.
d. Askeri savcı ve Cumhuriyet Savcıları devlet sırlarını çalanlara işlem
yapmamışlardır. Devlet sırlarının ortalıkta dolaşması, belki de pazarlanması
olağan/sıradan sayılmaktadır.
6.

9 NUMARALI CD’ NİN DELİL BÜTÜNLÜĞÜ KALMAMIŞTIR:

a. Bu CD garip bir CD olup diğerlerinden farklı olan “19 CD içinde tek CD
olma” özelliklerini sıralayalım:
i. Baransu’nun 1nci Ordu Askeri Savcılığına teslim ettiği ve 2007 yılında
imal edilmiş DVD’lerde 9 numaralı CD (o zamanki numarası 67), 19 CD içinde fotoğrafı
olmayan tek CD’dir.
ii. 29 Ocak 2010 tarihinde Baransu tarafından C.Savcılığına teslim edilen
valiz içeriğindeki 19 CD’nin imajının teslim anında alınması yasa hükmü iken, bir gün
sonra 30 Ocak 2010 tarihinde alınmıştır. Bir tek 9 numaralı CD’nin imajı alınamamıştır.
(Yasa gereği alınması zorunlu bir imajın, alınamama nedeni tutanağa yazılmamıştır.
Özel yetkili, ihtisas sahibi bir savcının bu hatayı yapması normal midir?)
iii. 9 numaralı CD, mahkemenin talebi üzerine 11 Kasım 2011 tarihinde
yapılan imaj alma çalışmasında, imajı yine alınamayan tek CD’dir.
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iv. 1,5 yıl sonra ilk defa fotoğrafı elde edilen 9 numaralı CD’nin diğer
CD’lerden farklı şekilde, tek hasarlı/hırpalanmış CD’dir.
b. 9 numaralı CD’nin ilk teslim alma tutanağındaki bilgileri/özellikleri üç gün
sonraki bir tutanakta değişmiştir. Mahkeme başkanı, ilk tutanağın 9 numaralı CD
kabındaki bilgilere göre (sehven) tutanağa yazıldığı ileri sürülmüştür3:



Diğer CD ler neden kabına göre tutanağa yazılmamıştır?

 CD kabına göre tutanak tutanlar, neden kapları değil de, CD’ lerin
üzerini parafe etmiştir?
 Tutanağı kabına göre tutmayı düşünenler, içinin kolaylıkla gizlenmesini
veya değiştirilmesini sağlamak mı istemişlerdir? (CD kabı bilgisayara takılır mı? İmajı
alınır mı?)
 Kabında yazılı denen çıkartılması/değiştirilmesi mümkün olan basılı
kâğıttır. Diğer CD’lerin hiçbirinde CD markasına ait kâğıt ya da etiket yoktur. Ya
Ordunun standart CD tanıtım etiketi vardır, ya da etiket/ kâğıt yoktur. Hiçbir CD
kabına kalemle CD numarası yazılmamıştır. Yalnızca 9 numaralı CD kabı/kutusunda
“67” yazmaktadır. 1nci ordu karargâhında mevcut bir CD kabına ya da kutusuna
Sony marka etiket ilave edilerek ve üzerine de “67” yazılarak ilk tutanak ile ilişki
kurulmaya çalışıldığı değerlendirilmektedir.
 CD kabında “Vatandaşlık Taslak” yazmamaktadır, o halde nereden
yazılmıştır/Nereden çıkmıştır? (kamera kayıtları önemli) Değişen CD üzerinde görülen
“İrticai Unsurlar Aşırı Sol Unsurlar” yazısı neden ilk tutanağa geçmemiştir?
c. Değiştirdiği anlaşılan bu CD’nin üzerinde 3 adet paraf bulunmaktadır. Bu
paraflar CD’yi değiştirenlerce paraflandığı şüphesinden hareketle parafların geçek
olup-olmadığı ve kimlere ait olduğu mahkemenizce bilirkişiye inceletilmelidir.
d. M. Baransu’nun CD’leri teslim esnasında alınan kamera kayıtları önemli bir
delildir. Mahkemece karar alınmasına rağmen, halen söz konusu video kayıtları teslim
edilmemektedir.

3

06.12.2011 tarihli, 66 ncı Duruşma Tutanağı, 44‐46 sayfalar.
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7.

MEHMET BARANSU’NUN TANIKLIĞI GEREKLİDİR:

a. 21 Ocak 2010 tarihinde Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığına 4 DVD teslim ettiği
aşağıdaki tutanakta yazılıdır.

b. Görüldüğü gibi bu tutanakta, söz konusu DVD’lerin seri numaraları,
markaları ve resimleri yer almamıştır. Teslim anında yasa gereği alınması gereken
DVD imajları alınmamış böylece ileride yapılacak “manipülasyonlara açık kapı”
bırakılmıştır. Defalarca talep etmemize rağmen DVD imajları sanıklara hala
verilmemiştir.
c. Takip eden Şubat ayı içinde 1nci Orduya verdiği savcılık ifadesinde daha
önce teslim aldığını söylediği 4 DVD; 3 DVD+1 CD olmuştur. Mehmet BARANSU
böylece “adaleti yanıltma suçu” işlemiştir.

e. Başlangıçta dava dosyasına konmayan ve iddianamede bahsedilmeyen J.
Mu. Yzb. A. Hakan Erdoğan’a ait 19 Şubat 2010 tarihli raporda, Mehmet BARANSU
tarafından getirilen DVD’lerde sahtelikler olduğu belirtilmiştir. İçeriğinde 2009 yılına ait
“pdf” uzantılı dosyalar olan bu DVD’lerin yazdırma tarihi 2007 olarak gözükmektedir.
Orijinal tarihlere bir müdahale söz konusudur ve bu durum bir sahtekârlık belirtisidir.
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f. Temel delil olan 11 numaralı CD üzerindeki el yazıları makine ile yazdırılarak
suç üretilmeye çalışılmıştır. Sanık Em. Tuğg. Süha TANYERİ’nin el yazısı notlarından
kopyalanan harflerin 11 numaralı CD üzerine makine (CNC veya Autopen makineleri)
ile yazdırıldığı4 belirlenmiştir. M. Baransu tarafından getirilen bu CD’ nin içindeki sözde
darbe planında binlerin üzerinde sahtekârlık tespit edilmiştir. Bu CD ve içindeki planın
en geç 2003 yılında üretildiği ve sonradan değiştirilmediği TUBİTAK bilirkişi raporunda
belirtilmesine rağmen daha sonraki yıllarda güncellendiği M. Baransu ve “özel yetkili”
medya görevlileri tarafından (bir propaganda olarak) iddia edilmektedir.

7.

BARANSU’NUN TARAF GAZETESİNDEKİ GÜNCELLEME İDDİALARI:

Mehmet Baransu seminer sunumumda geçen “güncelleme” kelimesine balıklama
atlayarak, bu kelimeyi bağlamı dışında başka yerlerle ilişkilendirmesi bana ilk saldırısı
değildir. Benzerliklerden suç üretme artık bir komplocu klasiği olmuştur. Kendisine ait
gözüken (?) “Karargâh” adlı kitabında, darbe planında geçen “hasar tespit timleri”
ile seminer sunumumda geçen timlerin benzer olduğunu ileri sürerek bana daha
önce de suçlamada bulunmuştu. Komplocuların darbe planı-seminer ilişkisini nasıl
kurduğu EK’te açıklanmıştır. Bu açıklamalar okunduğunda, Baransu’nun durduğu yer
daha da netleşmektedir.
Emin KÜÇÜKKILIÇ
EKİ

15.04.2012, Silivri

:

Sahte darbe planı seminer ile nasıl ilişkilendirildi?
4

Çünkü harfler birebir çakışmaktadır. (üst üste getirildiğinde el yazısı harflerin birebir oturması/çakışması
imkânsızdır.) Ayrıca yazıya başlarken oluşan mürekkep toplanması ve harflerin yazılış istikameti el
yazısındakilerden farklıdır.
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