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Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese ile Üye Hakimler Sedat Sami Haşıloğlu ve 

Fatih Mehmet Uslu’dan oluşan mahkeme heyeti tarafından 2 Ağustos 2012 günü saat 09:47’de 
Silivri Cezaevi bitişiğindeki büyük duruşma salonunda oturum açıldı. 

Tutuklu sanıklardan Serdar Öztürk, Sedat Peker, Durmuş Ali Özoğlu, Levent Ersöz, Veli 
Küçük, Erkan Ayyıldız, Oğuz Bulut, Mustafa Levent Göktaş, Mehmet Deniz Yıldırım, Ergün 
Poyraz, Mehmet İlker Başbuğ, Mehmet Haberal, Ahmet Hurşit Tolon, Alparslan Arslan, Erhan 
Timuroğlu, Osman Yıldırım, Ziya İlker Göktaş ve Özkan Kurt dışındaki tutuklu sanıkların 
cezaevinden getirildikleri görüldü.  

Bağsız olarak huzurdaki yerlerine alındı. 
Tutuksuz sanıklardan Ertuğrul Orta, Nusret Senem, İlyas Çınar, Tunçer Kılınç ile bir kısım 

sanıklar müdafilerinden Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara, Sanık Hulusi Gülbahar 
müdafii Av. Ramazan Bulut, Sanıklar Mehmet İlker Başbuğ, Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. İlkay 
Sezer, bir kısım sanıklar müdafii Av. Celal Ülgen, Sanık İlyas Çınar müdafii Av. Hanife Çakmak, 
Sanık Mehmet Eröz müdafii Av. Doğan Subaşı, Sanıklar Doğu Perinçek, Mehmet Bedri Gültekin, 
Turhan Özlü, Erkan Önsel, Hikmet Çiçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey, Sanık Ziya İlker 
Göktaş müdafii Av. Tülay Çelikyürek, Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan, Sanık 
Fatih Hilmioğlu müdafii Av. Hayati Hilmioğlu geldikleri görülmekle, huzurdaki yerlerine alındı. 

Açık yargılamaya devam olundu. 
Tanık yoklaması yapıldı. 
Sadece Tanık Hilmi Özkök’ün hazır olduğu görüldü. 
Sanıklar Dursun Çiçek, Durmuş Ali Özoğlu’nun verdikleri yazılı dilekçede 27.07.2012 

tarihli duruşmaya iştirak eden Hakimler heyeti hakkında Reddi Hakim talebinde bulundukları ve 
Sanık İbrahim Özcan’ın da verdiği yazılı dilekçede aynı Hakimler hakkında çekilme talebinde 
bulunduğu anlaşıldı. 

Bu konuda görüşü sorulan İddia Makamı. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sayın Başkanım, her ne kadar Sanıklar 

Durmuş Ali Özoğlu ve İbrahim Özcan 31 Temmuz 2012 havale tarihli, Sanık Dursun Çiçek 2 
Ağustos 2012 havale tarihli dilekçelerinde tutukluluk hallerinin devamına karar veren Mahkeme 
Heyeti hakkında Reddi Hakim talebinde bulunmuş iseler de, ret talebi 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun 22, 23 ve 24/1. maddelerinde belirtilen yasal dayanaktan yoksun olup, 
sanıkların isabetsiz yorumlarına dayanmakla Ceza Muhakemesi Kanununun 31/1-c 
maddesindeki ret isteminin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa, Hakimin 
reddi istemi geri çevrilir hükmü gözetilerek Mahkeme Heyetinin reddi taleplerinin geri 
çevrilmesine karar verilmesi kamu adına mütalaa olunur.” 

Talepler konusunda karar verilmek üzere, 
Duruşmaya kısa bir ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
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Talepler incelendi. 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:  
1.Her ne kadar sanıklar Dursun Çiçek ve Durmuş Ali Özoğlu 27 Temmuz 2012 tarihli 

oturuma iştirak eden Mahkeme Başkanı Hüsnü Çalmuk ile üye hakimler Ercan Fırat ve Nihat 
Topal haklarında reddi hakim talebinde bulunmuş iseler de, reddi hakim talebinde ortaya 
koydukları iddiaların soyut içerikte bulunup bir hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek nitelikte 
bulunmadığı. CMK 31. maddesinde belirtilen şartların oluşmadığı anlaşıldığından bahsedilen 
madde uyarınca bu sanıkların vaki talebinin geri çevrilmesine, bu karara karşı İstanbul 14. Ağır 
Ceza Mahkemesine 7 gün içerisinde itiraz haklarının bulunduğu konusunda bu sanıkları 
bildirimde bulunmasına. Sanık Dursun Çiçek’in dilekçesindeki yazılı talebi nedeniyle verilen bu 
kararımızın itirazen incelenmesi yapılamak üzere dilekçesinin ve kararımızın bir suretinin 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine. 

2. Her ne kadar sanık İbrahim Özcan’da aynı hakimlerin çekilmelerini talep etmiş ise de 
CMK’ya göre bir sanığın hakimler hakkında çekilmelerini isteme talebinde bulunamayacağı, ileri 
sürdüğü sebebi de bir hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek nitelikte bulunmadığı ve soyut 
bir sebep olduğu anlaşıldığından bu sanığın vaki talebinin reddine bu karara karşı İstanbul 14. 
Ağır Ceza Mahkemesine 7 gün içerisinde itiraz hakkının bulunduğu konusunda bu sanığa 
bildirimde bulunmasına oybirliğiyle karar verildi. 

Açık yargılamaya devam olundu. 
Tanık Hilmi Özkök huzura alındı. 
Mahkeme Başkanı: "Şu anda tanığı dinlemek durumundayız İlkay Bey buyurun oturun bir 

talebiniz varsa yazılı yazılı beyanda bulunun değerlendirelim. Buyurun buyurun buyurun 
efendim.” 

Huzura alınan tanığın kimliğinin tespitine geçildi. 
TANIK HİLMİ ÖZKÖK: “Halil oğlu 4 Ağustos 1940 doğumlu, Urla Kekliktepe Tortuna 

çiftlik evleri adresinde ikamet eder, emekli asker olduğunu cep telefonu numarasının 0533 
6024545 olduğunu beyan eder.” 

Mahkeme Başkanı: “Bu dosyada sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Arif Doğan, Mehmet Şener 
Eruygur, Mehmet Haberal, Tuncay Özkan, Levent Ersöz, Hasan Atilla Uğur, Osman Yıldırım, 
Veli Küçük, Alparslan Arslan, Doğu Perinçek, Muzaffer Tekin ve dosyadaki diğer sanıklar 
yargılanıyor bunlarla bir akrabalığınız düşmanlığınız var mıdır? Akrabalığınız düşmanlığınız var 
mı ismini saydığım sanıklarla”? 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok hiçbirisiyle düşmanlığım yok.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu dava konusu suçlara iştirakten veya bu suçlar nedeniyle suçluları 

kayırmaktan ve delilleri yok etmekten dolayı hakkınızda açılmış bir soruşturma veya dava var 
mıdır?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Yoktur.” 
Mahkeme Başkanı: “Size sorulacak sorulardan sizi ve yakınlarınızı ceza soruşturmasına 

veya kovuşturmasına uğratabilecek sorulara cevap vermekten çekinebilirsiniz. Maddi gerçeği 
bulmamız açısından sizin gerçekleri söylemenizi bekliyoruz. Gerçeği söylememeniz hakkında 
hakkınızda yalan tanıklıktan dolayı soruşturma veya dava açılabilir. Doğru söyleyeceğiniz 
hususunda birazdan yemin edeceksiniz. Söylediğim yemin metnini aynen tekrar eder misiniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tabi ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Bildiklerimi dosdoğru söyleyeceğime.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bildiklerimi dosdoğru söyleyeceğime.” 
Mahkeme Başkanı: “Namusum ve vicdanım üzerine.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Namusum ve vicdanım üzerine.” 
Mahkeme Başkanı: “Yemin ederim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yemin ederim.” 
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Mahkeme Başkanı: “Bu dava nedeniyle hazırlanan iddianamelerde Sarı Kız, Ay Işığı, 
Yakamoz, Eldiven kod isimli darbe planları hazırlandığı iddia ediliyor. Bu suçtan dolayı bazı 
sanıklar dosyada yargılanıyorlar. Sanıklar Mehmet Şener Eruygur, Mehmet Haberal, Tuncay 
Özkan, Levent Ersöz, Hasan Atilla Uğur, Veli Küçük, Doğu Perinçek, Muzaffer Tekin, Hurşit 
Tolon, Şener Eruygur, Tuncay Özkan ve dosyadaki diğer sanıklar iddianamedeki isnat edilen 
suçlardan dolayı veya var olduğu iddia edilen Ergenekon terör örgütü üyesi olmak veya 
yöneticisi olmak iddialarıyla yargılanıyorlar bu konularda ne biliyorsunuz sizden bildiklerinizi 
açıklamanızı rica ediyorum buyurun. İsterseniz oturabilirsiniz tanıklık uzun sürebilir yorulduğunuz 
zaman ara verebiliriz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Efendim yani oturarak konuşmamı tensip ederseniz saygısızlık 
addetmezseniz otururum tabi efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Tabi buyurun mikrofon verelim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Sağ olun. Sayın Başkan Sayın Üyeler Sayın Savcı ve Sayın geride 

oturan hazirun hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorunuzu tam olarak anladığımı zannediyorum. 
Bu konularda söyleyebileceğim sadece benim şahit olduğum ve askerliğimle ilgili şeylerdir onun 
dışında olan şeyler hakkında fazla bilgim yoktur. Ama sorular üzerine bildiğim olursa gene onları 
söylemeye de hazırım. Ben bin dokuz yüz düzeltiyorum 2002 yılında Genelkurmay Başkanlığına 
atandım Ağustos ayında ve Genelkurmay Başkanlığına başladıktan bir müddet sonra bir seçim 
yapıldı ve şu andaki parti tek başına iktidara geldi. Tabi bu 28 Şubat sonu önünde düşünülürse 
askerlerde bende dahil olmak üzere bir tedirginlik yarattı acaba evvelki söylemleri dikkate 
alındığında bu parti liderlerinin veya kişilerinin bir kötüye doğru gidiş olur mu? 35. maddede bize 
tevdi edilmiş olan vatanı, Cumhuriyeti koruma kollama görevlerine bir etkisi olur mu diye hepimiz 
tedirgin olduk bu bir vakıadır. Bu tedirginlik üzerine tabi çeşitli şeylerde durumlarda bunları kendi 
aramızda konuşmaya başladık herkesin konuştuğu gibi. Ve konuşmalar sırasında tabi çeşitli 
kişiler durumlarına göre çeşitli fikirler oluşturdular askerlikte herkes hür fikrini söyler ve sonunda 
komutan ne derse emir verirse o olur, bu bizim alışkanlık şeklimizdir. Bu bakımdan çeşitli 
toplantılarda bazı konularda şeyler oldu anlaşmazlıklar aramızda anlaşmazlık dediğim daha 
doğrusu benim görüşümle astlarımın görüşü arasında ayrışmalar oldu ki bunu da ben çok 
normal karşılarım hayatım boyunca meslek hayatımda. Bu sırada tabi bazı şeyler çıkmaya 
başladı basında çünkü aynı zamanda Kıbrıs olayları Annan Planı konusu, Irak olayı, AB’ye tarih 
verilip verilmeyeceği konusu gibi çok yoğun faaliyetler vardı. Bu faaliyetlerin birinden birine 
devamlı koşmaktayım bu çerçeve içerisinde bir taraftan da tabi basını takip ediyorduk çünkü 
şeyimizi hepimizi etkileyen bir durum olduğu için. Bu arada 2004 yılı bahar aylarına kadar gelindi 
ve 2004 bahar aylarında bana bir vasıtayla nasıl geldiğini de bilmiyorum çünkü bu gibi şeyler 
postayla gönderiyorlar, e-mail olarak gönderiliyor vesaire önüme bir şey sunum geldi CD 
sunumu. Bu sunumda ilk defa Ay ışığı ve Yakamoz planlarını olduğunu iddia edilen sunumlar 
şey ettim gördüm. Bunları okudum tabi böyle durumlarda hep şüpheli olmak durumundasınız 
bunlar bir dezenformasyonda olabilir, gerçekte olabilir kategorik olarak yaklaşırsak. Tabi 
Genelkurmay Başkanı olarak çok doğru ve teenni ile hareket etmek lazım. O bakımdan ben 
bunu başlangıçta astlarımla dahi paylaşmadım ondan sonra ancak benim yapım bu şekildedir, 
çeşitli vesilelerle ilgili olan kişiler o şeylerde geçen onlara bazı şeyler bazen fıkra şeklinde anlatıp 
bazen espri yapıp bazen açıkça ortaya koyarak yani böyle bir şeyler olabileceğinden haberdar 
olduğumu ifade etmek istedim. Bu tutumla şey ettim hareket ettim. Tabi bu iddialar çok büyük 
acaba bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı hukuki şey müdahale bunu başlangıçta istemedim. 
Neden istemedim? Çünkü askerler çok yüce kuralları olan, gelenekleri olan büyük bağlılıkları 
olan bir zümredir ve bizim bulunduğumuz makamlar çok yüksek makamlardır. Mesela bir Kara 
Kuvvetleri Komutanının emrinde 300 bin kişi vardır, tankı vardır, topu vardır, tüfeği vardır çok 
büyük bir kitleye komuta etmektedir. Bir ordu komutanı da keza çok büyük şeyleri vardır, genç 
subayları, astsubayları, erleri yani bütün bunların sevgisi, onları sevk idare etme yönetme 
herkesin kalbinde yatan bir şeydir, böyle bir durumda meşru olmayan meşru olduğundan, emin 
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olmadığımız gerçek olup olmadığından emin olmadığım bir şeye göre işlem yapmak hiçbir 
zaman yakışmaz. Çünkü bu işlemi yaptığınız anda astlarınıza karşı bir şüphe duyduğunuzu 
ifade etmiş olursunuz halbuki astlara güven vermek her şeyin başında gelir. Ben bu yaşımdan 
işte 10 sene önce bir harp uçağıyla uçmak zorunda kaldım. Yukarıda Hava Kuvvetleri benim 
uçağıma yakıt ikmali yaptı. Neden yaptı? Benim cesurluğumdan değil Hava Kuvvetlerine onların 
eğitimine olan güvenimi onlara ifade etmek için yaptım büyük sevgi (bir kelime anlaşılmadı) 
bunları gerektirmektedir. Bazen zorlanarak bir şeyler yaparsınız bazen yapmak istemediğiniz 
şeyi bile yapmak zorundasınız çünkü görevin en iyi yapılmasını sağlayacak şartları hazırlamakla 
sorumlusunuz. Dolayısıyla ben bu şeylere Ay ışığı ve Yakamoz’a ve meşru bir belge olmadığı 
için herhangi bir işlem yapmadım. Sonra zaman geçtikçe tabi olaylar gelişti dikkatlerde başka 
konulara kaydı, bu olay hükümete karşı olan tutum onu izleme devam etmekle beraber tabi 
devam etti o da devam etti. Ama eskisi kadar değil sonra olaylar şey etti geçti ve şeyler 2002’de 
bir kısım arkadaşlarımız emekli oldular bir kısmı devam etti ondan sonra bugünlere kadar geldik 
hiç bunlar gündeme gelmemişti ama ben emekli olduktan 2, 3 sene birden bire böyle bir şeyin 
gündeme geldiğini gördüm. Bildiklerim bundan ibarettir Sayın Başkanım.” 

Mahkeme Başkanı: “İlave edeceğiniz herhangi bir husus yok diyorsunuz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Efendim bir sorunuz olursa cevaplayabilirim ama zannediyorum 

durumu özetlemiş oldum.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet evet. Mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 

182. klasörde dizi 180 ile 197 sayfaları arasında yer alan 18 sayfalık bir ifadeniz var. Bu ifadeyi 
25 Nisan 2009 tarihinde vermişsiniz Cumhuriyet Savcılığına, bu ifadenizi tamamını okuyorum, 
bunları eksik varsa, değiştirilecek yönleri varsa bunları söylersiniz. İfadeniz şöyle başlıyor.” 

Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–
197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
197’deki ifadesi okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok, aynen doğrudur efendim.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
196’daki ifadesinin 1, 2, 3 ve 4. paragrafları okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu konuda bir açıklık getireyim, çünkü geçen celsede birisi, bir 
gazeteci muhterem gazeteci burada açıklama yapmış, demiş ki teklif diye soruldu. Güya ben bir 
gazeteye beyanat vermişim, daha doğrusu röportaj vermişim, bana teklif diye soruldu, onun için 
ben yok dedim. Ve yazar sonra ekliyor, diyor ki öyle dedi ama acaba görüş verildi mi diyor. 
Burada bir konuya açıklık getirmek istiyorum, sizlerinde buna göre muhakeme edebilmeniz için 
efendim. Teklif askerlikte özel bir terimdir, teklif daha önce emredilmiş bir konu üzerinde astlar 
veya karargah çalışma yapar ve oluşturulmuş olan şey görüş bir teklif haline getirilir ve bir 
resmiyet kazanarak üst makama sunulur. Bu resmi bir tekliftir, bunun dışında her söylenen şey 
teklif değildir, mesela biz beyin fırtınası yaparız zaman zaman bu konularda gözden kaçan bir 
şey olmasın diye, aniden herkes aklına geleni söyler. Veya çeşitli toplantılarda herkes serbestçe 
şey eder görüşlerini söyleyebilir. Bu görüşlerin dışında bir de hareket tarzları denilen bir kavram 
vardır askerlikte, hareket tarzı da şudur. Mesela muharrilen verilen bir muharebe durumu 
içerisinde hem geri çekilme, hem savunmaya devam etme, hem de karşı taarruz yapma gibi 3 
tane birbirinden aslında çok farklı olan hareket tarzları öngörülür, bunlar şey edilir, muhakeme 
edilir, muhakeme sonunda bunlardan bir tanesine karar verilir. Dolayısıyla askerliğin yapısı böyle 
çalışmalar böyledir. Evet, doğru orada böyle bir söz söylendi ama bu bir teklif olarak değil, 
söylediğim gibi asla zaten bir teklif alınacak toplantı değildi. Bu olabileceği muhtemel hareket 
tarzlarından bir tanesi olarak ifade edildi, buna açıklık getirmek istiyorum. Diğer konularda aynen 
orada söylediğim gibi efendim, Kıbrıs konusunda.”    

Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–
197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
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196’daki ifadesinin 5, 6, 7, 8 ve 9. paragrafı ile dizi 195’teki ifadesinin 1, 2, 3 ve 4. paragrafları 
okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu son konuda zaman zaman gündeme geliyor, kayıtlara 
geçebilecek, arşive konabilecek belge diye, böyle bir belge zannediyorum Temmuz 2003’te 
bana verildi. Ama genellikle MİT’in verdiği şeyler 3 kategori şeklindedir, yani bir tanesi normal 
çalışması yapılır, istihbarat teyit edi… daha doğrusu haberler teyit edilir ve istihbarat haline gelir 
çalışma şekli. Affedersiniz, yani haberlerin toplanması, tasnif edilmesi, değerlendirilmesi ve 
istihbarat haline gelmesi, istihbarat haline gelmişse bunu yazılı olarak ilgili makamlarına 
gönderir. Başbakan’a, Cumhurbaşkanına ve bana muhatap, benim bildiğim o zamanlar, buralara 
bildirir. Onun dışında bazen haftalık ziyaretleri ve 15 gün ziyaretleri vardır veya önemine binaen 
bir ziyaret talep edebilir. Bu 3 kişiden, zattan birisine veya hepsine gelip o belgeleri ben böyle 
böyle bir duyum aldım, üzerine çalışıyordum diye verir. Ama bunların üstünde ne tarih vardır, ne 
makam vardır, ne imza vardır. Sadece sizin adınızda olsun bir şey duyarsanız bölüşelim 
anlamına biz bunu anlarız, öyle bir evrak gelir. Bana böyle bir evrak geldi, ben bu evraka baktım 
ve bana o zamanki şartlarda bu hiçbir tutarlılığı olmayan evrak gibi göründü. Ve hala benim o 
gördüğüm evrak o günkü şartlarda değerlendirdiğim zaman hala üzerinde işlem yapılacak bir 
evrak değildir, ben böyle evrakları genellikle istihbarat başkanına gönderirim, onlar karargah 
çalışması yaparlar. Benim görüşümün tersine mühim bir şey görürlerse hemen hazırlık yaparak 
gelirler bana veya Genelkurmay Başkanına, söylerler efendim bu mühim şöyle yapalım, böyle 
yapalım. Bu evrak bana geldi, oraya gönderdim, onun dışında bir daha o evrakla ilgili herhangi 
bir şeye ne şahit oldum, ne duydum, ta ki bu dava açılıncaya kadar. Söyleyeceğim bundan 
ibaret.” 

Mahkeme Başkanı: “Biraz önce okuduğum diğer hususlar da doğrudur öyle mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudur efendim.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
195’teki ifadesinin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. paragrafları okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Ona şunu ilave edebilirim, orada da belirttiğim gibi bu gibi 
çalışmaların yapılması normaldir. Hoş olmayabilir bazen, yani eğer bilgi verilmez, toplantı yapılır 
da bilgi verilmezse o iş olmayabilir ama komutanlar bazen sosyal maksatlarla, bazen de 
kendilerini ilgilendiren bir konuda toplanabilirler. Çünkü Genelkurmay Başkanı hariç aşağıdaki 
her rütbeli iki kişinin bir asker komutanı vardır. Ama Genelkurmay Başkanının asker komutanı 
yoktur, bağlı olduğu anayasalara göre Başbakan vardır. Dolayısıyla onun konumuyla kuvvet 
komutanlarının konumu, Milli Güvenlik Kuruluna girmelerine rağmen çok farklıdır. Güvenlik 
politikaları yönünden de Genelkurmay Başkanına düşen görevler vardır, bu görevlerin yerine 
getirir ama genellikle Kuvvet Komutanı askeri işlerle baş başa bırakma yoluna gider. Dolayısıyla 
böyle bir toplantı yapıldığı, ben orada ifade ettiğim gibi duymadım ama zaman zaman toplantılar 
yapıldığını, bunu şey ediyorum, duyuyorum bazen.”  

Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–
197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
194’teki ifadesinin 1, 2, 3, 4 ve 5. paragrafları okundu, soruldu. 

Mahkeme Başkanı: "İlave edeceğiniz değiştireceğiniz bir husus var mıdır bu cevabınıza.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
194’teki ifadesinin 7, 8 ve 9. paragrafları okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudur.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
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194’teki ifadesinin 10 ve 11. paragrafları ile dizi 193’teki ifadesinin 1 ve 2. paragrafları okundu, 
soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
193’teki 3 paragrafı ile dizi 192’deki ifadesinin 1 ve 2. paragrafları okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır ilave edeceğim bir şey yok.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
192’deki ifadesinin 3, 4 ve 5 paragrafları okundu, soruldu. 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet, bir şunu ilave edebilirim, efendim Genelkurmay Başkanına Kuvvet 
Komutanlarının konumlarının farklı olduğunu belirtmiştim. Çünkü onların meselelere yaklaşım 
tarzı kendi görevleriyle, kendi bilgileriyle sınırlıdır, Genelkurmay Başkanınınki de öyledir, kendi 
bilgileriyle ve kendi görev sahasıyla ilgilidir. Genelkurmay Başkanının tabi verdiği teklifler, yaptığı 
işler devletin bütün mekanizmalarını etkiler ama kuvvet komutanlarının ki Milli Güvenlik 
Kurulunda söyledikleri hariç onu ayrı tutuyorum orada çünkü üye üyedirler ondan sonra (bir 
kelime anlaşılamadı) silahlı kuvvetler ilgilendirir ve sonunda bir komutanları vardır en yukarıda o 
komutan onu en uygun tarzda şeyde biliri törpüleyebilir veya aynen şey edebilir. Dolayısıyla 
Genelkurmay Başkanının hareket tarzının devlet mekanizmasındaki etkisiyle kuvvet 
komutanlarının ki çok birbirinden farklıdır. Dolayısıyla onların bu şekilde zaman zaman 
konuşması hoş karşılanır. Askerliğin üze… bu vardır. Edebali’nin de meşhur Osman Bey’e şeyi 
vardır biliyorsunuz o nasihati orada bunu açıkça dile getirir arz ederim efendim.” 

Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–
197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
192’deki ifadesinin 6, 7, 8 ve 9. paragrafları ile 191, 190. diziler ve dizi 189’daki ifadesinin 1, 2, 3 
ve 4. paragrafları okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Efendim daha önce de bu son kısmına bir açıklama getirmiştim 
efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Katılıyorum aynen.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
189’daki ifadesinin 5, 6 ve 7. paragrafları okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Hepsini ikaz ettiğimi söylemiştim daha önceden.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
188’deki ifadesinin 1, 2, 3 ve 4 paragrafları okundu, soruldu.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır hayır.” 
Mahkeme Başkanı: “Yok diyorsunuz.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
188’deki ifadesinin 5, 6, 7, 8 ve 9. paragrafları okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Ben burada müsaade ederseniz bir konuya açıklık getirmek 
istiyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla Jandarma Genel 

Komutanlığının Genelkurmay Başkanıyla olan ilişkisi çok farklıdır. Jandarma Genel Komutanlığı 
bir kuvvet komutanı değildir. Jandarma Genel Komutanlığı idari işlerden ve görevine ilişkin 
işlerden İçişleri Bakanına karşı sorumludur. Muharebede silahlı kuvvetlerin emrine gireceği 
silahlı bir güç olduğu için de onun eğitimini planlarının düzenlenmesini ve general atamalarını 
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Genelkurmay Başkanlığı yapar orada silah… şeye bağlıdır Genelkurmaya bağlıdır. Dolayısıyla 
Genelkurmay Başkanının Jandarma Genel Komutanlığında giden adli ve idari işler konusu gidip 
denetlemesi bile mümkün değildir. Dolayısıyla o konudaki birçok şeyi bilmiyorum bunun sebebi 
bu olarak anlaşılmalıdır arz ederim efendim.” 

Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–
197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
187’deki ifadesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 paragrafları okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “ilave edeceğiniz herhangi bir şey yok.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Yok diyorsunuz.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
187’deki ifadesinin 12, 13, 14 ve 15. paragrafları ile dizi 186’daki ifadesinin 1, 2 ve 3. paragrafları 
okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Yoktur.” 
Mahkeme Başkanı: “Mikrofona konuşursanız zapta geçmiş olur.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Pardon özür dilerim yoktur.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki teşekkür ederim.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
186’daki ifadesinin 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. paragrafları okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Yoktur.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
186’daki ifadesinin 10. paragrafı ile dizi 185’teki ifadesinin 1, 2 ve 3. paragrafları okundu, 
soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
185’teki ifadesinin 4, 5 ve 6. paragrafları okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet doğrudur.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
185’teki ifadesinin 7 ve 8. paragrafları ile dizi 184 ve 183’teki ifadesi okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok efendim açıkça orada açıklamışım evet.” 
Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–

197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
182’deki ifadesinin 1, 2, 3, 4 ve 5. paragrafları okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Buna ilave edecek bir şeyim yok efendim o son cümlemi özellikle 
vurgulamak istiyorum gerçekten basında böyle bir şey kampanya halinde yer aldı. Ben bu 
kampanyayı yaptığını değerlendirdiğim kişileri açıkça sordum. Öyle de bir huyum vardır. Sen 
mesela bana 18 yıl yurtdışında kalmıştır Türkiye’nin gerçeklerini bilmez diye yazmışsın çokta 
muhterem bir gazetede yazmışsınız, muhteremde bir gazetecisiniz dedi ki efendim benim bu 
kaynağım çok önemlidir yani çok güzel bir yerden dedi ben bunu aldım yüksek rütbeli bir yerden 
aldım. Bende dedim ki Wikipedia’ya en azından bir baksaydın bütün biyografi listeleri oraya 
baktığınız zaman Hilmi Özkök’ün kaç sene yurtdışında olduğu belli. Bir Genelkurmay Başkanı 
hakkında yazı yazarken insanın biraz dikkatli olması gerekmez mi dedim, bana hak verdiğini 
sanıyorum bu gibi çok hakkımda büyük kampanyalar yapıldı bunu burada da dile getirmek 
istiyorum. Yani bu kampanyalar sadece basının kafasından uydurduğu şeyler değil belli 
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mihraklar tarafından kaynaklandığını Sayın Yüce Mahkemenizin takdirine bırakıyorum çok 
karmaşık bir durum var burada arz ederim efendim.” 

Tanığa mahkememizin 2009/191 esas sayılı dava klasörlerinden 182. klasörde dizi 180–
197. sayfaları arasında yer alan 25.04.2009 tarihli savcılıkta vermiş olduğu ifadesinin dizi 
182’deki ifadesinin 6, 7, 8 ve 9 paragrafları ile dizi 181 ve 180’deki ifadeleri okundu, soruldu. 

Tanık Hilmi Özkök: “Yoktur.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet ifadeniz burada son buluyor, başka ilave edeceğiniz herhangi 

bir şey yoktur.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Herhangi bir şey yok.” 
Saatin 11:17 olduğu görüldü. 
Duruşmaya kısa bir ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerde devam olundu. 
Bu sırada tutuksuz sanıklardan Hurşit Tolon ve Mehmet İlker Başbuğ’un cezaevinden 

getirildikleri görüldü. 
Bağsız olarak huzurdaki yerlerine alındı. 
Ayrıca bir kısım sanıklar müdafilerinden Av. Mehmet Doğurğa, Av. Betül Ayberk, Av. Nazlı 

Çubuklu, Av. Demek Reçber, Av. Kazım Yiğit Akalın, Av. Dilek Helvacı, Av. Gülşah Işık, Av. 
Mustafa Eyüp Başkan, Av. Hikmet Fırat Arslan ile tutuksuz sanıklardan Gülay Kömürcü 
Öztürk’ün geldikleri görüldü. 

Huzurdaki yerlerine alındı. 
Tanık Hilmi Özkök daha önce tespit edilen kimliği ve yemini tahtında huzura alındı. 
Doğrudan ifadesinin alınmasına devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığının 9 Mayıs 2008 tarihinde Mahkemenize verdiği bir cevabi yazı var. Bu cevabi 
yazıda şöyle deniyor, müsteşarlığımıza 03.07.2002 tarihinde intikal eden isimsiz mektup ve 
ekindeki CD’lerde yer alan Ergenekon ve lobi isimli projeler ile iddia niteliğindeki bilgiler 
çerçevesinde hazırlanan kitapçık 10 Temmuz 2003 tarihinde Sayın Genelkurmay Başkanına ve 
19.11.2003 tarihinde ise Sayın Genel… Sayın Başbakan’a intikal ettirilmiştir. Bahse konu 
çalışmanın özeti niteliğinde hazırlanan başka bir bilgi notu ise 19 Ocak 2006 tarihinde Sayın 
Başbakan’a ve 26 Mayıs 2006 tarihinde Sayın Genelkurmay İstihbarat Başkanına sunulduğunu 
belirtildiği, bu konuyla alakalı 19.11.2003 tarihinde Ergenekon konulu Başbakanlığa arz edilen 
yazı içeriğinde anlatılmış. Yani bu Ergenekon’un lobi isimli projeleriyle kitapçık 10 Temmuz 2003 
tarihinde size, Sayın Genelkurmay Başkanına intikal ettirildiği söyleniyor. Ayrıca da 19 Ocak 
2006 tarihinde Başbakan’a, 26 Mayıs 2006 tarihinde de Sayın Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığına verildiği söyleniyor. Şimdi bu verildiği söylenen cevabi yazıda belirtilen şemayı size 
göstermek istiyorum, bu Mahkememize açıklanmadığı içeriği, Ergenekon, var olduğu iddia 
edilen Ergenekon şeması ve diğer lobiyle ilgili şemalar var. Size sunulduğu iddia edilen şema, 
Ergenekon şeması o mudur, lobi şemaları o mudur bakar mısınız?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bunlardan bir tanesi çağrışım yaptı.” 
Mahkeme Başkanı: “Mikrofona konuşur musunuz?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bunlardan bir tanesi bende çağrışım yaptı, sondan ikinci, EK–7.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet o.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Diğerlerini tam anımsamıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “O ek-7’de iddia olunan Ergenekon örgütünün.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet, evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Şeması var, isimler var öyle mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Buna benzer bir doküman bana, evet buna benzer (bir iki kelime 

anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Biz o şemayı tam açmadık, kısmen açıkladık ama bir kısmı isimleri 

gizli tuttuk. O size sunulan şema o şema mıdır, gördüğünüz şema mıdır?” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Bana verilen evraktaki bu şema olarak şu anda anımsıyorum 
efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Tabi aradan geçen yıllar ve yaşım itibariyle ama büyük bi… yüzde 90 

diyebilirim ki bu evrak.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet, şimdi Milli İstihbarat Teşkilatının cevabi yazısında 26 Mayıs 

2006 tarihinde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına sunulduğu deniyor. Yani size o tarihte 
gelen, istihbarat başkanlığına gelen şemadan haberiniz oldu mu? Size intikal.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır öyle bir şey hatırlamıyorum ben.” 
Mahkeme Başkanı: “Sadece 2003 yılında gelen şema biraz önce gördüğünüz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ama İstihbarat Başkanlığına gelmiş olabilir ona bir şey demem ama 

ben hatırlamıyorum, bana sunulmamış olabilir.” 
Mahkeme Başkanı: “Sadece 2003 yılında gördüğünüz şema.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Biraz önce size gösterilen.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Var olduğu iddia edilen Ergenekon’un isimlerinin.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet, evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Üyelerinin isimlerinin bulunduğu şema diyorsunuz, buyurun 

oturabilirsiniz. Savcı Bey sorunuz varsa alalım.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sayın Başkan izninizle Tanık Hilmi Özkök’e 

birkaç soru yöneltmek istiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun Savcı Bey.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Siz ömrünüzü askerlikle geçirmiş bir 

şahıssınız, en alt rütbeden en üst rütbeye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer almış, 
Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir komutanımızsınız. Bu davada Ergenekon isimli bir örgütün 
varlığı iddia ediliyor, dosya kapsamına göre bu örgütün varlığını kamuoyuna ilk olarak duyuran 
eski bir deniz subayı olan ve davamız sanıklarından Erol Mütercimler. Onun da dayanağı kendi 
anlatımına göre daha önce, daha sonra DHKP-C Terör Örgütü tarafından öldürülecek olan 
Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, Aydınlık Dergisi 1997 yılında Erol Mütercimler’in bu 
konuda anlattıklarını yayınlayarak kamuoyuna Ergenekon örgütünün varlığını duyuruyor. Hemen 
sonra Can Dündar ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programda ve yazdığı kitapta 
bunları tekrar ediyor, Ergenekon örgütünü anlatıyor. Bugün hemen hiç kimsenin itiraz etmediği 
bir konu var, İtalya’daki Gladio, Fransa’daki Rüzgar Gülü, Yunanistan’daki Koyun Postu gibi 
eskiden NATO üyesi ülkelerde bu tür gizli örgütlenmeler olduğu.” 

Sanık Doğu Perinçek söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Lütfen müdahale etmeyin, Doğu Bey lütfen müdahale etmeyin.” 
Sanık Doğu Perinçek söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sanık Erol Mütercimler’in anlatımlarının biri de 

şu.” 
Mahkeme Başkanı: “Doğu Bey lütfen müdahale etmeyin, söz vermiyorum bir dakika 

dinleyin efendim.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “NATO üyesi olan ülkemizde de böyle bir gizli 

örgütlenme olduğu, bunun adına da Ergenekon konulduğu, sizin Ergenekon örgütünün varlığı 
konusunda bir bilginiz var mıdır?” 

Sanık Doğu Perinçek söz almada konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Lütfen efendim, Doğu Bey lütfen.” 
Sanık Doğu Perinçek: “Usulen vermek zorundasınız.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet buyurun.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
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Mahkeme Başkanı: “Efendim oturduğunuz yerden müdahale etmeyin, lütfen kim 
konuşuyorsa o söz istiyor ona ver… lütfen efendim bir dakika.” 

Sanık Doğu Perinçek söz istedi verildi: “Doğu Perinçek.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Doğu Perinçek: “Savcı soruyu.” 
Mahkeme Başkanı: “İsim alalım.” 
Sanık Doğu Perinçek: “Doğu Perinçek, Savcı soruyu özetlerken Aydınlık Dergisi 

Ergenekon Örgütünün varlığını duyurdu dedi. Aydınlık Dergisi Erol Mütercim’le olan bir röportajı 
yayınlıyor, yoksa Ergenekon örgütünün varlığını duyurmuyor. Bu şekilde sorulması bir 
hukukçuya hiç yakışmıyor, onun için Sayın Mahkemenin bunu paylaşmaması ve sorunun 
düzeltilmesini arz ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sayın Başkanım okuduğum şeyi tekrar 

dinlemesini istiyorum sanığın.” 
Sanık Doğu Perinçek: “Aydınlık duyurmuyor.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sanık çok iyi dinlesin.” 
Mahkeme Başkanı: “Bir dakika, bir dakika.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Okuduğum şeyi tekrar dinlesin sanık, iyi 

dinlesin.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet tekrarlar mısınız orayı Savcı Bey?” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Aydınlık dergisi 1997 yılında Sanık Erol 

Mütercimler’in bu konuda anlattıklarını yayınlayarak kamuoyuna Ergenekon örgütünün varlığını 
duyuruyor diyorum.” 

Sanık Doğu Perinçek söz almadan konuştu: “Hayır varlığını duyurmuyor (bir iki kelime 
anlaşılamadı).” 

Mahkeme Başkanı: “Doğu Bey lütfen, Doğu Bey lütfen oturun, Doğu Bey lütfen, Doğu Bey 
lütfen oturun, Doğu Bey lütfen söz vermiyorum.” 

Sanık Doğu Perinçek: “(bir iki kelime anlaşılamadı) başka örgütün varlığını duyurmak 
başkadır.” 

Mahkeme Başkanı: “Doğu Bey, Doğu Bey lütfen, buyurun.” 
Sanık Doğu Perinçek: “Örgütün varlığını duyurmuyor, röportajı yayınlıyor o kadar.” 
Mahkeme Başkanı: “Doğu Bey, Doğu Bey devam ederseniz çıkartmak zorunda kalırım 

lütfen efendim, Doğu Bey.” 
Sanık Doğu Perinçek: “Bir (bir iki kelime anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Doğu Bey lütfen oturun.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Savcı Bey o şekilde Erol Mütercimler’in bir röportajı olduğunu 

söyledi.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Röportajını yayınlıyor.” 
Mahkeme Başkanı: “Soruyu dinlediniz, buyurun.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yayınlıyor, yani bu duyurma bu şekilde, 

buyurun siz Ergenekon örgütünün varlığı konusunda bir bilgiye sahip oldunuz mu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Benim biraz önce söylediğim EK-7’de MİT tarafından bana verilen 

belgede gördüğüm ve o zaman bunu tutarsız olarak değerlendirdiğim belge dışında Ergenekon 
hakkında hiçbir bilgim yoktur. Ergenekon örgütü diye bir örgütün olduğu, faaliyet gösterdiği 
hakkında hiçbir bilgim yoktur.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bildiğimiz kadarıyla Genelkurmay Başkanlığı 
yazılı ve sözlü basını düzenli olarak takip eder. Daha sonra da birçok kez tekrar edilen 
Ergenekon Örgütünün varlığı yazılı ve görsel basında yer aldı. Bu örgütün bir kısım 
mensuplarının ordu içinde görevli olduğu, bir kısım emekli subayların bu örgüt tarafından 



T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( TMK 10 MADDESİ İLE YETKİLİ )  
CELSE TARİHİ 02.08.2012 ESAS NO: 2009/191 CELSE NO:213 Sayfa:11 

 

 11 

öldürüldüğü konusunda yayınlar olduğu. Genelkurmay Başkanlığı Mahkemenin bu konudaki 
yazısına bu iddialar konusunda bir işlem yapılmadığını Mahkemeye bildirdi. Genelkurmay 
Başkanlığı gerek kurum, gerekse mensupları hakkında önemli iddialar içeren bu yayınlar 
konusunda bir işlem yapıp yapmadığı, yapmadıysa sebebi konusunda bir bilgiye sahip misiniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Sahip değilim, benim zamanımda benim bilgim dahilinde böyle bir 
çalışma yapılmadı.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Dosyaya göre 1997 yılındaki, 96 yılındaki 
Susurluk Kazasından sonra kamuoyu gündemine getirilen Ergenekon Örgütünün varlığı 
konusundaki iddialarda 2001 yılına kadar bir kesinti oluyor. 2001 yılında adi bir suçtan dolayı 
yapılan aramada Ergenekon belgelerinin ele geçirilmesiyle konu yeniden açılıyor. İstanbul 
emniyetinde bu konuda bir ön soruşturma yapılıyor ancak kapatılıyor, Tuncay Güney isimli 
şahısta Ergenekon belgeleri ele geçiriliyor. Bu soruşturmadaki bilgi ve belgeler ise 2002 yılında 
bir ihbar mektubuyla MİT’e gönderiliyor. MİT’te eline geçen bu belgelere ve anlatılanlara göre bir 
Ergenekon örgütü şeması hazırlıyor. Ve Genelkurmay Başkanı olarak size ve Başbakan’a arz 
ediyor. Ergenekon Örgütü konusunda MİT tarafından size bilgi arz edildiğini ifade ediyorsunuz. 
Ancak bu arzın arşivlenecek resmi mahiyeti olmadığını da ifade ediyorsunuz. Size arz edilen 
Ergenekon Örgütü konusunda bilgiler, biraz önce size anlattığım İstanbul Emniyetinin 2001 
yılındaki bu çalışmasından elde edilen bilgilere göre düzenlenmiş olmalı. MİT tarafından size 
yapılan arzın ne şekilde olduğu, mahiyeti, içeriği, aldığınız bu bilgi karşısında ne yaptığınız 
konusunda Mahkemeye daha detaylı olarak bilgi verebilir misiniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Aslında ilk ifademde de belirttim, biraz önce de belirttim. Ama daha 
detaylı bilgi arzu ediyorsanız şunu söyleyebilirim.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Buyurun.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ergenekon belgesi diye örgüt diye gelen belgede büyük tutarsızlık 

vardı. Askeri yönden olmayan, olmaması gereken bir mantık hatası, kıdemsiz olan birisi daha 
kıdemli olandan yukarıda görünüyor. İsim vermiyorum, dolayısıyla şeyi de okuduğunuz zaman 
dokümanları çok ihtiraslı ve tamamen böyle tutarlılığı, geçerliliği olmayan bir doküman olarak 
şahsen değerlendirdim ve kayıtlı olarak da gelmediği için istihbarat başkanına gönderdim. Biraz 
önce de sabahleyin söylediğim gibi İstihbarat Başkanı da bazen benim gönderdiklerimi inceler 
daha ciddi bir şey bulursa tekrar bana döner. Böyle bir dönüşte olmadı, aslına bakarsanız 
Ergenekon’un içindeki geçen olayların çoğu polisiye olaylar, yani askerler belki işin içinde 
geçmiş ama bunların bir kısmı emekli askerler falan o zaman öyle değerlendirdik. Daha detaylı 
söyleyebileceğim sadece budur, onun dışında bir bilgim yoktur.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “O belge size nerede takdim edildi, hatırlıyor 
musunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Benim makamımda.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Makamınızda MİT müsteşarı tarafından mı 

veya başka birisi tarafından mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “MİT Müsteşarı tarafından evet, öyle değerlendiriyorum.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bizzat bildirildi.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yazılı halde miydi, CD halinde miydi ne 

şekilde verildi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Kağıt üzerine baskı olarak verilmişti.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Kağıt üzerine basılmış vaziyette.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet, evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Orada Ergenekon şeması da ekinde vardı, 

biraz önce Mahkeme size gösterdi.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet o ek…” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “O şema mıydı?” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Tanıdım, o şemayı eğer detayda farklılık varsa bilemiyorum 
oradakinin ama ona çok benzer bir dokümandı veya aynı dokümandı.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Siz içerisinde çelişkiler vardı dediniz, zaten 
İddia Makamı olarak bizim iddiamız da Ergenekon Terör Örgütünün legal bir yapı olmadığı.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yani hiyerarşik yapının orada olması mümkün 

değil, bir Albay belki de Genelkurmay Başkanının üzerinde bir yetkiye sahip olabilir, çünkü illegal 
bir yapılanma, bu çelişkiyi.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Bir dakika efendim, bir dakika.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu çelişkiyi ne şekilde açıklıyorsunuz? Yani legal bir 
yapılanma olduğunu iddia etmiyoruz zaten yani askeri hiyerarşinin orada olmaması bize göre 
normal bir, bir yapı...” 

Tanık Hilmi Özkök: “Ben benim o zaman ki muhakememi size söyledim.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yani ben aldığım zaman bu muhakemeyi yaptım benim 

söyleyeceğim bundan ibaret.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Biraz önce Başkanım da size bu soruyu tevcih 

etti. 10 Temmuz 2003 tarihinde size 19 Kasım 2003 tarihinde Sayın Başbakana MİT bu belgeleri 
Ergenekon belgelerini kitapçık haline getirip arz ettiğini söylüyor. Daha sonra ise 2006 yılında 19 
Ocak 2006 tarihinde Sayın Başbakan’a önce Başbakana takdim edilmiş ve 26 Mayıs 2006 
tarihinde yani Danıştay olayından yaklaşık 9 gün sonra da Genelkurmay İstihbarat Başkanına 
bilgi notu olarak takdim edilmiş. İlk önce verilen kitapçık olarak değil bilgi notu olarak. Biz 
Genelkurmay Başkanlığına yazı yazıp sorduk dedik ki 10 Temmuz 2003 tarihli gönderi… MİT 
tarafından gönderilmiş olan belgeleri bize gönderin ama mevcut kayıtlarında rastlanmadığını 
söylediler. O belgelerin nerede olduğu konusunda bir bilginiz var mı? İkinci olarak istihbarat 
başkanı kimdi o tarihte size bilgi verdi bu konuyla ilgili olarak?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bana bilgi verilmedi. İstihbarat Başkanı kimdir tam şu anda anımsa… 
anımsayamıyorum 2006’da şu şu anda şey demiyorum hani hazır… çıkaramıyorum ama bana 
şey etmedi 2006’da verilen denmedi. Zaten o sene ben Ağustos’ta emekli oldum yeni olaylardan 
birisi de öyle bir şey hatırlamıyorum hayır. Bana vermedi.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Dosya kapsamındaki delillerden Jandarma 
Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı olan Tuğgeneral Sanık Levent Ersöz’ün makam odasında 
gizli kayıt yapan cihaz bulunduğu burada yapılan bazı görüşmelerin gizli kayıt altına alındığı, 
kayıtların çözümünü yaptırılarak Jandarma Genel Komutana arz edildiği anlaşılıyor. Hatta bir 
kısmını da o, o dönemin Jandarma Genel Komutanı… Şener Eruygur’un odasında bizzat çekim 
yaptığı görülüyor. Bülent Arınç’la yaptığı görüntüler mahkeme emanetinde mevcut. Bu tür 
çekimler yapılmış. Bu uygulamadan sizin haberiniz var mıydı? Odasına gelen herkesin bir 
çekiminin yapıldığı yapılacağı konusunda size bir bilgi verildi mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır dediğim gibi Jandarma Genel Komutanının benimle bağlantısı 
eğitim harekat konularındadır onun şeyleri yetkileri çok fazla karargah çalışmaları çok değişik o 
nedenle bunlardan benim hiç bilgim yok ama bunları bir yerlerden duyuluyordu böyle kayıt 
alınıyor falan diye gazetelerde falan da çıkıyordu biliyorsunuz.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Dönemin Jandarma Genel Komutanlığında 
yapılan bu uygulama Türk Silahlı Kuvvetlerinde yasal dayanağı bululan bir uygulama mıdır bu 
şekilde daha önce de yapılır mıydı sadece Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur 
döneminde mi yapılmıştır.” 

Tanık Hilmi Özkök: “ Onu o benim bilmem mümkün değil efendim. Jandarma İçişleri 
Bakanlığına bağlı olduğu için.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu konuda bilginiz?” 
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Tanık Hilmi Özkök: “O konuda benim bilgi sahibi olmam mümkün değil.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Mahkeme dosyamızda emanette kayıtlı olarak 

bulunan görüşmelerden Bülent Arınç, Balıkesir valisi Bedrettin Dalan Cem Uzan, Fikret Barın, 
İsrail Ataşesi, Küçükçekmece savcısı, Ahmet Zeki Bulunç ile Mehmet Şener Eruygur görüşmesi, 
Kıvanç Değirmenci yani sanıklardan İsmail Yıldız’la yapılan görüşme, Mehmet Emin 
Karamehmet’le yapılan görüşme, Mustafa Ali Balbay’la görüntülü görüşme, Nuray Başaran, 
Ömer Faruk Gürz, Sami Demirkıran, Fevzi Berdibek, Sami Herman Türk Musevi Cemaati 
başkan vekili, Ahmet Tuncay Özkan, Turgut Altınok isimli kişilerle bir kısmında ses ve görüntü 
olan bir kısmında sadece çözüm tutanağı olan görüşmeler elde edildi. Bu görüşmelerin yapılıp 
yapılmaması konusunda size bir bilgi verildi mi? Bu kişilerle görüşelim mi görüşmeyelim vesaire 
veya işte bu kişileri yönlendirici birtakım beyanları var özellikle Turgut Altınok’u Ahmet, 
sanıklardan Hasan Atilla Uğur’un görüşmelerinde işte arkanızdayız siz işte şöyle durun böyle 
duruşunuzu devam ettirin biz size bilgi akışını devam ettireceğiz gibi bilgiler var. Bu 
görüşmelerden önce veya sonrasında size bilgi arzı oldu mu biliyor musunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Buna benzer görüşmelerin olduğundan bilgim var daha evvel de 
bunu ifade ettim şeyimde de ifade tutanağında da var. Özellikle gazetecilerle nasıl 
konuşulacağına dair Genelkurmayın düzenlemeleri de vardır. Bu durumlarda kuvvet komutanları 
tabi büyük bir makamdır gazetecilerle konuşabilirler ama önemli gördükleri bilgileri mutlaka bana 
aktarırlardı. Ama Jandarma Genel Komutanı dediğim gibi özel durumundan dolayı onunla olan 
münasebetim emir komuta münasebetim kuvvet komutanlarından farklıdır. O bakımdan 
jandarmanın jandarma tesislerinde yaptığını ne yaptığını hakkında açık bilgi bilmem ama 
diğerleri kuvvet komutanlarım bana yaptıkları önemli toplantıları kendilerince uygun gördüklerini 
arz ederlerdi ve bu düzenlenmiştir konuşabilirlerdi şeylerle bu basın mensuplarıyla. E onun 
dışında tabi kuvvet komutanı mesela göreve geldiği zaman bazı tebligat oluyor sonra rektörler 
gelebilir diğerleri de gelebilir yani bunlar tabi yasakçı zihniyetle siz bunları yapmayın demedim 
denmezde zaten durum böyle efendim.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yine dosyamız kapsamında Ergün Poyraz'a 
jandarmadan koruma tahsis edildiği bunun alt ya… yasal altyapısını sağlamak için de normalde 
emniyet bölgesinde olan ikametini jandarma bölgesine taşıdığı, sanık Ergün Poyraz'ın sık sık 
Tuğgeneral Ersöz’ün yanına gelip gittiği iddiaları var bu konularda bilginiz var mı? Ergün 
Poyraz.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Ergün Poyraz.” 
Mahkeme Başkanı: “Mikrofonu yakın tutar mısın mikrofona konuşur musunuz? Zapta 

geçmesi açısından faydalı olacaktır.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Sanki hatırlar gibiyim yani jandarma tarafından korunduğunu sanki 

ona bir kötülük yapacak bir ortam var gibi değerlendirildiğini öyle bir kulak misafiri oldum şu anda 
hatırlıyorum. Ama onun dışında bilemiyorum tabi jandarmanın lojmanları işte onların tahsisi 
vesairesi onların kendi yönergeleri yönetmelikleri çerçevesinde yapılır. Onu bilemiyorum 
efendim.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Kendisine jandarmadan para verildiği 
konusunda bir bilginiz var mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır hayır bilgim yok.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “3 Mart 2004 tarihinde Ankara Ticaret 

Odasında Düzenlenen hilafetin kaldırılması konulu konferans var.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bunu kimin organize ettiği konusunda bir 

bilginiz var siz yurtdışındaymışsınız. Sizin olmadığınız bir zaman yapılmış bu konuda bilgi 
edindiniz mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Ben bilmiyorum yalnız Ankara Ticaret Odası Tesisinde yapıldığını 
biliyorum. O anda görevli olarak İsveç’teydim. Orada bana herhangi bir bilgi verilmedi. Çünkü 
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benim yerime yurtdışında olduğum zaman kuvvet komutanı kara kuvvetleri komutanı vekalet 
eder. Onun düzenlemesi ve çerçevesinde oraya gidilmiş. Dönüşte orada yapılan bazı 
konuşmalardan öğrendim ve bundan rahatsızlık duyduğumu gitmemeleri gerektiğini aslında 
keşke gitmeseniz diye bir ifade kullanmış olabilirim.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Organize eden kim olduğu konusunda bir 
bilginiz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Organize edeni hayır bilmiyorum. Özden Örnek’in iddia olduğu iddia 
edilen belgede orada bir şey söylüyor ama ben öyle bir şey bilmiyorum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sadece Özden Örnek günlüklerinde değil 
sanıklardan Mustafa Ali Balbay’ın günlüklerinde de bunu Jandarma Genel Komutanlığında 
görevli Levent Ersöz, Kürşat kod adıyla Hasan Atilla Uğur’un organize ettikleri konusunda bilgiler 
var. Bunların konusunda size bir bilgi geldi mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Benim bilgim yok.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Bir dakika efendim soruyu bir alalım bir dakika efendim bir dakika 

efendim tamam (bir kelime anlaşılamadı) soruyu alalım bir tamamlasın Savcı Bey. Buyurun 
Savcı Bey tamamladınız mı soruyu?” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sorumu tamamladım Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim bir dakika hayır bir dakika efendim şu anda söz 

vermiyorum.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet biraz sonra kendilerine şuradan 

günlüklerdeki notları evet şöyle diyor. 17, 18, 18 Şubat akşamları bu tür yöntemlerle bir sonuç 
alınmaz buna inanıyoruz her şey tamam artık gizleyen saklayan da kalmadı. Bizimkiler her şeyin 
en az yüzde 70’inin karşı tarafça bilindiği gerçeğinden hareket ediliyor. Biz inanın endişeli değiliz 
rahatladık zaman olarak nedir? Aylar haftalar günler. Saat saat durum artık çok netleşmiş 
görünüyor. Yapılması gereken belli şeklinde notlar almış Mustafa Ali Balbay. Buradaki notta o 
dönemde yazdığım notlardan biridir ancak.” 

Mahkeme Başkanı: “Mustafa Bey lütfen efendim otur musunuz?” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Hangi amaçla yaz… nasıl yazdığımı şu anda 

hatırlamıyorum daha doğrusu bu çalışmaların daha ilerisinde ne olduğunu da bilmiyorum. Ama 
artık çok netleşmiş tabiri onlardan aldığım izlenim ile alakalıdır ancak şu anda bunu da hangi 
amaçla yazdığımı hatırlamıyorum. Devamında şöyle diyor. Levent ve Kürşat abiyle görüşme 
heyecanlılar. Ciddi bir kararı almış olmanın rahatlığı içindeler. Atacağımız adım çok önemli bunu 
bir anlamda Amasya Tamimi gibi düşünün o kadar kesin bir başlangıç ama aynı gün Denktaş’ın 
da olması ciddi bir durum. Denktaş’ın öne geçmemesi gerekiyor. Buradaki konuyla ilgili Mustafa 
Ali Baybay’a sorulduğunda 3 Mart 2004 tarihinde hilafetin kaldırılması yıldönümü nedeniyle 
ATO’da düzenlenecek olan toplantıyla ilgili Levent Ersöz ve Kürşat denilen Hasan Atilla Uğur ile 
yaptığım görüşmedir. Burada bu şahısların çok heyecanlı oldukların belirtmemdeki amaç bu 
toplantıyı onların tertip etmesi ve bu toplantıdan çok şey beklemeleri ama ne beklediklerini de 
tam olarak bilmiyorum şeklinde beyanları var. Bu konuda size bir bilgi geldi mi? Savcılık ifadeniz 
Mustafa Ali Balbay savcılık ifadeniz, savcılık ifadeniz aynen okudum.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet Savcı Bey sorunuzu sorun.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yine aynı belgede Levent ve Kürşat’la 

görüşme hazırlıklar tamam. Davetiyeyi bastılar. Asıl hedef olan 4’lüyü anlattılar ama bunu 
kimsenin bilmemesi gerekiyor. Bir bildiri okunacak Ertuğrul Bey’e güven var. Siz kazanan 
olacaksınız hiç şüpheniz olmasın kazanan siz olacaksınız. Kesinlikle Denktaş’ın öne geçmemesi 
gerekiyor bunun yolunu bulmamamız lazım. Bu soru bu günlükteki konu kendisine sorulduğunda 
Mustafa Ali Balbay şöyle diyor. Levent Ersöz ve Kürşat isimli Hasan Atilla Uğur’la görüşme 
yapmıştım Ertuğrul Bey olarak isim geçen şahıs Ertuğrul Kazancı’dır. Kendisi Atatürkçü 
Düşünce Derneğinin o dönemdeki genel başkanıdır. Buradaki davetiye 3 Mart 2004 yapılacak 
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toplantının programını içeren davetiyedir. Muhtemelen Denktaş’a da toplantıya davet edilecekti 
ve toplantıya onun gelmesinin kendilerini geri planda bırakmaması düşüncesi olarak hatırlıyorum 
diyor. Yine başka konularda da devam ediyorlar. Bizim önerimiz kabul edilmedi sonra en başa 
Şener’e gittik ceketi çıkartmış kusura bakmayın dedi ben de demek ki bir şeylere soyundunuz 
gülüştük. Levent de oturdu dediğiniz gibi yazılırsa engelleyebilirler zaten emirleri dinlemiyoruz. 
Bunu ilan etmenin gereği yok. Birliktelik kurmak gerçekten zor bizde zorlandık ama bunu 
başaracağız şeklinde görüşme sorulduğunda da 3 Mart 2004 tarihinde düzenlenecek toplantıyla 
ilgili Şener Eruygur ve Levent Ersöz’ün de bulunduğu bir ortamda yapılan konuşmadır. Yine 
devamında gidiş İlhan abiyle. İçerisi dışarısı kalabalık ama heyecan yüksek değil. Komutanların 
girişinde alkış iyi ama ayakta olabilirdi. Değil suratları asıktı son anda İlker Başbuğ ve 
Genelkurmaydan Korgeneral Metin de vardı. Onlar son anda sanırım Hilmi Paşa kuvvet 
komutanının gideceğini haber aldı. Ben de içindeyim demek için gitti. İlker Paşayla hiç 
konuşmamaları dikkat çekiciydi Dışarıya çıktım İşçi Partili gençler ve orda ve üst yaştan insanlar 
vardı. Atatürkçü Düşünce Derneğinden yoğun katılım sonra kentte rektörlerle öğle yemeği. 9 
Eylül Rektörü Profesör Emin Alıcı, Samsun 19 Mayıs Ferit Bernay, Malatya İnönü Profesör 
Fatih, Bursa Uludağ Mustafa Yurtkuran, Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Uğur Oral. Trakya 
rektörü Profesör Osman İnci Çukurova rektörü. Malatya çok heyecanlı bu işi uzatmamak lazım 
en kestirme yoldan halletmek lazım başka türlü zor böyle örgütlenmeler uzun iş. Atatürkçü 
Düşünce Derneğinin sekretaryasını güçlendirilmesi görüşü benimsendi şeklinde notlarında 
kendisine sorulduğunda şöyle diyor bu notlar yine benim tarafımdan ham olarak tutulmuş 
notlardır. 3 Mart 2004 yılındaki bu toplantıya katıldıktan sonra yine rektörlerle aynı gün bir öğle 
yemeği yemiştik yemekte bulunan rektörlerden Fatih Hilmioğlu özellikle daha çok heyecanlıydı 
ancak bu heyecanın nereden kaynaklığını sorgulamadım ve buna ilişkin notu da niçin bu şekilde 
yazdığımı hatırlamıyorum şeklinde beyanlarınız var. Bahsettiğim 3 Mart 2004 tarihinde yapılan 
hilafetin ilgasıyla ilgili organizasyonla ilgili Mustafa Ali Balbay’ın sadece Özden Örnek’in 
günlüklerinde değil, Mustafa Ali Balbay’ın.”  

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Silinmiş öğeler bölümünden kurtarılan 

günlüklerinde de bu şekilde yer alıyor, size bu konularda bilgi geldi mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Jandarma Genel Komutanlığında 

hazırlandığına yönelik.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Kim organize ettiğine dair bilgim yok ancak katılımına memnun 

olmadığımı hem ifade ettim hem de kendilerine şey ettim bunu belirttim bilgim bundan ibarettir.”  
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yine sizin Genelkurmay Başkanı olduğunuz 

dönemde Jandarma İstihbarat Dairesi olarak bir kısım komutan ve siyasilerin telefonlarının 
değişik hatlar ile Anadolu’nun çeşitli illerinden alınan mahkeme kararlarıyla dinlendiği iddiaları 
var bu konularda bir bilginiz var mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet bu duyumları bende aldım, çeşitli kişiler dinleniyor diye. Bu 
dinleme yeteneği sadece Jandarma Genel Komutanlığındaydı ama benim bunu tahkik etme 
şeyim yoktu yetkim yoktu. O bakımdan açıklık politikam nedeniyle Sayın Jandarma Genel 
Komutanına bu şeyiyle görevli olan İstihbarat Başkanını ve bir Muhabere Daire Başkanını bana 
göndermesini bu işlemler nasıl oluyor bu konuyu bana bir anlatmasını böyle böyle laflar 
dolaştığını şey yaptım söyledim. Ve bana gönderdi her ikisi de geldiler evvela bana bu işlemin 
nasıl yapıldığını anlattılar, bende kendilerine hem bu konuda teşekkür ettim, hem de bir ikazda 
bulundum dedim ki bakın bu çok Jandarmanın şeyiyle ilgili güvenirliğiyle ilgili bir konu kanunlara 
nizamlara tamamen uyulmalı herhangi bir hata yapılmamalı dedim. Bundan iki amacım vardı. 
Birincisi hem onları bir büyükleri olarak ikazda bulunmak hem de böyle bir şey varsa çünkü 
insanların aklına tabi şüpheler geliyor ama bunu şey etmek için önlemek için. Çünkü bilgi bir 
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kuvvettir onun bilindiği bir şey edilirse yanlış işlem yapılmaz bende astlarımı korumuş olurum 
düşüncesiyle kendilerine böyle bir ikazda bulundum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Erdal Sarı Zeybek’in rahatsızlığıyla ilgili siz bir 
konu aksetti mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır. Onu sonradan okudum galiba kendisi bir yazı yazdı bende 
dinleniyormuşum gibi Malatya’da yo düzeltiyorum Güneydoğu’da bir ismi sadece bilgim ondan 
ibaret.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Duyum aldım dediniz bu duyum size İstihbarat 
Başkanlığınızdan mı geldi bir mektupla mı yazıyla mı sözlü olarak birisi gelip size mi söyledi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Efendim bunların çoğu.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu konuyu açar mısınız?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Gayri resmi yollardan geliyor e-maillerle gelir imzasız mektuplarla 

gelir ondan sonra bir CD olarak gelir yani sel gibi akar. Genelkurmay Başkanlığının aklı daima 
kendi göreviyle ilişkili tutmak ve onun kafasını (bir kelime anlaşılmadı) astlar bunu alırlar mesela 
özel kalem müdürü doğrudan doğruya bana geliyorsun bunları inceler onlardan uygun 
gördüklerini ikinci başkana da gerektiğinde danışarak benim önüme getirilir bunlar çok sayıda 
gelmekteydi. Ama tabi prensibimiz imzalı olmayan hatta bazen tahkik ederdik imza vardı adres 
var doğru mu değil mi onu tahkik ederdik onlar olmadan herhangi bir işlem yapmayız. Ama şu 
var ki aklınıza da bir soru işareti bunlar getirir evvelki çalışmalarımızda denetlemelerimizde 
bunları daha çok dikkat gösteririz yönetim şekilde yapar ama asla şey hukuki bir işlem 
meşrüyetyeri olmadığı için yapılmadı benim zamanımda.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sizin biraz önce Sayın Başkanımın da 
okuduğu ifadenizde şöyle diyorsunuz; o günlerde özellikle kamuoyunda Jandarma İstihbaratın 
yasal olmayan dinlemeler yaptığı yönünde konuşmalar olması ve bu yönde gelen duyumlar 
üzerine Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur ve İstihbarat Daire Başkanı ile Teknik Daire 
Başkanını yanıma göndermesini söyledim.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “İstihbarat Daire Başkanı Levent Ersöz ise 

Teknik Daire Başkanı olan Hasan Atilla Uğur’a makamımda kendilerine bu hususlarda ciddi 
imkan ve kabiliyetlere sahip olduklarını bu işlemlerinin yasal çerçevede yapılması gerektiğini 
söyleyerek kendilerini bu konuda uyardım ve ayrıca bu işlemlerin nasıl yapıldığıyla ilgili 
kendilerinden bilgi aldım. Buradaki temel amacım şayet yasal olmayan dinlemeler yapılmakta ise 
kendilerine bu konuda uyarmaktı şeklinde beyanlarınız yer almakta. Ancak dava duruşmaları 
sırasında Sanık Hasan Atilla Uğur 5.11.2009 tarihli 14. celsede şöyle diyor; bize hitaben sağdan 
soldan ve bazı istihbarat birimlerinden sizlerle ilgili inanmadığım üstüne basarak tekrar 
söylüyorum Sayın Başkan inanmadığım ve itibar etmediğim bilgiler geliyor. Ben sizin 
çalışkanlığınızı ve memleket sevginizi biliyorum, zaten bu dedikodulara ve imzasız belgelere 
inansaydım, derhal gerekli soruşturmayı başlatırdım. Ancak siz de bu gazeteci ve diğer sivillerle 
görüşmeyin, bunlar dışarıya farklı biçimde yansıtılıyor dedi. Yani burada sizin beyanlarınızın 
sağdan soldan bazı istihbarat birimlerinden inanmadığım şeyler geliyor bana bilgiler geliyor sizin 
memleket sevginizi çalışkanlığınızı biliyorum zaten bu dedikodulara ve imzasız belgelere 
inansaydım soruşturmayı başlatırdım Ancak siz de bu gazeteci ve diğer sivillerle görüşmeyin, 
bunlar dışarıya farklı biçimde yansıtılıyor şeklinde konuştuğunuzu beyan ediyor. Hatırladınız 
mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet konuşmuş olabilirim.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Böyle bir konuşma geçti mi aranızda?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Geçmiş olabilir. Yani tam şeyini hatırlamıyorum ama.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Ama telefon dinlemeleriyle ilgili de 

konuştuğunuzu söylüyorsunuz.” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Evet yani telefon dinlemeleri hakkında şeyler geldiğini duyumlar 
geldiğini ben onlara inandığımı, güvendiğimi ama çok dikkatli olmalarını kendilerini uyardım 
birde esas bilgi aldım dinlemeler nasıl bir hukuki çerçevesi içerisinde yapıyor… çünkü onların 
Jandarmanın adli ve idari görevleri çerçevesinde kullandıkları bir materyal.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Anladım. Zaten kendi kadro onayı ile 
kurulmuş olan Teknik İstihbarat merkezinin çalışma usullerini sordu anlattım. Ayrıca sivil 
istihbarat birimleri beni dinleyebilirler mi diye sordu bilgisayarıma girebilirler mi dedi. Şimdi daha 
iyi anlıyorum neyi demek istediğini, geniş bir şekilde izah ettim teşekkür etti.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet o zamanlar benim bir ifademde var bütün telefonlar dinlenir 
dedim. Bu basında da yer aldı gerçekten silahlı kuvvetlerdeki bütün telefonların üzerinde bu 
telefonla gizlilik dereceli şey konulmaz diye yazar. Çünkü şey hattan geçen veya havada telsize 
yayılan bütün şeyler bilgiler şey edilebilir yakalanabilir bunu ifade etmek istedim ve biz orada 
böyle uygularız kriptolu konuşmalar dışında her şey dinlenebilir.”  

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Devam ediyor diyor ki, bana yalnızken, ya da 
İstihbarat Başkanı Levent Ersöz ile beraberken yasadışı dinleme yaptığınızı duydum, sizi 
uyarıyorum veya bu anlamda hiçbir şey söylememiştir diyor. Yani biz beraberken diyor.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Söylentiler olduğunu yani onların yaptıklarını duyduğumu şey 
etmedim söylememiş olmam lazım söylemedim de.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “İllegal dinleme yaptıklarını.” 
Tanık Hilmi Özkök: “(bir kelime anlaşılmadı) böyle şeyler olduğunu böyle laflar dolaştığını 

dikkatli olmalarını bu imkan ve kabiliyeti yanlış kullanmamalarını eğer yapıyorlarsa.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yani illegal dinlemeler yapılıyor.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ama yapıyorsunuz, yapılıyor.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Ondan dolayı uyarıyorum gibi bir şeyiniz oldu 

mu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yapılıyor dediğimi dediğimi ben anımsamıyorum.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yani bu duyumlar geliyor şeklinde 

bahsetmediniz mi hiç sadece bu yasal dinleme için kurulan cihazları yerinde kullanın şeklinde mi 
uyarınız?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır duyumlar geldiğini.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Söylediniz değil mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Tabi duyumlar geldiğini duyduğumu çünkü.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “O konuda bir şey söylemedi bize diyor.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Alenen herkes konuşuyordu bunu o zamanlar.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yasadışı dinleme yaptığını duydum sizi 

uyarıyorum veya bu anlamda hiçbir şey söylememiştir diyor. Zaten savcıya verdiği ifadede de bu 
çok açık olarak bellidir. Anladığım kadarıyla Orgeneral Hilmi Özkök’ün esas kızdığı konu, 
gazeteci Mustafa Balbay ile yapılan görüşme idi. Bunun dışında iddianamede belirtildiği gibi 
yasadışı dinleme yapılmaması konusunda uyarı anlamına gelebilecek tek bir kelime dahi 
konuşulmamıştır diyor.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Yok konuşuldu.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Konuşuldu diyorsunuz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet yani bu imkan büyük bir imkan kabiliyetiniz var bunu çok dikkatli 

kullanın.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Kanun yolundan sapmayın dedim ama yaptığınızı duydum demedim. 

Söylentiler var dedim.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Burada Mustafa Ali Balbay ile yapılan 

görüşmelerin de gündeme geldiğini gazetecilerle görüşmemeleri gerektiğini konusunda 
uyardığınızı söylüyor o konuyu açar mısınız?” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Ben onu anımsamıyorum, ben onu anımsamıyorum o tabi söyleyen 
kişinin şeyi ben o konuda bir şey söylediğimi zannetmiyorum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yine sanıklardan Levent Ersöz savunmasını 
yaptığı 12 Ağustos 2010 tarihli 72. celsede Hasan Atilla Uğur’un anladım komutanım 2. ve son 
sorum dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök 12 Mart 2004 günü bizi yanına çağırdığında 
bize yasadışı dinleme yapıyor musunuz? Yapmayın diye bir şey söyledi mi diye Hasan Atilla 
Uğur Sanık Levent Ersöz’e duruşma sırasında huzurda soru yöneltiyor. Sanık Levent Ersöz 
şöyle diyor; hayır böyle bir uyarısı olmadı. Sadece bizden konuyu dinledi yani nasıl dinleme 
yapıldığını, mevzuatı dinledi, kendi bilgisayarına girip girilemeyeceğini sordu, ondan korunma 
yollarından bizden almaya çalıştı ki sen anlattın mevzuatı da hakeza ben anlattım. Teşkilat 
hakkında bilgi verdim, onun dışında böyle bir çalışma yapıyor musunuz, hükümet üyelerini 
dinliyor musunuz, yasadışı bir dinleme yapıyor musunuz, falanca falanca çalışmaları yapıyor 
musunuz? Şeklinde hiçbir sorusu olmamıştır aksine çıkışta da teşekkür etti. Böyle bir soru tevcih 
etmemiştir. Şeklinde beyanı var bu konuda ne diyorsunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Öyle soru tevcih etmedim yapıyor musunuz demedim ama böyle 
duyumlar olduğunu dikkatli olmalarını söyledim yani onları bir yerde uyardım eğer yapılıyorlarsa 
diye dedim ya aklımda küçük bir şüphe daima olabilir insanların yani ama yapıyor musunuz o 
sualleri sormadım. Söylediği doğrudur ama o konu olmuştur bunu dikkatli kullanın büyük bir 
imkan kabiliyetidir çünkü bu sadece onların bir tavsiye niteliğindedir benim emrimde değillerdir 
bu konuda.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sanık Hasan Atilla Uğur savunmasında sizin 
kendilerine hitaben zaten bu dedikodulara ve imzasız belgelere inansaydım, derhal gerekli 
soruşturmayı başlatırdım. Şeklinde beyanda bulunduğunuzu beyan etmiştir siz ise ifadenizde 
doğrudan soruşturma yapılması gerektirecek mahiyette bilgiler elimde bulunmadığından bu 
konuda herhangi bir yasal işlem başlatmadım şeklinde beyanınız var siz bütün imkanlar elinizde 
Genelkurmay Başkanısınız mahkeme kararlarını aldıkları kararlardaki telefon numaraları vesaire 
üzerinde herhangi bir çalışma yaptırdınız mı, bu konuyu araştırttınız mı, bir muhakkik vesaire 
görevlendirme?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Onu adli müşavirime sorduğumu hatırlıyorum.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Kimdi o zaman adli müşaviriniz?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bir albaydı evet albaydı ismini tam hatırlayamıyorum şimdi İlhan 

Şener Paşadan o emekli olduktan sonra gelen şey.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Erdal Şenel’den sonra.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ama bu konuyla ilgili değil de genellikle şeyin Jandarma Genel 

Komutanlığının işlemlerini denetleyebilmem yönünden, bilgisayarlarına mesela baktırabilir miyim 
bakabilir miyim ondan sonra yapamayacağını bana söyledi çünkü onlar adli ve idari işlerle ilgili 
İçişleri Bakanlığına bağlı olduğu için benim yetkim dahilinde olmadığını bana adli müşavirlik şeyi 
olarak söyledi tavsiyesi olarak bir bu var ama bu olayla spesifik olarak bu olayla ilgili değil genel 
olarak bir defa sormuştum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Başkanım öğle arası verecek misiniz?” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Saatin 12:20 olduğu görüldü. 
Duruşmaya 13:30’a kadar ara verildi. 
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Tanık Hilmi Özkök daha önce tespit edilen kimliği tahtında ve yemini tahtında huzura 

alındı. 
Doğrudan soru sorma işlemine devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Sanıklardan ismi geçen, adı geçen var mı sorusu olan sanıklardan.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu: “Savcı Bey.” 
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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sayın Başkanım İddia Makamı soruları devam 
ediyor.” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim pardon bitirdiniz… buyurun Savcı Bey.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Müsaade ederseniz.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun, buyurun bitti diye düşünmüştüm buyurun, buyurun 

oturabilirsiniz Hilmi Bey.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Öğleden önce birkaç soru yöneltmiştim o 

sorularla ilgili size bazı şeyler göstereceğim. Siz yurtdışında görevliyken Ankara’da yapılan 
Hilafetin İlgası toplantısında yapılan konuşmalar nedeniyle komutanların buraya katılımını tasvip 
etmediğinizi belirttiniz. Bu seminere katılanlar ne konuşulacağını önceden bilebilecek 
durumdalar mı ki katılımlarını tasvip etmediniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bir daha söyler misiniz son kısmı anlayamadım?” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Siz bu Ankara’da yapılan Hilafetin Riyası 

toplantısında yapılan konuşmalar nedeniyle komutanların buraya katılımını tasvip etmediğinizi 
söylediniz.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Konuşmalar nedeniyle, buraya katılan 

komutanlar orada ne konuşulacağını önceden biliyorlar mıydı ki siz bunu tasvip etmediniz.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer söz almadan 

konuştu: “İtiraz ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer söz istedi 

verildi: “Sayın Başkanım Sayın Tanığın doğrudan bilgisine dayalı olan bir konu değil, bir 
değerlendirme soruyor Sayın Savcımız bu nedenle sorunun kabul edilmemesini.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet itiraz kabul edildi, bu toplantı olmadan önce o toplantıda 
yapılacak konuşmaları biliyor muydunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Ben yurtdışındaydım zaten bilmiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Mikrofona konuşur musunuz?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yurt dışında olduğum için bilmiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet buyurun Savcı Bey.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu semineri kimin organize ettiğini 

bilmediğinizi söylediniz. Öğleden önce bunun kimin tarafından organize edildiğine dair Mustafa 
Ali Balbay’ın günlüklerine dayanarak birtakım şeyler okudum size, deliller okudum. Bunların 
dışında da bu toplantının Jandarma Genel Komutanlığı tarafından organize edildiğine dair 
dosyamızda bazı deliller var. Bunları size şimdi göstermek istiyorum bilgisayardan. Hilafet 
davetiye.” 

Mahkeme Başkanı: “Bu tarafta da var, buradan da bakabilirsiniz.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Monitörü de tanığa gösterebilirsek, şu 

monitörden bakabilirsiniz, size yakın olan monitörden.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Monitörden bakayım daha iyi evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Hilafetin İlgası, tevhidi tedrisat kanununun 80. 

yılı ve günümüz Türkiye’si konulu panele onur vermenizi dileriz. Saygılarımızla, yer Ankara 
Ticaret Odası Sosyal Tesisleri, tarih 3 Mart 2004, saat 09:45:12, program konukların yerlerini 
almaları, saygı duruşu ve istiklal marşı, açılış konuşması Avukat Ertuğrul Kazancı, Atatürkçü 
Düşünce Derneği Genel Başkanı, panel yöneten Avukat Kutlay Alpugan, Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel Sekreteri, panelistler Profesör Doktor Mustafa Yurtkuran, Profesör Doktor Nur 
Serter, Profesör Doktor Anıl Çeçen, Profesör Doktor Çetin Yetkin, ulusal uyanış ve birlikteliğe 
çağrı metninin okunması 11:45, 11:55 pardon. Kapanış 11:55, 12 şeklinde bu sanıklardan Şener 
Eruygur’un dijitallerinde çıkan davetiye, ayrıca ikinci belgeyi açalım, onay belgesi, yine bu 
sanıkların dijitallerinden çıktı. Tarih 1 Mart 2004, onay belgesi, Jandarma Genel Komutanlığı işin 
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nevi Hilafetin İlgasının 80. yılı programı kapsamındaki cari harcamalar. Tedarik bedeli 1 milyar 
500 milyon TL, bütçe tertibi 9010, haber alma ödeneği, geçici teminat yoktur. Koordine daire 
başkanı Jandarma Kurmay Albay Cihandar Hasanhanoğlu, bu konuda da size sorum olacak. 
Jandarma Genel Komutanlığının bir ödeneği var, örtülü ödenek. Bu sizin denetiminize tabi midir, 
ne şekilde işleyişidir? Jandarma Genel Komutanlığı yapacağı ödemelerde size danışır mı? 
Yoksa sadece kendi inisiyatifiyle yaptığı ödemeler midir? Bu 9010 haber alma ödeneği denilen 
örtülü ödenek midir?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Örtülü ödenek Jandarma Genel Komutanlığının benim kontrolümde 
olduğunu bilmiyorum. O zaman da bilmiyordum, bildiğim kadarıyla değil, ondan kendileri bu 
parayı harcıyorlar, bana hiç sormadı ve nerelere harcadığını da bilmiyorum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “9010 olarak bir haber alma ödenek kodunu 
hatırlıyor musunuz, bir yerde kullanılan?” 

Tanık Hilmi Özkök: “9000 numarasını hatırlamıyorum, tabi bu ödenek Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından kontrol edildiği ödenekte var. Ama jandarmanın dediğim gibi bütçesi 
İçişleri Bakanlığına bağlı, bu gibi konularda benim şu andaki bilgim ve o zamanki bilgim benim 
kontrolümde değil.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet bir de resim var, buraya katılan kişiler, 
bunları tanıyor musunuz? Katılan kişileri bakar mısınız, bir kısmı tespit edilerek yazılmış 
üzerlerine. MGK Genel Sekreteri Orgeneral Şükrü Sarıışık en sağdaki doğru mudur?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudur.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yanındaki Deniz Kuvvetleri Komutanı.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Özden Örnek.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Oramiral Özden Örnek.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Eşi hanımefendi.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Eşi hanımefendi var, yanındaki Kara 

Kuvvetleri Komutanı.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Aytaç Yalman.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Aytaç Yalman.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Orgeneral, eşi hanımefendi.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yanındaki?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Şener Eruygur eşi hanımefendi, İlker Başbuğ ve Fethi.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Fethi Remzi Tuncer.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Tuncer evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yine arkada Harekat Başkanı Korgeneral 

Metin Yavuz Yalçın.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Metin Yavuz Yalçın tanıyabildim evet, resim çok net değil.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Onun yanında siviller var tanıyabildiniz mi, 

Tunçer Kılınç mıdır yanındakinin yanındaki?” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu: “Sayın Başkanım.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır tanıyamadım.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Tanıdığınız kimse var mı orada başka?” 
Mahkeme Başkanı: “Bir dakika efendim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır tanıdım.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu: “Onlarca televizyon kamerası (bir iki kelime 

anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim oturduğunuz yerden konuşmayın lütfen efendim, bir dakika 

efendim, buyurun Celal Bey.” 
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Bir kısım sanıklar müdafii Av. Celal Ülgen söz istedi verildi: “Sayın Başkan legal bir 
toplantıda toplantıya katılanlar teşhis ettirilir gibi soru soruluyor Sayın Savcı tarafından ve sanki 
suçlularmış gibi, oraya katılanlar suçlularmış gibi bir imaj yaratılmış oluyor. Doğrudan soru 
sorma yönteminde böyle bir yöntem yoktur, bu nedenle bu sorunun sorulmamasını.” 

Mahkeme Başkanı: “Anlaşıldı.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Celal Ülgen: “Rica ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim bu toplantı hakkında iddianamede geçen iddialar var, itiraz 

reddedildi, buyurun. Savcı Bey.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Burada siz gördünüz şimdi, toplantının kim 

tarafından organize edildiği, masraflarının nasıl karşılandığı, hatta atılacak sloganlarla ilgili de bir 
görüntü vardı. Onu almadım, orada ne tür sloganlar atılacağı dahi belirlenmiş, bu yerin krokileri 
çizilmiş, işte nerede yapılacağı konusunda görüntüler var. Bunu Jandarma Genel Komutanlığı 
organize ediyor bu belgelerden anladığımız kadarıyla ve bu toplantının amacının ne olduğunu 
bilen asker ve bazı siviller de buraya iştirak ediyorlar. Komuta kademesinin katıldığı bu 
toplantıdan sizin haberiniz olmuyor bir şekilde, yani yurtdışında bile olsanız böyle bir önemli 
konuda size bilgi verilmesi gerektiği düşünülür. Size karşı yapılan bir hareket midir bu, siz bunu 
ne şekilde değerlendirdiniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır bana karşı yapılan bir hareket olarak almadım, gerçi ben 
yurtdışında olduğum zaman Kara Kuvvetleri Komutanı bana vekalet eder ve bütün yetkilerimi o 
kullanır, o takdir etmiş ve buna gidilmiştir. Benim rahatsız olduğum husus gene ifademde 
belirttiğim gibi orada AB aleyhine bazı şeyler söylenmiş ve alkışlanmış. Bunu ben şöyle 
düşünüyorum, benim düşüncem bunlar hükümet politikasıdır, devletin politikasıdır. Biz askerler 
olarak buna karışmayız, görüşümüzü sorarlarsa söyleriz düşüncesinde olduğum için öyle bir 
yere komuta katının da temsil eden arkadaşlarımızın gitmesinden sadece rahatsızlık 
duyduğumu ifade ettim. Bunu bir suç unsuru vesaire olarak da görmedim, çünkü dediğim gibi 
ben yurtdışındayım ve yetkili değilim.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Dosyamıza dava sanıklarının dışarıda 
internete yansıyan ses kayıtlarının çözümleri geldi. Bunlardan bir tanesi dava sanıklarından 
Ahmet Hurşit Tolon’a ait olduğu iddia edilen 18 Mart 2009 tarihli bir ortam dinlemesi olsa gerek, 
ses kaydı şöyle diyor. Şimdi bakınız o Çevik 1’i niye kıvırttırıyor, Sayın Kıvrıkoğlu istemedi, 
istemez. Ben Çetin’i çok severim ama Ankara’da olmasını istemem, niye? Dizginleyemem, ha, o 
zaman molla gelir. Bak şimdi onu getirmezsen mollayı getirirsin, sonra da şimdi dizini vurursun. 
Molla bizim anamızı nokta nokta diyor. Molla geldi, bu ordunun başına bir molla gelmiştir. Kim ne 
derse desin, ondan sonra bizim şeyimiz bozuldu, ben bunları söylerken utanıyorum. Biz 
hapislere girdik onun yüzünden, biz hapislere girdiğimiz için Gülhane pırıl pırıl, Gülhane bakın 
nasıl oyuna bizim yüzümüzden, benim Şener’in birde bu Levent’in yüzünden, GATA hedef 
tahtasında ya görülmüş iş mi bu ya, Allah için bak söylüyorum yani. Ya benim için, Şener için, bir 
şey için bir de şey için şeklinde bir görüş, konuşma tespit edilmiş.” 

Salonda söz almadan konuşanlar oldu: “İtiraz ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Bir dakika.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu konuşma içerisinde geçen Çetin’i çok 

severim ama Ankara’da olmasını istemem diye başlıyor. Burada bahsedilen Çetin isminde 
tanıdığınız kimse var mıdır Ankara’da olması konusunda Çetin Doğan olma ihtimali var. Çetin 
Doğan’ın Ankara’ya gelme, Genelkurmay Başkanı olma ihtimali var mıydı?” 

Mahkeme Başkanı: “Bir dakika, buyurun, buyurun.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Normal yollarla.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer söz istedi 

verildi: “Sayın Başkanım, Sayın Heyet, Sayın Savcım bu konuşma Sayın müvekkilimiz Ahmet 
Hurşit Tolon’a soruldu mu? Sorulmadı, bu konuşmaya ilişkin kayıt bir defa yasadışı bir kayıt 
olmakla beraber, bu konu basına yansıdığında bunu soruşturan Savcılık tarafından 
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kovuşturmaya yer olmadığı kararı var. Kovuşturmaya yer olmadığı kararında bu konunun illegal 
yasadışı bir dinleme olduğundan delil olarak sayılamayacağına dair tespit var. Lütfen bu 
çerçevede, bu çerçevede içeriği müvekkilimize ait olmayan Sayın Tanığı itham edici bir 
beyanlar, sanki müvekkilimiz tarafından kabul edilmiş gibi Savcımız tarafından dile getirilmesini 
kabul etmiyoruz. Ve bu nedenle bu sorunun sorulmamasını talep ediyorum. Arzu ederseniz 
kovuşturmaya yer olmadığı kararını tekrar makamınıza takdim edeyim, ondan sonra karar verin.” 

Bir kısım sanıklar müdafii Av. Celal Ülgen söz istedi verildi: “Sayın Başkan.” 
Mahkeme Başkanı: “İsim alalım.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Celal Ülgen: “Bir defa Çetin Doğan bu davanın sanığı 

değildir, bir başka davaya delil olması için Sayın Cumhuriyet Savcısı tarafından soru 
sorulmaktadır, bu etik değildir. İkincisi, illegal dinlemelere dayanarak bir Cumhuriyet Savcısının 
soru sorması da yasalara aykırıdır ve Mahkemenin buna izin vermesi de yasalara aykırıdır. 
Çünkü o takdirde biz o legal olmayan dinlemeyi illegal olan dinlemeyi legal hale getirmiş 
olacağız. Ancak Çetin Doğan’la ilgili sorduğu soru risk taşımasına karşın Sayın Özkök’ün cevap 
vermesine muvafakat ediyorum ve ona itiraz etmiyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Buyurun, mikrofonu verelim Ahmet Hurşit Tolon Bey’e.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon söz istedi verildi: “Sayın Başkanım her ne kadar vekilim 

açıkladılar ise de bende burada yeri geldiği için Sayın Genelkurmay Başkanının huzurunda 
açıklıyorum. Böyle bir konuşmam yoktur itiraz ediyorum, çünkü ben yetkili değilim, ben 
Genelkurmay Başkanı değilim ki filanca göreve gelsin, filanca göreve gitsin diye bir mütalaa 
zerdedeyim, söz hakkı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Şimdi bu sorulan soru dosyaya giren bir konu, ayrıca davanın makul 
ve adil süre içerisinde bitirilmesi için sorulması yararlı olacaktır. Buyurun itirazlar dinlediniz, sizi 
dinliyoruz, buyurun Savcı Bey isterseniz tekrarlayın sorunuzu.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Çetin Doğan’ın Ankara’ya gelmesi demek, 
yani Genelkurmay Başkanı olması normal yollarla mümkün müdür?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bunu tabi ses kaydından ayrı olarak cevaplıyorum.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Tabi buyurun, tabi tabi.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Çünkü onun hakiki olmadığını söyledi Sayın Avukatlar ve şey, 

sadece eğer Mahkeme müsaade ederse bilirkişi olarak söylemem lazım bunu, tanık olarak değil. 
Çetin Doğan’ın buraya gelmesi askeri teamüller yönünden, Ankara’ya gelmesi mümkün değildi. 
Çünkü onun emekli olacağı sene Kuvvet Komutanlığında boşalma yoktu, dolayısıyla Kuvvet 
Komutanı olması, arkasından Genelkurmay Başkanı olma ihtimali yoktu eğer o kastediliyorsa 
Ankara’ya gelmekle. Çünkü o 3. senesindeydi, Kuvvet Komutanının değişeceği sırada, o sırada 
2 kişi vardı onun önündeki seyreden, onlardan bir tanesini yetkisine binaen sayın benden önceki 
Genelkurmay Başkanı atadı. Dolayısıyla 1 sene sonra Çetin Doğan otomatik olarak 4 senesini 
tamamladığı için, bekleme süresini emekli oldu arz ederim.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yine sanıklardan Mustafa Ali Balbay’ın 
dijitallerinde ele geçirilen silinmiş öğelerden kurtarılan günlüklerde MİT.txt isimli bir metin belgesi 
içerisinde 30 Mayıs 2003 Cuma günü MİT Müsteşarlığında yemek başlığı altında Şenkal 
Atasagun, Emre, İlhan Selçuk, İbrahim Yıldız, M.B. katılan kişilerin isimleri yazılmış. 
Cumhuriyet’in manşet diyor, Şenkal Atasagun, Ş.A. Cumhuriyet’in manşeti çok etkili oldu. Bu 
haber başka yerde çıksa başka değerde olur, bir de sizin imzanız var, kaynağınız ne bilmiyorum 
ama önemli olmalı. Eğer mektuplarsa bize de geliyor, burada Cumhuriyetin manşetinden 
bahsediyor. Bu da malum bildiğiniz genç subaylar tedirgin başlığıyla çıkan manşet. Bunun 
üzerine Şenkal Atasagun yorum yapıyor, çok etkili olduğunu söylüyor, kaynağınız bilmiyorum 
ama diyor önemli olmalı diyor. Mektuplarsa diyor, bize de geliyor diyor. Ve devam ediyor 
İstanbul’dan 1. ordudan geliyor, oraya baksan 1. orduda her şey hazır. İhtilala hazırlanıyorlar, 
şimdi gazetecilerle o dönemin MİT Müsteşarı olan kişi bu konuyu paylaşıyor. 1. ordudan geliyor 
diyor haberler, oraya baksan 1. orduda her şey hazır ihtilala hazırlanıyorlar, Mustafa Ali 
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Balbay’da kaynaklar sağlamdı diyor. Sizi de bu şekilde Şenkal Atasagun bizzat kendisi veya 
aracılarıyla veya diğer yollarla bu bilgiler geldi mi, ulaştırıldı mı?” 

Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Celal Ülgen söz istedi verildi: “Sayın Başkan gene 1. 

orduyla ilgili bir başka Mahkemede kamuoyunda Balyoz adı verilen bir yargılama yapılmaktadır. 
Orada ısrarlı olarak Sayın Hilmi Özkök’ü tanık olarak çağırmamıza rağmen o Mahkeme ısrarla 
ve inatla çağırmamakta direnmektedir. Ama burada sanıyorum Sayın Cumhuriyet Savcısı o 
davaya delil olsun diye Sayın Tanığa sorular yöneltmektedir. Bu iddianamede olmayan bir 
konuyla ilgilidir ve bir başka Mahkemede görülen davayla ilgilidir, bu nedenle bu soruya itiraz 
ediyorum. Tekrar risk alarak Sayın Tanığın cevap vermesine de muvafakat ediyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet, Savcı Bey Şenkal Atasagun’un söylediği sözleri söylüyor ve 
huzurdaki tanığa söylenip söylenmediğini soruyor. İtirazın kabul edilmedi, soruya cevap verin 
buyurun Hilmi Bey.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Şenkal Atasagun bana bu konuda herhangi bir şey söylemedi, böyle 
bir algılamam da olmadı. Olayı, olup olmadığını onu ben takdir edemem, bilemem böyle bir şey 
söylemiş midir, değil midir ama bana söylemedi.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet, kaynaklar sağlamdı diyor Mustafa Ali 
Balbay, Şenkal Atasagun gazetecilik olarak diyeceğim bir şey yok, bu haber hangi gazeteciye 
gelse önemli haber. Ama inanın bu haberle TSK içindeki çatlak derinleşti, zarar verdi. Bu 
manşetten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde herhangi bir çatlak, bir şey oluştu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Müsaade ederseniz manşet hakkında bir açıklama getirmek 
istiyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Çünkü bu basına yanlış intikal etti, gazetede çıkan haberde Sayın 

Genelkurmay Başkanı Başbakan’a gitti ve onunla baş başa konuştu, kendisine genç subaylar 
rahatsız dedi diye bir haber çıktı. Onun üzerine ben bir basın toplantısı yaptım, dedim ki ben 
böyle bir şey söylemedim, bunu yazan kişi veya başka bir kimse yoktu Başbakan’la baş başa 
konuştuk. Bu tamamen yalan bir haberdir veya yapmacık bir haberdir, yalnız genç subaylar dedi 
aslında hepimiz rahatsızız dedim. Bunlar aynen şeye böyle geçti, kayıtlara, yani buradaki itiraz 
benim Başbakan’a gidip genç subaylar rahatsız dememin yalan olduğudur. Yoksa genç subaylar 
rahatsız değil anlamına ben o şeyi söylemedim, yani olay bu şekilde cereyan etti. Gayet tabi ki 
bu durum hepimizi üzdü komuta katı olarak ama 1 ayrışma şeyde olmadı, dediğim gibi fikir 
ayrılıklarımız her zaman olur. Bu fikirlerin çarpışmasından gerçek doğar gibi benim biraz da 
yapımdan, bütün bilir astlarım da buradalar açıkça konuşmalarıma her zaman müsaade ederim. 
Ama onlar da buna karşın askerin özü olan ben kararımı verdikten sonra onu yapmışlardır. Yani 
cevabım bir şey olmadı, bir ayrılık vesaire olmadı, o kendi yorumudur sayın basın mensubunun.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bunu söyleyen Sayın Şenkal Atasagun’un 
kendisi olarak atfediliyor. Size soru olarak yöneltildi, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden 
Örnek’e ait olduğu iddia edilen günlüklerin 7 Ekim, 8 Ekim 2003 tarihli başlığında 7 Ekim’de Ege 
ordu komutanlığına giderek Orgeneral Hurşit Tolon’u ziyaret ettikleri yazıyor. 8 Ekim gününde de 
şöyle diyor, sabah Ufuk beni erkenden kaldırdı, kara kuvvetleri komutanı bizlerle 07:35’te 
görüşmek istiyormuş. Toplandık, konu İHL, İmam Hatip Lisesi yasa tasarısı, dün akşam komutan 
ile yaptığı görüşmeden çok rahatsız olmuş. Komutan ona aldırmaz bir tavır ile cevap vermiş, 
burada sizin 7 Ekim günü, gecesinde Aytaç Yalman’la bir görüşme yaptığınızı yazıyor. Bu 
görüşmeyi yaptınız mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hatırlamıyorum ama hep tabi Kuvvet Komutanlarını daha önce de 
ifademde var, Kuvvet Komutanı her zaman her konuyu konuşurum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Birebir yani.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ama özel olarak veya bir.” 
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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Ege Ordu Komutanlığına gittiğinizde 7 Ekim 
2003 günü gecesi.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Aytaç Yalman’la birebir İmam Hatip Lisesi 

yasa tasarısıyla ilgili görüşmeniz oldu mu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Tam olarak hatırlamıyorum.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet, ondan bahsediyor.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Tam yani kesin olarak hatırlamıyorum, yanıltmayayım Mahkemeyi.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sizin çok rahatsız olduğunuzdan bahsediyor, 

bende kendisine bana söylediklerini anlattım, şaşırdı kaldı. Karargahlarımıza bu konuda ayrı ayrı 
çalışma yaptırmaya karar verdik, sonunda Cuma günü bu çalışmaları birleştirip seçenekli bir 
öneriyle Genelkurmay’a göndermeye karar verdik. Mühim olan bundan sonrası ne olacak, 
Genelkurmay Başkanı yazdıklarımızı kabul ederse sorun yok, etmezse ne yapacağız. Kahvaltıya 
oturduk, komutan yorgun gözüküyordu, sebebini sorduk. Dün gece uyuyamadığını ve İmam 
Hatip Lisesi yasasından tedirgin olduğunu söyledi. Bu konuyu hatırlıyor musunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “İmam Hatip okulu her zaman silahlı kuvvetleri tedirgin etti, böyle bir 
şeyi söylemiş olabilirim. Çünkü hep böyle bir o zaman içimizde, konuşmamın başında belirttiğim 
gibi evvelki söylemlerimden dolayı bir sıkıntı vardı, acaba ne olacak, bunları hep dediğim gibi 
vatanımıza, Cumhuriyetimize olan bağlılığın birer ifadesi olarak alınmalıdır. Ben öyle aldım, 
astlarımın bana söyledikleri tedirginlikleri, ama dediğim gibi onlar söylerler ama benim 
yaptıklarımın dışında bir hareket bu konularda olmamıştır.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu sözler dün gece onun huzurunu 
kaçırdığımızı gösteriyordu, bilhassa kahvaltı sırasında Hurşit Paşa gazetelerde İmam Hatip 
Lisesiyle ilgili haberleri gördünüz mü diyerek bilerek ve planlı bir şekilde konuyu açtı. Ve 
Genelkurmay Başkanını konuşturmaya başladı, her taraftan sıkıştırmaya başladık, kahvaltıdan 
sonra hemen karargahı aradım ve talimat verdim, diye devam ediyor. Bu konu size 
sorulduğunda, ordu komutanlıklarında denetlemelerde zaman zaman kahvaltı yapardık, bu 
kahvaltılarda çok değişik konular konuşulurdu. Ancak böyle bir konunun konuşulduğunu şu anda 
hatırlamıyorum, fakat imam hatipliler konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyeti 
bulunduğu için böyle bir konu konuşulmuş olabilir, şeklinde beyanda bulunmuşsunuz. Bu konu 
Hurşit Tolon’a yöneltilmiş, o da Savcılık beyanında şöyle diyor, emniyet ifadesinde şöyle diyor. 
Ben böyle birlikte yemek yenilmiş bir kahvaltıyı anımsıyorum ancak burada yazdığı tarzda, 
ayrıntılı tarzda bir konuşmayı hatırlamam mümkün değil, diyor emniyette. Savcılıkta bu konu 
kendisine sorulduğunda şöyle diyor, Genelkurmay Başkanlığının katıldığı kuvvet komutanlarının 
da bulunduğu Kasım 2003’te İzmir Orduevinde yapılan kahvaltıda Genelkurmay Başkanı Hilmi 
Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden 
Örnek, Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ve Ege Ordusu komutanı olarak ben vardım. 
Bu kahvaltı sofrasında bir kırgınlık vardı. Masaya oturulduktan sonra konuşulmadığını, bir 
gerginlik olduğunu fark ettim. Böyle bir olay oldu mu yani, böyle bir kırgınlık, bir soğukluk var 
mıydı, komutanlarla sizin aranızda?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Efendim o gün var mıydı bunu kesin olarak hatırlamıyorum ama 
zaman zaman olurdu. Çünkü biraz önce konuşmamın başında belirttim, Genelkurmay 
Başkanıyla Kuvvet Komutanlarının konumları çok farklıdır. Dolayısıyla Genel, Kara Kuvvetleri, 
Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri komutanları genellikle bir fikir etrafında şey ederler, birleşirler 
ama Genelkurmay Başkanı bunun politik etkilerini, uluslararası ilişkilere etkilerini hepsini 
düşünmek zorundadır. Çünkü güvenlik politikalarından da sorumludur ve hükümete karşı 
sorumludur. Bu bakımdan zaman zaman onların böyle ısrarcı olmaları belli konularda beni 
rahatsız ederdi. Ama buna rağmen onları hiçbir zaman önlemezdim, dinlerdim ama bu bana 
sıkıntı vermiş olabilir, bunu kabul ederim.” 
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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet, bende havayı yumuşatmak için türban 
konusunda mı veya başka bir konu mu şu anda hatırlamam mümkün değil bir konu açtım, 
kahvaltı ediyoruz. Akşam kendi aralarında herhangi bir tartışma veya anlaşamama gibi bir konu 
olmalı ki soğukluk olduğunu hissettim ve şüphelendim şeklinde beyanı var. Yine Mahkeme 
sorgusu sırasında 145. celse 5 Ocak 2012 tarihinde sorgu ve savunması sırasında Ahmet Hurşit 
Tolon şöyle diyor. Bizim sorumuz üzerine verdiği cevapta Sayın Savcım bir ben yemeğin 
katılımcısı değil, yemeğin ev sa… şey kahvaltının ev sahibiyim. Ben İzmir Garnizon 
komutanıyım, Sayın Genelkurmay Başkanı beraberinde Kuvvet Komutanlarıyla İzmir 
Garnizonuna resmi bir ziyarette bulunmak üzere gelmişler, geceyi orada geçirmişler. Kendi 
aralarında neyi konuşmuşlarsa konuşmuşlar, ertesi sabah kahvaltının ev sahibiyim, benim 
bilerek ve planlı sözünü itirazım var. Neden? E o yazıp yazmadığını bilmiyorum, kendisine ait 
olduğu iddia edilen ama şahsın kendisi tarafından her vesile reddedilen günlük adı altındaki 
kayıtlara bilerek ve planlı olarak, ben planlı olarak o gün çıkacak gazetecilerin manşetlerini nasıl 
tayin ederim. Yani sabahleyin kahvaltıya geleceğim bir sürü gazete var orada ve onların 
içerisinde o günün güncel konusu var. Hatırladığım kadarıyla İmam Hatip Liselerinin işte 
puanlarıyla ilgili bir husus. Bunu bilerek, planlı olarak açmam kesinlikle reddediyorum, ev 
sahibiyim, kahvaltı sofrasına oturuldu. Ev sahipliği rolüyle efendim bugünkü gazeteleri okudunuz 
mu, ağırlıkla şu konular var gibi sözler söylemiş olabilirim. Başka şeyler de söylemiş olabilirim, 
ama bunun planlı ve bilerek olması söz konusu değil efendim. Planlamam mümkün değil böyle 
bir şeyi şeklinde beyanlar var, bu beyanlar doğru mudur? Sizi sıkıştırdılar mı yemekte?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Ben kendisine bu konuda katılıyorum, bu konuda kendisine 
katılıyorum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yemekte sıkıştırdılar mı sizi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Efendim?” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu kahvaltıda sizi sıkıştırdılar mı bir şekilde?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Tam olarak hatırlamıyorum ama zaman zaman sıkıştırıyorlardı diye 

onu kabul ettim. O da normal, onun izahını da yaptım niçin öyle olduğunu.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ama o kahvaltıda spesifik olarak sıkıştırdılar mı bilmiyorum, ama 

Sayın Tolon her zaman ev sahibi olarak gerçekten çok şeyle davranmıştır komuta katına, o 
konudaki sözlerine katılıyorum kendisinin.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Size.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Kasıt dışı belki olmuş olabilir açılmıyorsa da, öyle 

değerlendirebilirim.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet, darbe planları sorulmuş size, Sarıkız, Ay ışığı, 
Yakamoz ve Eldiven isimli darbe planları sorulmuş ki ikinci davanın özü olarak gördüğümüz 
planlar, darbe planları ve bunlarla ilgili olarak siz Ay ışığı ve Yakamoz kod isimli darbe 
planlarından 2004 yılı bahar ayları içerisinde haberim oldu. Bu bilgiler bana bir slayt sunumu 
şeklinde gelmişti. Bunlar bana geldiği zaman da söylentilerin azaldığı zamandı diyorsunuz. Şu 
anda bilgisayar monitörüne yansıtıyoruz, size gelmiş olan slaytlar şu anda görmüş olduğunuz 
slaytlar mıdır? Ay ışığı Ocak’ın sağduyunun beklentileri doğrultusunda etkinliğini ortaya koyarak 
bekasal duyarlılık yönünde inisiyatif alması yetimin istirahata çekilmesi azami sayıda tayfanın 
gemi aslanını terk etmesi Yörük’ün evinde kalması diye başlayan birinci plan. Ay ışığı, Yakamoz. 
1 ve 2 yetimin istirahata çekilmesi yapılacaklar en büyüklerin yapacağı açıklamaların metinlerin 
hazırlanması, safların belirlenmesi artı ve eksilerin tespiti artılarla temas edilmesi eksilerin sınıfta 
kalmalarının planlanması. Bazı eksilere vaatlerde bulunulması. 1 ve 2’nin altında sağlam 
adamlar bulunması ve veya bunların oldubittiyle hareketsiz bırakılması. Kaplan ile irtibat elamanı 
bulunması yapılacaklar muhtemel tepkiler tepkilere tedbirler vesaire şeklinde devam eden 
planlar var azami sayıda tayfanın gemi aslanını terk etmesi. Bu slaytlar mıydı gördüğünüz?”  

Tanık Hilmi Özkök: “Evet bu slaytlardı.” 
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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Burada değişik şifreler kullanılmış kodlar 
kullanılmış Ocak deniliyor sağduyu deniliyor yetim deniliyor tayfa deniliyor gemi aslanı deniliyor 
Yörük deniliyor bunların ne olduğun konusunda bir bilgi edinebildiniz mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bunların birçoğu açık seçik ne olduğu belli. Mesela penguen diyor 
hatırımda kaldığına göre. Deniz kuvvetleri kıyafetine benzetilmiş abide deniyordu Sayın Yaşar 
Büyükanıt gibi yani böyle şeyler vardı. Birçoğu ben okuduğum zaman bende çağırışım yaptı. 
Sonra düşüne düşüne aşağı yukarı hepsini söktüm. Başlangıçta söylediğim gibi karargahımla da 
ben bunları görüşmedim çünkü bunlar dezenformasyon da olabilirdi beni yanlış yola itmek için 
silahlı kuvvetleri birbirinden ayırmak bunun doğruluğunu tabi bilemiyorum. Yani onun için bu işi 
tek başıma yüklendim bir süre ondan sonra bunları çözmeye etmeye çalıştık. Zaten durum 
dediğim gibi o zaman olaylar yatışmış durumdaydı ama hiçbirisinin meşru bir belge mahiyeti 
olmadığı için sadece eğer doğruysa nasıl önlerim diye bilgilerimi ve komutanlık yeteneklerimi 
kullanarak bu işin buradaki gibi cereyan etmemesini sağladım mı sağlamadım mı? Bunlar sahte 
mi değil mi bilemiyorum ama ben ne olur ne olmaz diye hareketlerimi bunları bildiğimi bir türlü 
caydırıcılık yaratmak efendime söyleyeyim olayın olmamasını sağlamak ki komutanlar bunu 
yapar olay olsun da cezalandıralım değil. Olay olmasın şeklinde hareket ederiz biz bu şekilde 
gelişti durum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu çözümü var dosya içerisinde Ay Işığı 
Genelkurmay Başkanının görevinden çekilmesi ve hükümetin yıkılması için uygulanacak ana 
plan Yakamoz Ay Işığı ana planıyla birlikte yürütülecek ve Ay Işığının başarıya ulaşmasını 
müteakip yapılacak şeylere ihtiva eden 2. plan. Yetim Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral 
Hilmi Özkök gemi aslanı Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan, Yörük Cumhurbaşkanı Necdet Sezer 
şeklinde burada geçen şeylerin karşılıkları yazılmış sınıf koro ocak ordu.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sağduyu kamuoyu, okul ordu görev koro 

şarkıları kamuoyuna yapılacak açıklamalar vesaire gibi açıklamalar yapılmış. Siz de diyorsunuz 
ki bu slaytlar bana geldiğinde orada isimleri geçen kişilerden bazıları emekli olacaklardı. Bu 
bilgiler bana ilk geldiğinde karargahtaki arkadaşlarımla dahi paylaşmadım çünkü bazı şeylerin 
şuyu vukuundan beterdir diyorsunuz. Burada emekli olacak dediğiniz kişiler hangileridir hangi 
komutanlar emekli olacaklardı açıklar mısınız?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ve Jandarma Genel 
Komutanı Şener Eruygur Orgeneral onlar zaten bekleme sürelerini Kuvvet Komutanlığından 
Aytaç Yalman 2 senesini tamamlamıştım Şener Eruygur’da orgenerallikte 4. senesini 
tamamlamıştı.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Siz Şener Eruygur’a Genelkurmay 
makamında kendisine böyle bir plan ve çalışma olup olmadığını sordum diyorsunuz size ne 
şekilde cevap verdi bu çalışmalarla ilgili olarak?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Böyle bir çalışması olmadığını söyledi. Daha evvel ifademde yer 
aldı.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yani slaytları açıp gösterdiniz mi? Slaytlar 
bizzat gösterdiniz mi nasıl bir çalışma diye soruyu nasıl yönelttiniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Onu şu anda tam hatırlamıyorum yanıltıcı bir şey söylemeyim tam 
hatırlam…” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu CD olarak mı geldi size ne şekilde geldi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bana CD olarak geldi.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Getiren asker kişi mi sivil kişi mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Onu onu hatırlamıyorum efendim yani onlar öyle dediğim gibi çok 

kaynaklardan geliyordu ve sel gibi geliyordu o zamanlar yani böyle birçok da Genelkurmay 
Başkanının işleri vardır biliyorsunuz. Genelkurmay Başkanı o konuyla meşgulken yani bütün 
bunların bu kadar önemli olduğunu şimdi anlaşılıyor o zamanlar bunun farkında belki de değildik. 
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Diğer işlerimizle uğraşmaktaydık. O bakımdan kim getirdi nasıl geldi tam şey edemiyorum 
hatırlayamıyorum dediğim gibi geçerli bir dokümanda olmadığı için bunu da araştırmadım yani 
gerçekten şey midir kim getirdi nasıl yaptı diye durum böyle.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Kendisini siz uyardığınızı söylüyorsunuz. Sık 
sık gazetecilerin rektörlerin Jandarma Genel Komutanlığına çağırılarak görüşülmesinin yanlış 
anlaşılmalara neden olacağını söyledim diyorsunuz. Çağırdığı konusunda görgüye dayalı bir 
bilginiz var mı? Size astlarınızdan bir bilgi geldi mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Astlarımdan değil de gene isimsiz olarak geliyordu. Bu gibi şeyler 
nedense böyle imzalı mühürlü göndermiyorlar efendim. Yani bu ve kulaktan kulağa şeklinde 
geliyor onun için zaten hep sıkıntısı da odur komutanların. Dediğim gibi bunlara hiç hukuki 
olarak itibar edilmez ama komutanlar denetlemelerinde idari tahkikatlar… vesaire yaparken bu 
konulara dikkat edin diye astlarına söyleyebilir benim genel prensibim bu şekildeydi.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sizin görev yaptığınız dönem içerisinde 98 
yılında 2. başkanlık göreviniz var.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “O dönem içerisinde internet siteleri kurulması 

yönünde bir çalışma yapıldı mı bu konunda bir bilginiz var mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır benim zamanımda internet sitesi kurulduğunu hiç 

hatırlamıyorum. O site var mıydı onu bilmiyorum yani onu bir sorunuzu tekrar eder misiniz 
lütfen?” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “İnternet siteleri kurulmuş muydu? Psikolojik 
harekat daire başkanlığında kamuoyunu yönlendirmeye yöne… veya bilgilendirme amaçlı 
herhangi bir internet sitesi kurma çalışması yapıldı mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Benim benim zamanımda da şeyler olabilir ama benim çalışma 
prensibim itibariyle bunların hiçbirisi suç teşkil edecek bir mahiyette yayın yapmamıştır en 
azından benim bilgim dahilinde yapmamıştır. Benim genel tutumumu bildikleri için böyle bir şeyin 
de olduğunu zannetmiyorum. Bu siteler eskiden kurulmuştur resmi olarak kurulmuştur. Milli 
Savunma Bakanlığı tarafından ödenekleri ödenmiştir. Bunları kurmanın bir suç olduğuna dair 
bana Adli Müşavirlikte esasen kimse bir şey söylemedi. Esasen benim zamanımda da işte şey 
etmedi açılmadı ama şeyi sitelerin o zaman var olduğunu sayıyorum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Psikolojik harekat daire başkanlığının kuruluş 
amacı nedir?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Efendim savaşın birçok veçhesi bunlardan bir tanesi de şeydir 
psikolojik harekattır. Bir örnek vermek gerekirse müsaade ederseniz Sayın Başkan. 2. dünya 
harbinde Alman askerleri hedefe ateş ederken vurmamak için atıyorlardı insan öldürme ölmek 
kadar zor bir şey belki de daha zor. Hep boşa atıyorlarmış ve bunu fark ettiler ve özel psikolojik 
propagandalarla Alman askerlerini hedefe ateş etmelerini sağlamaya çalıştılar. Öldürmemek için 
atıyorlardı. Dolayısıyla harbin birçok veçhesi psikolojik dünyasının insanların çok büyük etkide 
bulunur. Bu konuda tabi karargah çalışmaları yapılması lazım. Bu karargah çalışmalarını yapan 
şey budur da… da… daire budur. Ona çeşitli görevler verilir yapılır ama bu şeyde şeyde sivil 
kesimde yanlış olarak anlaşılıyor. Sanki bu halkı yönlendirme şeklinde yapılıyor. Eğer 
yapılmışsa o yanlış bir uygulamadır ben yapıldığını benim zamanımda asla müsaade etmedim. 
Zaten kimse de teklif etmedi benim tutumumu bildikleri için böyle bir şey olmadı. Ama eskiden 
beri kurulmuş siteler bunların her birisi bir Genelkurmay Başkanının veya onun kişilerinin 
devamlı takip etmesine gerek şey yok imkan yok. İddialar ne derece doğru bilmiyorum ama 
dediğim gibi bunlar tamamen legal olarak kurulmuş sitelerdir. Şeydir bunlarda böyle suç teşkil 
edecek bir yayın yapılmasına dair ben hiç kimseye bir emir vermedim karargahımın da verdiğini 
sanmıyorum.” 
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Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu psikolojik harekat daire başkanlığı daha 
sonra sizin Genelkurmay Başkanı olduğunuz dönemde Bilgi Destek Daire Başkanlığı şeklinde 
düzenlenmiş.”  

Tanık Hilmi Özkök: “Evet doğru.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu konunun yeniden düzenlenmesine niçin 

ihtiyaç duyuldu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Sebebi şöyle çok yıpratıldı kamuoyunda bu psikolojik harekat yanlış 

anlaşıldığı için bunu bilgi destek harekatı ismini şey ettik değerlendirdik ve şeylerini görev 
tanımını vesairesini yeniden 2. başkanımın yaptığı çalışmalarla tespit ettik. O bakımdan onları 
da söylemişimdir.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bu konu dava sanıklarından Dursun Çiçek’e 
soru olarak yöneltildiğinde şöyle diyor. Gri ve Siyah propaganda uygulanmadı. Dairenin ismi bu 
nedenle psikolojik harekattan 2005 yılı Ocak ayında Sayın Hilmi Özkök Paşamızın Genelkurmay 
Başkanı olduğu dönemde bilgi desteğe çevrildi. Çünkü ben daireye Ağustos 2004’te geldiğimde 
dairede psikolojik harekatın 3 temel unsurundan olan beyaz, kara ve gri propagandadan sadece 
beyazın yapıldığını gördük. Uzmanlar da öyleydi. Dolayısıyla bu bir psikolojik harekat faaliyeti 
değil bilgilendirme faaliyetidir diye dairenin yaptığı işler tespit edildi o nedenle dairenin ismi bilgi 
destek daire olarak iki bin Ocak ayında Sayın Hilmi Özkök komutanımızın imzasıyla değiştirildi. 
Bu dairede hiçbir zaman gri ve siyah propaganda yapılmadı çünkü ihtiyaç duyulmadı çünkü bu 
daire silahlı kuvvetlere yönelik gri ve siyah propagandanın gerçeklerini anlatmak için kurulmuş 
internet siteleridir şeklinde beyanı var. Bu beyanlar doğru mudur?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu beyanlara katılıyorum yani adı beyaz propaganda mıdır 
bilmiyorum ancak şeylerin bunların mesela ben halkımın silahlı kuvvetler hakkında ne 
düşündüğünü bilmek isterim bunun bilgisini almak isterim. Bu bir bilgi desteğidir mesela örnek 
olarak çünkü askerlerimi hangi niyetler gör… askeri nasıl görüyor ki ben o erlere ona göre 
davranayım ve ona göre kendi imkan ve kabiliyetlerimi en iyi ve en verimli şekilde kullanabileyim 
onu demek istiyor. Dediğim gibi kara propaganda gri propaganda yani silahlı kuvvetler aleyhine 
veya bir partinin aleyhine kesinlikle kullanılmasını şey değildir mümkün değildir benim anlayışım 
böyledir çünkü bütün karargah silahlı kuvvetlerin başındaki komutanın fikri müdürüne göre 
hareket etmek zorundadır ki böyle edilmiştir diye değerlendiriyorum.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet yine Özden Örnek’e ait olduğu iddia 
edilen günlüklerden bir soru yöneltmek istiyorum sizi de yorduk fazla uzatmayacağım.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Estağfurullah.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “10 Ekim 2004 tarihli notlarında uzunca 

anlattıktan sonra şöyle diyor. Öğleden sonra kara kuvvetleri komutanı geldi. Önce Filiz ile yalnız 
konuştuk. Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur’un bir şeyler karıştırıp durduğunu anlatan 
Aytaç Paşa’nın neler söylemek istediğini şimdi daha iyi anladım. Yaşarı zehirlemeye kadar varan 
planlar hazırlanmış tabi aynı zamanda internette okuduğumuz Yaşar’ların 3 villa sahipleri 
oldukları İmar Bankasından para çektikleri Sevil’le beraber asker işi yaptıkları gibi konuların da 
bu grup tarafından yapıldığını tespit etmişler. Genelkurmay Başkanı her konuyu onunla 
konuşmuş. Filiz’e ben de bildiklerimi anlattım ve yaşara söylememesini tembih ettim şeklinde 
devam ediyor. Sizin bu konuda bir çalışma yapıldığından haberiniz var mıydı? Yaşar 
Büyükanıt’a Büyükanıt’ın sağlık durumuyla ilgili diğer konularla ilgili araştırmalar yapıldığı 
kendisini zehirlemeye çalışıldığı şeklinde bir çalışma olduğu konusunda.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır asla.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Bilginiz var mıdır?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yalnız bu zehirlenme konusu bir efsanedir. Beni de zehirliyorlardı 

biliyorsunuz. Evinden sefertasıyla yemek getiriyor diye kaç defa açıklama yaptım bu tamamen 
sağlık nedeniyledir diye öyle hiçbir zaman bir endişem korkum olmadı bırakın onu ben bütün 
karargahları geziyorum birlikleri geziyorum her yerde erlerle yemek yiyorum yani bu ille beni 
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karargahımda mı şey ederler zehirlerler yani o bakımdan o zehirlenme konusunu tabi bu 
gördüğümüz slaytlarda etkisiz hale getirilmesi pasifize edilmesi gibi bir laflar geçiyor. Buraya 
istinaden hayal edilmiş olabilir diye ben öyle değerlendirmedim yani ben onu ciddi şey olarak 
orada okuduğunuz şey ettiğiniz basında duyduğum zaman şey etmedim onu doğru olarak kabul 
etmedim.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Batı Çalışma Grubu benzeri bir çalışma grubu 
kurulduğu iddia ediliyor iddianamede Cumhuriyet Çalışma Grubu adı altında ve bu faaliyetlerin 
de Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat dairesine bağlı istihbarat yönetim şube müdürlüğü 
adı altında bir yapı içerisinde sürdürül… sürdürüldüğü iddia ediliyor. Böyle bir şube kurulup 
kurulmadığı konusunda bilginiz var mı? Size onay için geldi mi şube kurulacağı konusu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu konuda çok hafif izlenimlerim var sanki onun için yüzde 100 
söyleyemiyorum ama büyük ihtimalle geldi ve kabul etmedim böyle bir düzenlemeyi ama o 
dediğim gibi yüzde 100 emin olduğum bir şey değil. Bu bir izlenim olarak kafamda duruyor çok 
eski bilgiler takdir edersiniz ve birçok yoğun işin içerisinde cereyan etmiştir. Her birlikten teklifler 
geliyor.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yine Mustafa Ali Balbay’ın günlüklerinden bir 
konuyu okumak istiyorum. 21 Aralık Pazar saat 16 başlığı altında Mehmet düşünüyor hayal bu 
ya 1 numara söz veriyor bu hükümeti düşüreceğim söz veriyorum bitirecek. Yerel seçimlere 
kadar yapacağım bunu. Bunu kuvvet komutanı ve Tolon’a söylüyor biraz süre diyor bunun 
dışındaki arayışta da. Önce deniyor 1’i indirelim sonra hükümeti önce deniyor 1’i indirelim 1 
dedikleri Genelkurmay Başkanı genelde 1 numara dedikleri.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sonra da hükümeti zaten Ay Işığının da planı 

bu şekilde öncelikle 1 numaranın etkisiz hale getirilmesi daha sonra hükümetin milletvekillerine 
ayrılarak dağıtılması. Biraz süre diyor bunun dışındaki arayışta da. Bir indir… 1 inmeden bir şey 
olmaz. Aslında 1 yukarıdaki görüşlerini söylerken samimi değil. Oyalıyor öyle düşünüyorlar. 
Yerel seçimlerden sonra hükümet daha da güçlenecek böylece bende güçlenirim diyor 1. 
İçimizdeki karşı tarafta bana bir şey diyemez 4 yılımı gayet sakin yaparım. Böyle düşündüğünü 
düşünüyorlar. Yeniden çalışmalar başladı. BÇG’nin yerine yine sanırım yine karargah 
bünyesinde Recep Paşa sorumluluğunda. Recep Paşa diye sizin emrinizde çalışan bir kişi var 
mıydı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Recep evet. Zannediyorum harekat başkanlığında bir daire 
başkanıydı. Recep ismi soy ismini hatırlayamıyorum şu anda.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Harekat başkanlığında çalışan.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Tuğgeneral miydi rütbesi.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Tuğ tuğgeneraldi.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Tuğgeneral Recep.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Sarışın bir tuğgeneraldi Recep hatta ismi Kıbrıs’lar gibi ikisi de şey 

isim gibi yani soy ismi değil de isim gibiydi şu anda anımsayamadım.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “(bir kelime anlaşılamadı).” 
Tanık Hilmi Özkök: “O öyle birisi var karargahımda da.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yapılacak eylem planları Genelkurmayda 

sizin tecrübenize dayanarak soruyorum hangi dairede hangi şubede yapılır nerede yapılır?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Lojistik planlar lojistikte harekat planları harekat başkanlığında. 

Elektronik planları çok çeşitli planlarımız var bunlar ilgili dairelerinde yapılır. Koordinatörü 2. 
başkandır onay makamı Genelkurmay Başkanıdır. Yani bütün eylem planları dediklerinizde neyi 
kastettiniz tam anlamıyorum ama plansa yani.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Çalışma grubu kurulması mesela nerede 
yapılabilir çalışma grubu yapılacaksa?” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Çalışma grubu her her yerde yapılabilir efendim yani özel bir daireyi 
değil de birkaç dairenin işini şey ediyorsa” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “İlgilendiriyorsa.” 
Tanık Hilmi Özkök: “İstihdam ediyorsa onu kapsıyorsa konu her daireden birer kişi 

getirerek bir geçici veya devamlı veya kısa süreli veya ucu açık süresi belli değil çalışma grupları 
askeri çalışma karargah sisteminin içerisindedir.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Devam ediyor yine karargah bünyesinde 
Recep Paşa sorumluluğunda çalışma grubu kuruldu o aynı çalışmaları yapmaya başladı. Planlar 
hazırlanıyor Yaşar’ı harcayabilirler biraz kızgınlar kolon 1’e inanmıyor bize yalan söylüyor. Yerel 
seçimden sonra bak işte bunlar çok güçlendi şu aşamadan sonra bunlara ne yapılabilir diyecek. 
Aranızda Hurşit Tolon’la veya diğer komutanlarla yani yapılacak bir şey varsa seçimden yerel 
seçimde sonra yapalım vesaire gibi bir görüş alışverişi oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır tabi hükümetin tutumundan tüm şeyler daha evvel yaptığımız 
toplantılarda da veya ziyaretlerde de bahsedilmiştir. Ama yani özel olarak bu bahsettiği gibi bir 
şeyi ben hatırlamıyorum. Yani onlar yorum kafalarında yorum yaparak ona göre bir 
değerlendirmeye varmışlar anladığım kadarıyla.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Eğer doğruysa tabi bu şeyler nasıl elde edildi bilemiyorum o sizlerin 

takdiri.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Yine Mustafa Ali Balbay’a ait olan günlüklerde 

Gül oc bir nokta txt isimli metin belgesinde 16 Ocak Cuma İS’yle ŞE’yle görüşme diyor. İS İlhan 
Selçuk, ŞE’de Şener Eruygur. Sabah 9:30, 10.4. İlhan Selçuk kritik bir dönem bunlar devletle 
tanışıyor bakarsınız iktidarda kalmak için ne yapmamız gerekir diye düşünebilirler. Şener 
Eruygur, yok efendim si… siz kendi akıl ve mantık çizginiz içinde bunu söylüyorsunuz ama 
benim bunlardan umudum yok. Bunların beyni uyuşmuş. Benim umudum yok bunların yetişmesi 
böyle. İlhan Selçuk, tabi biz sizinleyiz siz bir bütün olarak hassassınız ama sizi bölünmüş 
göstermek isteyenler bu çok önemli. Burada İlhan Selçuk biz sizinleyiz diyor. Şener Eruygur’un 
İlhan Selçuk'la bir irtibatı olup olmadığı konusunda bilgiye sahip misiniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır değilim.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Şener Eruygur ne dedi… ne dediğinizi çok iyi 

anlıyorum ona dikkat ediyoruz. İlhan Selçuk ben çok şey yaşadım. 9, 11 yaşadık 9 Mart 11 Mart, 
9, 11 yaşadık yani öyle bir şey olmasın isterim. Bir kez daha biz yenilen tarafta olursak hiç 
istemiyorum bundan korkuyorum. Şener Eruygur korkunuzu anlıyorum endişeniz olmasın ona 
dikkat ediyoruz. İlhan Selçuk burada uluslararası dengeler çok önemli çok önemli. Amerika 
Birleşik Devletleri ne yapar bunlara destek veriyor şeklinde görüşmeler var. Bu görüşmeleri 
yaptıklarına ilişkin size bilgi belge vesaire sunuldu mu İlhan Selçuk'la Şener Eruygur bu konuda 
görüşmeler yapıyor.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır hayır yok.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “9, 11 hazırlıkları yapılıyor vesaire gibi.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok o konuda hiçbir şey duymadım.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Mustafa Ali Balbay’la görüştüğü konusunda 

bilginiz var mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Onu tam bilemiyorum efendim yani konuşmuş olabilir dediğim gibi bir 

rapor sistemiyle zaman zaman konuştuklarını bildiriyorlardı. Yani şu anda bir konuşmayı yaptı… 
bilemiyorum. Bizim bildiğimiz kadarıyla Mustafa Sayın şeyi şeydi gazeteci şeyi kastediyorsunuz 
değil mi?” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Gazeteci Mustafa Ali Balbay evet Cumhuriyet 
Gazetesi Ankara temsilcisi o dönemde.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Mustafa Balbay’ı o zaman biz Balbay’ı çok böyle birinci sınıf 
yazarlardan birisi olarak biliyor idik. Şimdi ise ifade etmiyorum. Şimdi duygularımız tabi devam 



T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( TMK 10 MADDESİ İLE YETKİLİ )  
CELSE TARİHİ 02.08.2012 ESAS NO: 2009/191 CELSE NO:213 Sayfa:31 

 

 31 

ediyor ama bu yüzden onun onunla arkadaşlık yapmış olsa… duysam bile bende iz bırakmaz 
çünkü saygın bir gazeteci olarak onu biz değerlendirirdik. Ama spesifik olarak onunla yapıldı 
diye.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Onunla konuşuyor diye şey etmedi bana bir bilgi gelmedi.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Başkanım şimdilik sorularım bu kadar 

teşekkür ediyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet yorulduysanız ara verebiliriz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yok gayet devam edebiliriz benim yönümden devam edebiliriz.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki. Dursun Çiçek sizin isminiz geçmiyor. Doğu Bey sizin de isminiz 

geçmiyor. Buyurun Hasan Atilla Bey buyurun. 
Sanık Hasan Atilla Uğur söz istedi verildi: “Sayın komutanım öncelikle hoş geldiniz 

diliyorum Hasan Atilla Uğur. Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Aslında böyle bir 
ortamda size soru sorma durumunda kalmış olduğum için de zül addediyorum bunu ama 
mecburen sizin burada bulunmanızı da talep edenlerden birisi benim.” 

Mahkeme Başkanı: “Bizim heyete doğru döner misiniz zaten Hasan Atilla Bey’in 
görüntüsü monitörde var o tarafta da var.” 

Tanık Hilmi Özkök: “(bir kelime anlaşılamadı) tamam.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Yok bir mani yok efendim rahat rahat ifade verebiliyor. Buyurun 

devam edelim. Buyurun Hasan Atilla Bey.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Değerli Komutanım İzmir vilayetinde ziyaretinize gelen 

savcılara verdiğiniz ifadeden birtakım ibareler okuyup oralardan size izninizle soru sormak 
istiyorum. Şöyle söylemişsiniz o günlerde özellikle kamuoyunda Jandarma İstihbaratın yasal 
olmayan dinlemeler yaptığına ilişkin değerlendirmelerin olması. Gerçi bu soruyu teyit etmek için 
söylüyorum biraz önce iddia makamı öğleden önce size ısrarla şöyledir değil midir diye benim de 
5 Kasım tarihinde yapmış olduğum savunmaya da dayanarak bak o böyle dedi siz böyle 
demişsiniz şeklinde getirdi ama siz burada doğruyu söylediniz ve beni teyit ettiniz. Şimdi ben 
şunu sormak istiyorum size kamuoyunda Jandarma İstihbaratın yasal olmayan dinlemeler 
yaptığına ilişkin değerlendirmeler nasıl geldi hatırlıyor musunuz çok sene geçti ama?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Onu dediğim gibi bu internet çağı her şeyi kolaylaştırdı. İnternetten 
geliyordu. İmzasız şeylerle mektuplarla geliyordu bir türlü şey ediyor ulaşıyordu. Şu anda 
spesifik olarak diyemem ama o günlerde bu konu çok yaygın olarak şey ediyordu 
dillendiriliyordu.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ve hatta gene yanılmıyorsam o zaman bir açıklama yaptım 

kamuoyuna ve dedim ki telefon konuşmalarının teknolojik olarak hepsi dinlenir.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Ben yine sizin söylediğinizi de teyit etmek ve kendi 

savunmamda söylediğimi de ifade etme… mahkemenin de bu maddi gerçeğe ulaşmasını temin 
etmek için söylüyorum çünkü 4 senedir dört buçuk senedir bu konu üzerinde çok spekülasyon 
yapıldı. Siz bize nasıl bu işleri yapıyorsunuz diye sordunuz ve biz de size bu işin merkezinde 
olduğumuz için ben de dairenin başkanı olduğum için çok kapsamlı bir açıklama yaptım. Siz bize 
başbakanı dinliyormuşsunuz şu milletvekilini dinliyormuşsunuz Ahmet’i Mehmet’i 
dinliyormuşsunuz bunu yapmayın diye bir şey söylemediniz. Doğru mudur komutanım?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudur öyle bir şey söylemedim şunu dinliyor musunuz demedim. 
Sadece kamuoyunda böyle bir yaygın anlayış olduğunu veya bir anlayış olduğunu ifade ettim.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Evet. Zaten onu bende ifade ettim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “(bir kelime anlaşılamadı).” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Peki komutanım Türkiye’nin en önemli ve en büyük 

makamlarından birisinden oturan zatıaliniz size bu bilgilerin bir dezenformasyon şekilde 
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dezenformasyon şeklinde geldiğini düşündünüz mü ya da bilgileri getirenleri test etme imkanınız 
oldu mu hatırlıyor musunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Onu o gün 2 defa şey ettim ifade ettim kayıtlara da geçmiştir tabi her 
zaman teenni ile hareket ettim dez… dezenformasyon da olabilir diye şeyde savunmamda 
şeyimde ve tanıklığımda bunları ifade ettim daha önce.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Evet, (bir kelime anlaşılamadı). Komutanım şunu ifade etmek 
istiyorum Mahkememiz Jandarma Genel Komutanlığından bu konuda resen bir bilgi istedi ve bu 
gelen bilginin neticesinde de Jandarma Genel Komutanlığından yani bundan bilginiz var mı diye 
soracağım. Mehmet Çörten Tümgeneral istihbarat başkanı imzalı 30 Nisan 2012 tarihinde 
mahkemeye hitaben özetle şunu söylüyor diyor ki 2003, 2004 yıllarında 4422 sayılı çıkar amaçlı 
suç örgütleriyle mücadele kanunu çerçevesinde ve yasalara uygun olarak 2003 yılında 3371 
adet 2004 yılında 8897 adet adli maksatlı telefon dinleme yapıldığını arz ederim diye buraya 
yazdı yani bizim o tarihte sizin kulağınıza gelen duyumların doğru olmadığı dedikodu şeklinde 
olduğuna dair kanıtımız da burada şu anda elimizdeki yazıda mevcuttur. Bunu da bilginize 
sunuyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Bu konudaki sorunuz nedir Hasan Atilla Bey.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Soruyorum. Soruyorum Başkanım bir saniye. Sayın Komutanım 

özellikle şunu sormak istiyorum size burada Ergenekon iddianamesinde ve tabi ki malumu 
basında sürekli 5 senedir bir darbe girişimi varmış ve zatıaliniz tek başınıza büyük bir çaba sarf 
ederek bu darbe girişimini engelleyerek tarihe geçmişsiniz gibi bir imaj yaratıldı. Ben şimdi size 
soruyorum gerçekten sizin Genelkurmay Başkanı olduğunuz dönemde size çok ciddi anlamda 
güvenilir kaynaklardan bir darbe girişimi olduğuna dair bilgi geldi mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu soruya ben cevap veremem çünkü bütün ifadelerimde bunlar şey 
diyor geçiyor.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Komutanım sizi yormak için sormuyorum sadece teyit etmek 
için soruyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Bu konunun cevabını daha önceden verdiniz mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Tabi efendim yani bunlardan sadece şüphelendiğimi bunları 

duyduğumu ama bunların bir meşru belge olmadığını bir işlem yapmadığımı söyledim. Zaten 
böyle bir darbe girişimi var denseydi benim işlem yapmam gerekirdi.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Ben bunu tekrar öğrenmek istedim onun için sordum 

komutanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Şimdi 2004 yılı bahar aylarında Ay ışığı ve Yakamoz isimli 

sözde darbe planlarından haberdar olduğunuzu biraz önce ve size sorulan sorulardan iddia 
makamına da cevap verirken söylediniz. Ayrıca ifadelerinizde de var şunun için soruyorum 
bunun biraz önce size sordu Savcı Bey ve siz dediniz ki CD ortamında geldi ve slayt sunumu 
şeklinde geldi. Aynı şeyi aynı şeyi Mahkemenin de dikkatine sunmak istiyorum yine Ay ışığı ve 
Yakamoz isimli sözde planların bulunduğu bir CD’yi Levent Ersöz Faruk Demir isimli bir şahısın 
kendisine 2004 yılı bahar aylarında getirdiğini kendisinin de bunu Şener Eruygur’a verdiğini 
söyledi ki, benim bundan haberimin olmadığını da heyete söylemiştim. Acaba size bu CD 
ortamında gelen şeyi hafızanızı zorlayabilirsiniz Faruk Demir isimli bir şahıs mı getirdi ya da 
Faruk Demir’i tanıyor musunuz komutanım?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Öyle birisini tanımıyorum öyle bir şey getirdiğini de bilmiyorum.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Biraz önce yine iddia makamı size sordu bu Ay Işığı, Yakamoz 

adlı planlara baktınız mı incelediniz mi diye siz evet onlara baktım oradaki tabirlere de baktım ve 
bunun bir dezenformasyon olacağını da düşündüm ciddi anlamda şüphe ettim dediniz. Zatıaliniz 
12 Eylül 1980 darbesinde sanıyorum kurmay albay rütbesindeydiniz ben öyle hatırlıyorum. Sayın 
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Komutanım bir darbenin olmasında bu bir görüş sorusu değil tabi o baktığınız planda sivillerle 
görüşme, milletvekilleriyle görüşme rektörlerle görüşme vesaire bir darbenin içeriğinde 
kimyasında böyle bir şey var mıdır? Darbe olur ertesi gün ne parlamentosu kalır ne bir şeyi kalır 
biz bunu 12 Eylül’de gördük.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu yorum isteyen bir şeydir buna cevap vermek istemiyorum efendim 
tamamen şahitlik değil yorumdur.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Peki. Şimdi diğer sorularıma geçiyorum izninizle Ceza 

Muhakemeleri Kanununda tanığın normalde adliyeye gelmesi ve ifadesinin alınması bazı 
istisnalar dışında mutlaka adliyede ve Cumhuriyet Savcısının bulunduğu yerde yapılır. Ancak 
bildiğimiz kadarıyla sizin ifadeniz İzmir’de alındı ziyaretinize geldiler bir hastalık durumunuz mu 
vardı komutanım?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır hastalık durumum yoktu onlar İzmir Adliyesine geldiler ben 
adliyede bizzat Savcılara ifade verdim orası adalet yeridir.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “İzmir’deki Adliyede değil mi komutanım.” 
Tanık Hilmi Özkök: “İzmir Adliyesinde ifade verdim evet.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu tanığa sorulacak soru değil, Savcı Bey öyle takdir etmiş orada 

ifadesini almışlar.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Efendim ben genel anlamda da bazı şeyleri öğrenmek için 

soruyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet buyurun.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Sayın Komutanım Savcılar ya da iddia makamı size gizli 

tanıklık teklifi yaptılar mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Buna cevap vereyim mi, hayır.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “10 Temmuz 2003 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatından 

gönderilen Ergenekon ve lobi biraz öncede bahsettiğiniz iddia niteliğindeki bilgiler bir kitapçık 
şeklinde size teslim edilmişti. Ben iddianamedeki ifadenizde okudum siz bunların imha edildiğini 
orada beyan etmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam ancak burada sabahki ifadenizde bunu istihbarat 
başkanına gönderdim dediniz doğru mudur komutanım?”  

Tanık Hilmi Özkök: “E imhayı Genelkurmay Başkanı yapmaz tabi o ilgisine gönderir ilgilisi 
talimatlar çerçevesinde yapar onu açıkladım zaten. İstihbarat Başkanlığı onu nasıl inceler ne 
görürse tekrar geriye döner onları biraz önce açıkladım hepsini.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “İstihbarat Başkanı.” 
Mahkeme Başkanı: “Hasan Atilla Bey lütfen mükerrer soru sormayın daha önceden 

beyanı var onu tekrarlatıyorsunuz.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Peki Sayın Başkanım peki. Şimdi ben mükerrer soru sormama 

gayretindeyim ama sizde takdir edersiniz ki.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet evet bakın daha soru soracak avukat arkadaşlarımız.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Tabi her şey Komutanımızın ifadeleri üzerine kurulmuş bir.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun yani süreci süreci mümkün olduğunca.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Davranıldığı için soruyorum bunları.” 
Mahkeme Başkanı: “Kısa tutmaya çalışalım.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Komutanım bu 10 Temmuz 2003 tarihinde size Milli İstihbarat 

Teşkilatından gönderilen notla ilgili tekrar Milli İstihbarat Teşkilatına bir dönüş yaptınız mı bir 
onlara talimatınız ya da görüş bildirmeniz oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Bununla ilgili biraz önceki ifadenizde yanlış algılamadıysam 

eğer notumu da o şekilde almışım o gelen şemanın ve size ulaşan kitapçıktaki notların benim 
tabirimle biraz böyle zırvalama olduğu şeklinde algıladığınız için çok ciddi bulmadığınız için 
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herhangi bir işlem yapmadığınızı söylemiştiniz. Ve peki bu konuda gizli ya da açık bir istihbarat 
çalışması için astlarınıza emir verdiniz mi komutanım?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır emir vermedim.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Bu kitapçıkla ilgili, size ulaşan bu kitapçıkla ilgili Milli Güvenlik 

Kurulunda dile getirdiğiniz oldu mu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Milli Güvenlik Kurulu konuşmaları gizlilik derecelidir dışarıda 

açıklanamaz.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Anladım. Kitapçığın size iletildiği tarihten sonra 3 yıl daha 

zatıaliniz Genelkurmay Başkanıydınız, bu süre içinde kitapçıkta yazılı sözde örgüt iddialarıyla 
ilgili Başbakanla yaptığınız konuşmalarda olağanüstü ya da olağan konuşmalarda bu konu dile 
getirildi mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Sayın Cumhurbaşkanına bu konuyla ilgili bilgi verdiniz mi 

Komutanım?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Siz Abdullah Gül’ün Dışişleri Bakanı ve Terörle Mücadele 

Kurumu Başkanı olduğunuz, olduğu dönemde toplantılara katıldığınızda ona ve terörle 
mücadeleden görevli diğer şahıslara bu ciddi iddialardan bahsettiniz mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Emniyet Genel Müdürüne bu konuda bu konuda bir görüş 

teatisinde bulundunuz mu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Bu kitapçığın size teslim edilme tarihinden 6 gün önce 

hatırlarsınız Komutanım ki, ben hatırlamak bile istemiyorum onu Türk Milletinin çoğu da öyledir 
mutlaka sizde öylesinizdir. 4 Temmuz 2003 tarihinde Kuzey Irak’ta kahraman askerlerimizin 
başına malumunuz çuval geçirilmişti bundan takriben 6 gün sonra size böyle bir kitapçığın bir 
şekilde ulaştırılmasını manidar buluyor musunuz?” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu görüş sorusu başka soru sorunuz.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Peki Sayın Başkanım. Siz bu kitapçık teslim edildiği zaman 

Türkiye’de miydiniz yurtdışında mıydınız Komutanım?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Türkiye’deydim benim makamında bana verildi, bunu söyledim daha 

önce.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Makamınızda size anladığım kadarıyla Şenkal Bey tarafından 

verildiğini söylediniz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet söyledim bunlar mükerrer şeyler Atilla.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Komutanım haklısınız mükerrer soru soruyorsam sizi 

yoruyorsam özür dilerim ama malumunuz dört buçuk senedir aynı şeylerle yargılandığımız için 
bizimde boğazımıza kadar geldi bazı şeyler. Komutanım bu iddiaları herhangi bir yabancı ülke 
misyonu ile özellikle zaman zaman görüşme yaptığınız ABD Büyükelçisi ve Türkiye’deki ABD 
misyonu asker kişilerle görüşme durumunuz oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bunu bana sormamanız lazım siz beni çok iyi tanıyorsunuz böyle bir 
şey yapar mıyım?” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Ben yapmayacağınızı biliyorum ama sizin.” 
Tanık Hilmi Özkök: “E sorma o zaman.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Söylediklerinize dayanarak da bizi burada tutuyorlar onun için.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Gayet tabi yapmam.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Soruyorum Komutanım.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Gayet tabi ki yapmadım.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Ben onu yapmayacağınızı biliyorum.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet teşekkür ederim.” 



T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( TMK 10 MADDESİ İLE YETKİLİ )  
CELSE TARİHİ 02.08.2012 ESAS NO: 2009/191 CELSE NO:213 Sayfa:35 

 

 35 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Daha sonra bu kitapçığın 19.11.2003 tarihinde Başbakana 
teslim edildiği MİT’ten gelen cevabi yazıda belirtilmiştir. Başbakan size bu konuda bu kitapçıkla 
ilgili buradaki şemayla ilgili ya da bilgilerle ilgili herhangi bir şey söyleyip bir soruşturma yapalım 
vesaire gibi bir şey söyledi mi Komutanım?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu sorunun cevabını daha önce verdim Sayın Başbakanla ve Sayın 
Cumhurbaşkanıyla bu konuyu konuşmadım.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Konuşmadınız.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Zatıalinizden sonra genel Genelkurmay Başkanının bu konudan 

bilgisi var mı Komutanım bu kitapçıktan?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ben ona böyle bir bilgi vermedim karargah verdi mi onu bilemem 

çünkü brifing alır her gelen komutan biliyorsunuz herkes dairesindeki önemli işleri verir ne 
derece bilgi vermiştir onu ben bilemem.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Komutanım 26 Mayıs 2006’da Genelkurmay İstihbarat 
Başkanlığına sunulduğu MİT yazısıyla belirtilen bir 11 sayfalık özet var biraz önce iddia makamı 
da bunu sordu. İstihbarat Başkanının size bu konuyu arz etmediğini söylemiştiniz. Ancak şimdi 
baktığımızda bu Ergenekon kapsamında hazırlanan iddianamelerin birçoğunda bu şemadaki 
isimler olmasa bile bu şemada geçen lobi belgesi vesaire gibi bence zırvadan ibaret olan şeyler 
geçiyor. İstihbarat Başkanının size bilgi vermemesi normalde bir karargah çalışmasında 
olmaması gerekir diye düşünüyorum onun hatası olarak mı değerlendirelim?”  

Tanık Hilmi Özkök: “Ben öyle değerlendirmiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Hasan Atilla Bey lütfen değerlendirme görüş soru sormayalım bakın 

daha öncede ikaz ettim.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Peki Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “Bunu devam ettirirseniz soru sormanıza izin vermeyeceğim 

buyurun.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Komutanım bizimle ilgili iddianameyi okuma imkanınız oldu mu 

Ergenekon iddianamesini okuma imkanınız oldu mu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “İddianameyi zaman zaman şeylerden indirdim ilgili bölümleri arama 

motorlarıyla aradım baktım ama tamamını bir Hakim veya hukukçu gibi tabi anlayamayacağım 
için okumadım.”  

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Ben şimdi Sayın Başkana ve zatıalinize göndermiş olduğum 
belgedeki bir paragrafı sadece çok kısa olarak okuyacağım sizi de fazla yormamak için.” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu soru zannediyorum sizin huzurdaki tanık o zaman 
Korgeneral Kolordu Komutanı Hilmi Özkök’ün sizi ödüllendirmesiyle ilgili bir soru.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu konuda sizin hakkınızda ve herhangi bir iddia yok yani bu 

doğrudan bağlantılı olan bir soru, bu soruya izin vermiyorum başka bir soru sorun.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Anladım sormayacağım o zaman şöyle arz edeyim.” 
Mahkeme Başkanı: “Bununla ilgili, bununla ilgili soramazsınız efendim buyurun.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Hayır efendim şunu arz edeyim.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Ergenekon terör örgütü diye iddia edilen örgüt PKK’yı DHKP-

C’yi, Hizbullah’ı, Hizbuttahrir’i kuran yöneten vesaire gibi bir güruh olarak gösteriliyor 
iddianamede.” 

Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Sanık Hasan Atilla Uğur: “Bende bu güruhun içinde gösterildiğim için komutanımda 96 

yılında bana demiş ki sen vatanın milletin bütünlüğünü koruyan bir adamsın ben bunu 
müşahede ettim ve sana bu takdirnameyi ödülü veriyorum demiş Kızıltepe’de Şenyurt 
Karakolu’nda kendileri hatırlarlar orada gözlerimden öperek bu takdirnameyi bana vermiş idi.” 
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Mahkeme Başkanı: “Efendim hakkınızda, hakkınızdaki iddialar daha sonraki döneme ait 
iddialar bu konuda soru sormanıza izin vermiyorum başka soru sorun lütfen. Başka soru sorun 
buyurun.” 

Sanık Hasan Atilla Uğur: “Başka sorum yok efendim teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun. Sanıklardan Fatih Hilmioğlu’nun rektör olarak o dönem 

Şener Eruygur’la, Hasan Atilla Uğur’la veya o dönem kuvvet komutanlarıyla veya herhangi bir 
komutanla görüştüğünü duydunuz mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hangi rektörle?” 
Mahkeme Başkanı: “Fatih Hilmioğlu İnönü Üniversitesi Rektörü o dönem.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır duymadım.” 
Mahkeme Başkanı: “Görüşmediniz buyurun efendim. Sizin hakkınızda beyan yok efendim 

buyurun.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılmadı. 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun efendim hayır lütfen adınız geçebilir yazılı olarak 

sunabilirsiniz sorularınızı. Sanıklardan Mustafa Ali Balbay’la ilgili olarak bu darbe planlarıyla ilgili 
bir şey duydunuz mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır duymadım. Yalnız benim hakkımda yazdığı bazı yazılardan ki, 
şey rahatsızlık duyduğumu ifade etmek istedim.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet. Bu genç subaylar tedirgin haberi var.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Onu Sanık Mustafa Ali Balbay’la mı yaptınız ve böyle bir röportaj 

verdiniz mi Mustafa Ali Balbay’a?” 
Tanık Hilmi Özkök: “O da evet yani o beni hakikaten çok müşkül durumda bırakacak bir 

yazıydı iyi niyetle yazılmış olabilir onu ben takdir edemem yani o tamamen kendi takdiridir ama 
bunun çağrıştırdığı fikirden rahatsız olduğum için kendisine o toplantıda bunu açıkça yüzüne 
karşı söyledim.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet. Sizinle ilgili bir konu yok Mustafa Ali Bey bu konuda yazılı 
dilekçe verin.”  

Salonda söz almadan konuşanlar oldu, anlaşılmadı. 
Sanık Mustafa Ali Balbay söz almadan konuştu anlaşılmadı. 
Mahkeme Başkanı: “Peki buyurun buyurun.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay söz istedi verildi: “Sayın Başkan bende Sayın Özkök’ün 

zamanını almak istemem yani sizinde hassasiyetlerinizi biliyorum. Ama bende en azından 
özetleyerek tüm her konuda olmasa bile birkaç konuda soru yöneltmek istiyorum. Çünkü hem bu 
iddianamede pek çok şey benim üzerimden doğrulatılmaya ya da benim üzerimden 
delillendirilmeye çalışılıyor hem de Sayın Özkök’ün Özkök’e yönelik pek çok eleştiri de yeni 
benim üzerimden yapılıyor o nedenle birkaç soru sormak istiyorum. İlk başta da Sayın Pekgüzel 
hani benim notlara dayalı sorular yöneltince gösterdiğim tepkinin nedeni.” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim o konulara girmeyelim lütfen, lütfen sorunuzu sorun.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Tabi çok kısa.” 
Mahkeme Başkanı: “Zaten okudu ifadenizi sizi itiraz etmediniz o soruya buyurun efendim 

sorunuzu sorun lütfen.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Tabi şunu anımsatacağım sadece.” 
Mahkeme Başkanı: “Bakın zamandan tasarruf etmek istiyoruz lütfen buna uyalım.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Şunu anım sadece şunu bir cümleyle şunu anımsatacağım 

savcılık ifadesinde ben benimle ilgili hiçbir görmemiştim. Şimdi bir gazetecinin tabi ki notları 
olacak oradaki değerlendirmelerimin değil huzurunuzda yaptığım değerlendirmelerin kabul 
edilmesini tekrar talep ediyorum bu bağlamda TÜBİTAK raporunun da ışığında benim 
bilgisayardan çıkan gerek delil olarak sunulanlar gerek not olarak sunulanlarının tümünü bu 
bağlamda reddediyorum efendim yani bunun altını.” 
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Mahkeme Başkanı: “Efendim sorunuzu sorun lütfen .” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Soruyorum Sayın Özkök hoş geldiniz ben yine gerçekten 

zamanınızı fazla almak istemiyorum ama burada bende bütün faaliyetlerimin gazetecilik 
çerçevesinde olduğunu özenle vurgulamaya çalışıyorum tabi pek çok konuyla ilgilendik. Siz 
Genelkurmay Başkanı olduktan sonra medyayla ilk ve en geniş görüşmeyi sonrasında 30 
Ağustos sonrasında 8 Ocak 2003 tarihinde Gazi Orduevinde verdiğiniz basın kokteylinde 
yaptınız doğru mudur?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudur.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Orada bilmiyorum tabi hafızanızı da çok zorlamak istemem 

ama size en çok soru yönelten gazeteci kimdi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Sorudan anladığım kadarıyla sizsiniz ama ben tam anımsamıyorum.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Şöyle yani tabi bende zorlamakta istemiyorum sizi hani orada 

çok dolaştınız ama en çok soruyu ben hani en azından soranlar arasındayım demiş olayım 
çünkü o bende dün gibi anımsıyorum o basın kokteylinizi sizin. Bende pek çok haber yaptım çok 
yazı yazdım o dönemin pek çok konusuyla ilgilendim. Sizi zaman zaman üzdüm zaman 
zamanda yazdıklarımın doğru olduğunu dolaylı ya da doğrudan da olsa değerlendirme konusu 
oldu ama sizin düzeltmelisiniz deyip de benim düzelttiğim ya da direttiğim bir şey oldu mu ya da 
sizin açıklamanızı kullanmam dediğim bir durum oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bir tanesini söyleyeyim mesela benim bir milletvekiliyle gizli gizli 
konuştuğumu.” 

Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Başbakana haber gönderdiğimi onunla haberleştiğimi söylediniz.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet anla…” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ondan sonra ben bunun böyle olmadığını onun bana gelmediğini, 

ben Başbakanla devamlı konuştuğum halde niye bir şeyle milletvekiliyle aracı koyayım diye size 
söyledim bunu günler söyle bambaşka sayfada köşeye küçücük böyle koydunuz.” 

Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ama siz onu belki gazete yönetimine vereceksiniz ama vakıa da 

budur.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Ama onu düzelttik yani ben çünkü şöyle diyeyim Sayın Özkök 

yani o tür konularda oldu tabi düzeltmenin büyüklüğü küçüklüğü ayrı ama en azından ben bende 
çok iyi anımsıyorum vereceğim örneklerden biride oydu herhangi bir.” 

Mahkeme Başkanı: “Mustafa Ali Bey siz sordunuz cevabını verdi yorumlarınızı daha 
sonra yaparsınız. Buyurun.” 

Sanık Mustafa Ali Balbay: “Tamam.” 
Mahkeme Başkanı: “Önce sorunuzu sorun.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Tamam efendim. Tabi, tabi. Şimdi en tabi bana yöneltilen 

eleştirilerden ya da delillendirilen konulardan biri 23 Mayıs 2003 tarihinde Cumhuriyet 
Gazetesinde yayınlanan genç subaylar tedirgin manşetli haber. Orada sizde tekrar vurguladınız 
ama o haber 20 Mayıs 2003 Salı günü Başbakanla yaptığınız toplantıya dayalıydı doğru mudur 
Sayın Özkök?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bana atıfta bulundunuz.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ama orada konu olmadığını ben söyledim daha önce.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “O konuda açıklama yapmak üzere 26 Mayıs’ta düzenlediğiniz 

basın toplantısına beni de davet ettiniz mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ettim.” 
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Sanık Mustafa Ali Balbay: “Bizde Cumhuriyetten sizin basın toplantınızı hani gazetenin 
verebileceği ölçüler tabi yine manşetten olmak üzere sizin sözlerinizi aktardık mı?”  

Tanık Hilmi Özkök: “Tekrar eder misiniz sorunuzu.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Siz beni 26 Mayıs 2003 Pazartesi günü düzenlediğiniz 

Genelkurmay karargahında düzenlendiğiniz yanılmıyorsam omurtak salonuydu.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “12 gazetecinin katıldığı toplantıda düşüncelerinizi yani o 

manşetle ilgili görüşlerinizi aktardınız.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Bende onlardan 12 gazeteciden biriydim. Onları gazete ertesi 

gün manşetten duyurduk yani sizin düşüncelerinizi ertesi gün aktardık mı diye özetlemek 
istiyorum.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Birçok gazete o gün aynı konuya değindiği için şu anda tam spesifik 
olarak hatırlamıyorum değindim diyorsanız değinmişsinizdir tabi.” 

Sanık Mustafa Ali Balbay: “Yani zaten arşivde de ortak Sayın Özkök ben o dönemin genel 
rahatsızlıklarını haber yapmıştım sizde bugün ifadenizde AKP iktidara geldiğinde genel bir 
rahatsızlık vardı dediniz doğru mudur?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudur.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “AKP iktidarından hemen önce 21 Ekim 1999’da Ahmet Taner 

Kışlalı bir terör saldırısı sonucu katledildiğinde siz İstanbul 1. Ordu Komutanıydınız doğru 
mudur?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tam hatırlayamam ama 98, 99 şey düzeltiyorum.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “99, 2000 arasında 1. Ordu Komutanıydım Ağustos’tan Ağustos’a.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet. Kışlalı’yı katledilmesinin ardından duyduğumuz o büyük 

üzüntüyü sizde gazetemizin İstanbul’daki merkezine gelerek paylaştınız mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Paylaştım başsağlığı dileklerimi sundum İlhan Selçuk’a.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet. Peki, sizin 4 yıllık Genelkurmay Başkanlığınız 

döneminde dediğim gibi ben yüzlerce haber yaptık her gün köşe yazıları yazdım. 15 Temmuz 
2007 siz Genelkurmay Başkanlığından ayrıldıktan sonra şu anda yanılmıyorsam Ankara’ya 4 
yıldır tam bazı semtlerini unutabilirim ama Türk Ocağı Caddesinde olan hani Genelkurmayın şu 
anda daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin Orduevinde Kıbrıs günü nedeniyle bir kokteyl 
düzenlenmişti.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Orada siz görev sürenizde dolmuştu bende tabi Ankara 

temsilciliğine devam ediyordum bütün Ankara temsilcileri beraberdik. Balbay seninle baş başa 
bir konuşalım deyip 45 dakika baş başa sohbet ettik mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Doğrudur.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Tabi ki siz bunlar off the record dediğiniz için ben hiçbirini 

yazmadım doğru mudur?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Yani doğru.” 
Mahkeme Başkanı: "Mustafa Ali Bey burada.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ben ben off the record demem hiçbir zaman söylediğim her sözün 

arkasındayım benim şeyimi bilirsiniz .” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Tabi tabi.” 
Mahkeme Başkanı: “Burada gazetecilik faaliyetlerini yargılamıyoruz. Yani sizin hakkınızda 

gazeteci olduğunuzdan dolayı herhangi bir iddia yok. İddianamedeki iddialarla sizinle ilgili soru 
sorun lütfen.” 

Sanık Mustafa Ali Balbay: “Tabi ki Sayın Başkanım.” 
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Mahkeme Başkanı: “Efendim.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Bende zaten ama en azından.” 
Mahkeme Başkanı: “Sorduğunuz sorular gazetecilik faaliyetlerine girebilecek sorular 

buyurun.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Tabi ki bende o sohbet sırasında Sayın Özkök’le yani 

kendisinin hassasiyetlerini.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam öyle diyorsunuz yazılmamak kaydıyla sormuşsunuz o da 

anlatmış Hilmi Bey. Buyurun yani gazetecilik faaliyetlerini sormayın lütfen iddialarla ilgili sorun 
buyurun.” 

Sanık Mustafa Ali Balbay: “Tabi ki Sayın Başkan ben içeriğini hiç sormayacağım sadece 
hani karşılıklı belli bir güven ortamı da vardı yani Sayın Özkök’te bize belli bir bu cümleyi 
kullanmak tabi şeydir ama gazetecilik saygısını hiç eksik etmemişti bende etmemiştim. O 
çerçeveyi o çerçevenin görev süresi boyunca devam ettiğinin altını çizmek istemiştim efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu konuyla ilgili biraz önce sordunuz zaten cevabını verdi.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Sayın Özkök benim 28 kitabım var bunlardan 8’i belgelere 

tamamen belgelere dayalı kitaplar ben bazılarını Genelkurmayda en azından Ankara’da pek çok 
protokole gönderiyorum ama en azından haberdar mısınız diye sormak isterim.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Yazdıklarınızdan haberdarım ama okumadığımı da ifade ederim, 
imkanım olmadı çünkü fırsatım.” 

Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet. Tam şey yapamam dediniz. Peki, son Sayın Özkök daha 
fazlada zorlamayacağım. Şimdi burada benim gazeteciliğime yönelik daha doğrusu notlar 
konusunda sorular yöneltirken sizde Mustafa Balbay’ı bir gazeteci olarak tanıdığınızı söylediniz. 
Bu düşüncelerinizin devam ettiğini söylediniz size yönelik herhangi bir iddialar herhangi bir, bir 
dedikodu geldiğini de söylediniz benim meslek dışım herhangi bir faaliyetim herhangi bir şeyim 
olduğuna ilişkin size bir duyum geldi mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bugün konuşmamın başında size bir şey söyledim daha doğrusu 
Sayın Yüce Mahkemeye söyledim bunda bir yerde basınla ilgili bir uyarı vardı. Bunlar hep 
kabahati basına şey etmeyelim bulmayalım ben ki şeye sordum çok iyi yerden haber elemanım 
vardı ama Wikipedia’ya en azından bakıp benim 18 sene yurtdışında kalmadığımı öğrenebilirdi 
dedim.” 

Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hatırlarsanız bunu size o konuşmamda da söyledim.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet evet efendim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ve sizde çok üzüldünüz.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Evet efendim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yani şimdi gazeteciler her duyduğu haberi yapar ederse ondan sonra 

sadece gazetecinin haberi o haberleri getirenlerin şeyi var yani bunun dikkate alınmasını basın 
tarafından ve dikkatli olunmasını söyledim yani o gencecik bir gazeteci oturuyor mesela bir 
Genelkurmay Başkanı hakkında bir şeyler söylüyor durmadan şöyledir böyledir diye. Bir gün 
İngiltere Kraliçesine başvekili demiş ki ben sizin yerinizde olsam şöyle yaparım demiş, Kraliçe de 
demiş ki bende sizin yerinizde olsam öyle yapardım. Yani bu işler böyle devam ediyor yani her 
duyduğunuza inanmayın yani kabahatin hepsi Balbay’da veya şu gazetecide değil aynı 
zamanda onu haber getirenlerde ve o haberi tahkik etmeyenlerde diye daha öncede ifade ettim 
o bakımdan.” 

Sanık Mustafa Ali Balbay: “Tamam.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yani sizde böyle bir şeye gelmedi hakkımda şöyle yaptınız böyle 

yaptınız diye ne olduysa yüzünüze karşı da söyledim o gün.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Aynen efendim.” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Yani benim yapımı biliyorsunuz.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Aynen bende.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “En son zaten cevap verdiniz ama ben sadece şunu 

sormuştum benim gazetecilik dışında bir faaliyetim olduğuna ilişkin size bir herhangi bir şey geldi 
herhangi bir bilginiz duyumunuz oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Spesifik bir duyum hayır olmadı.” 
Sanık Mustafa Ali Balbay: “Çok teşekkür ediyorum Sayın (bir kelime anlaşılmadı).” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Saatin 14:55 olduğu görüldü. 
Duruşmaya kısa bir ara verildi.  
Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. 
Tanık Hilmi Özkök önceki kimliği ve yemini tahtında huzura alındı. 
Doğrudan soru sorma işlemine devam olundu. 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun Ahmet Hurşit Bey, buyurun oturun.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon söz istedi verildi: “Teşekkür ederim Sayın Başkanım, biraz 

önce Sayın İddia Makamı düzmece bir ses kaydından söz ederek size bir soru tevcih ettiler, ben 
bu.” 

Mahkeme Başkanı: “Hurşit Bey bu yönlendirmeli bir soru oluyor.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “Hayır, bir soru tevcih, açıklayacağım.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu düzmece olup olmadığını Mahkememiz daha sonra takdir 

edecektir. Yani şu anda.”  
Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “Efendim onu açıklayacağım da.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “Kişisel olarak tabi rencide edilen.” 
Mahkeme Başkanı: “Ele geçirildiği iddia edilen diyebilirsiniz.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “İddia edilen, öyle diyeyim.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “İddia edilen bir ses kaydından söz edildi, ben sorumu 

soracağım zaten efendim, bunun yayınlanması üzerine ben derhal ve şiddetle bunu yalanladım. 
Ayrıca bunun bir teknolojik sahtekarlık olduğunu kamuoyuna açıkladım. Bu açıklamayla birlikte 
akabinde de bu konuda soruşturma yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bu sesin kime 
ait olduğunun net tespit edilemediği ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar alındı. Zatıaliniz bunu duydunuz mu, bu duyumu aldınız mı, gazetelerde 
bunu okudunuz mu, bu açıklamamı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet zannediyorum.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “Teşekkür ederim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bir internet sitesinde rastladım ve okudum.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “Teşekkür ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yalnız iddiayı okudum, sizin savunmanızı değil yanlış anlama 

olmasın.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “Yalanlamamı diyorum.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yalanlamanızı okumadım hayır.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “Peki ben bunda yapıldı yani onu belirtmek istedim.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet, tamam.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon: “Teşekkür ederim.” 
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Mahkeme Başkanı: “Sanıklardan Fatih Hilmioğlu’nu tanıyor musunuz, kalkar mısınız 
ayağa, bir bakar mısınız? En arkada, ayakta şu anda.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tanıdığımı zannetmiyorum, belki görüşmüş olabiliriz.” 
Mahkeme Başkanı: “Mikrofona konuşur musunuz, ekrana da yansıtalım, Fatih Bey.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Şu anda teşhis edemiyorum, tanıdığımı zannetmiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet, şimdi buyurun, Sanık Fatih Hilmioğlu verdiği dilekçede Sayın 

Özkök ile bir yemekte beraber olduk diyor. Böyle bir şey oldu mu, yemekte beraber oldunuz 
mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Efendim şehir gezilerinde bazen mesela, çeşitli kışlaları ziyaret 
ediyoruz, o zamanlar üniversite olan yerlerde rektörlerle oturulabiliyor, tesadüfi karşılaşmalar 
olabiliyor. Ama açıklama yaparsa belki hatırlayabilirim nerede yemek yediğimizi, şu anda 
hatırlamıyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Hangi tarihte, hangi yemekte bir araya geldiniz bir açıklarsanız Fatih 
Bey yararlı olacak.” 

Sanık Fatih Hilmioğlu söz istedi verildi: “Teşekkür ederim Sayın Başkanım, öncelikle 
ismim defalarca birkaç kez geçti, hem sizin okuduğunuz şeyde hem Sayın Savcının isim olarak 
geçmeme rağmen bana sözlü savunma hakkı vermediniz Sayın Başkanım.” 

Mahkeme Başkanı: “Buyurun efendim siz yemekle ilgili sorun, hangi tarihte nerede yemek 
yediniz, buyurun?” 

Sanık Fatih Hilmioğlu: “Tamam söyleyeceğim, yani sözüm ona o 3. yargı paketi de 
savunmayı güçlendireceğiz diyordu, hiç savunma hakkımız neredeyse kalmadı. Anlatayım 
efendim, şimdi 2000 Ağustos ile 2002 Ağustos arasında Edip Başer Paşa 2. ordu komutanlığı 
yaptı. O dönem içerisinde sanıyorum Sayın Komutan Kara Kuvvetleri Komutanıydı ve Malatya’yı 
ziyarete geldi. Zaten 2. ordu komutanı olunca çok sık oraya komutanlar ziyarete geliyor, 
Genelkurmay Başkanları, Kara Kuvvetleri Komutanı. Bir kez geldiğinde de bir sanıyorum öğle 
veya akşam yemeğiydi, orada o yemekte şehrin protokolü, valisi, devletin valisi, devletin 
belediye başkanı ve rektörü ve de Cumhuriyet Savcılarıyla Hakimler o yemekte bulundular. Ve 
bende o protokol masasında Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlerle birlikte oturdum. Dolayısıyla 
tanımıyorum diyor ama tanıştık, yani el de hatta sıkıştık, Edip Başer Paşa tanıştırırken, 
hatırlamamış olabilir. Bunu şunu özellikle, bunu şunun için söz aldım Sayın Başkanım, 
hatırlatmak için. İddianamede 2 tane yemek yemişim, 2 müebbetle yargılanıyorum, ikisi de örgüt 
yemeği deniliyor, bir de Sayın Özkök’le yemek yedik İddia Makamının bundan haberi yok. Belki 
gözden kaçmıştır, bu da bir örgüt yemeği olarak şey düşünebilir İddia Makamı o yüzden bunu 
eklemek istedim Sayın Başkanım.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet tamam, soruyu anladınız, kendisini gördünüz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bana bir soru sor… bana bir soru sor… olabilir efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Beraber yediğiniz bir yemek olduğundan bahsettiniz mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Şimdi şöyle Sayın Başkan 30 Ağustos’ta şura toplanır, terfiler 

kararlaştırılır ve hemen onun akabinde General, Amiral tayinleri yapılır. Yeni komutanlar göreve 
başlar ve Ankara’daki komuta heyeti hemen onun akabinde Eylül, Ekim aylarında bütün 
garnizonları dolaşır kolordu seviyesine kadar. Tabi ordu da dahil, o zaman tanışmışızdır. Çünkü 
hakikaten o yemeklere şeyde çağırılır, şehrin ileri gelenleri çağırılır. Ama takdir edersiniz ki o 
kadar çok yemek yiyoruz ki affetsin beni Sayın Rektörümü, ben onu şey edemedim, 
anımsayamadım.” 

Mahkeme Başkanı: “Peki.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Çokta uzun yıllar geçmiş aradan.” 
Mahkeme Başkanı: “Şimdi Sanık Fatih Hilmioğlu’nun yazılı olarak verdiği soru dilekçesi 

var, ben onlardan ilgili olanları sormak istiyorum size. YÖK Yasa Tasarısı taslağı Genelkurmay 
Başkanlığına gönderilmiş midir, o dönemde bir YÖK Yasa Tasarısı var, Genelkurmay 
Başkanlığına gönderilmiş midir diye soruyor?” 
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Sanık Fatih Hilmioğlu söz almadan konuştu: “2003 Sayın Başkanım.” 
Mahkeme Başkanı: “2003 yılları.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hatırlıyorum efendim, YÖK Kanununu şey ettik, karargahta 

gördüğümü hatırlıyorum, inceledik.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Genelkurmay Başkanlığı söz konusu tasarı hakkında hükümete 

görüş bildirmiş midir? Hatırlıyor musunuz?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Onu tam hatırlayamıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “YÖK Yasa Tasarısı nedeniyle 1 Eylül 2003 tarihinde siz YÖK 

Başkanıyla görüştünüz mü?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hangi tarihte?” 
Mahkeme Başkanı: “Size soruyor, 1 Eylül 2003 tarihinde YÖK Başkanıyla görüştünüz 

mü?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Kimdi o zaman Kemal Gürüz müydü acaba?” 
Mahkeme Başkanı: “Yani, evet siz Genelkurmay Başkanı olarak YÖK Başkanıyla 

görüştünüz mü?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Şu anda hatırlayamıyorum efendim, kayıtlarda vardır, beni her ziyaret 

eden kayda geçer efendim.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu söz almadan konuştu: “14 Eylül 2003 tarihinde Genelkurmay (bir iki 

kelime anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam, görüşmedi, hatırlamadı bir dakika, şu anki bilgisini tespit 

ediyoruz efendim. YÖK Başkanı ve 8 üniversitenin rektörü tasarı nedeniyle Kara Kuvvetleri 
Komutanı Aytaç Yalman’la görüştü mü?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bilmiyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Bilginiz var mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bilmiyorum.” 
Sanık Fatih Hilmioğlu söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Tamam, bu konuda basın duyurusu yayınladınız mı diye soruyor 

Fatih Hilmioğlu.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Efendim bunlar özel karargahın yaptığı konulardır. Yani benim 

randevu talebi eder, onlar incelerler, bana bir öneride bulunurlar. Kabul ederim, konuşurum, 
kayda geçer, ondan sonra bunun bildirilmesi, internet sitesine konması tabi karargahın unsuru, 
Genelkurmay Başkanının kafasını söylediğim gibi hep salim tutmak isteyen karargahım bu işleri 
yapar, yayınlanmış olabilir tabi, zaten var diyor Sayın Rektörümüz.” 

Mahkeme Başkanı: “Şimdi ifadenizde belirtiyorsunuz, rektörlerin komuta kademesiyle 
veya komutanlarla görüştüğünü belirtiyorsunuz. Soru şu şekilde başka hangi rektörler YÖK yasa 
tasarısı nedeniyle komuta kademesine ziyaret yapmışlardır.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Şu anda hiçbirisini hatırlamıyorum, hayır, ben kendimi kastediyorum 
Genelkurmay Başkanı olarak.” 

Mahkeme Başkanı: “YÖK Yasa Tasarısı nedeniyle YÖK Başkanı vekili rektör veya 
rektörlerin gruplar halinde Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Büyükanıt, Milli Güvenlik Genel 
Sekreteri Tunçer Kılınç ile görüştüğünü biliyor musunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Gruplar halinde görüştüğünü bilmiyorum. Ama münferit konuşmalar 
olmuştur, ondan haberim olur tabi.” 

Mahkeme Başkanı: “Hangi rektörlerin konuştuğunu biliyor musunuz?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Bu görüşmelerde bir tepkiniz oldu mu diye soruyor.” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Yani böyle çok sık konuşmaların, o zamanki şeylerin de ortamla ilgili 
olarak şey yanlış anlaşılabileceğini daha evvelki ifademde belirtmiştim efendim. O konuda 
hükümet komutanlarına söyledim.” 

Mahkeme Başkanı: “6, 7 rektörle Jandarma Genel Komutanı Mehmet Şener Eruygur’u 
ziyaretimiz size nasıl yansıdı, size ne anlatıldı bu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır o konuda bana bir şey anlatılmadı, hatırlamıyorum daha 
doğrusu.” 

Mahkeme Başkanı: “Rektörlerin Jandarma Genel Komutanlığına çağırılarak 
görüşülmesinin yanlış anlaşılmalara neden olacağını söyleyerek kendisini uyardım 
demektesiniz. Bu görüşmeler olağan ise neden uyarma gereğini duydunuz, diye soruyor Fatih 
Hilmioğlu.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Sıklığından dolayı ve ortamdan dolayı.” 
Mahkeme Başkanı: “Tasarı nedeniyle rektörlerle görüşen diğer komutanları uyardınız 

mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Neden dolayı efendim?” 
Mahkeme Başkanı: “Yani YÖK tasarısı nedeniyle rektörlerle görüşen diğer komutanları 

uyardınız mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır, hatırlamıyorum böyle bir şey, genel olarak hepsine yani bu 

konuşmaların dediğim gibi basına ayrıca düzenledik ama diğerleriyle de daha temkinli de 
hareket edilmesi gerektiğini söyledim. Herhalde hepsine söylemişimdir.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet diğerlerini ilgisi olmadığı nedeniyle sormuyorum, Sanık 
Hayrettin Ertekin’i tanır mısınız?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayrettin Ertekin hayır tanımıyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Ayağa kalkar mısınız Hayrettin Bey, bakar mısınız, şu anda tutuksuz 

sanık olarak arka sıralarda yer alıyor.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet, ben şu anda tanıyamadım, buradan yandan görüyorum tabi 

ama tanımadım, bilmiyorum tanıştığımızı kendisiyle.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet, Hayrettin Ertekin’in, Sanık Hayrettin Ertekin’in yazılı soru 

dilekçesi var, o 3 tane bunları soruyorum size, size gönderilen Balyoz, Yakamoz darbe 
planlarıyla ilgili DVD hangi tarihte geldi diye soruyor Hayrettin Ertekin.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Cevabını vermiştim onun daha evvelki ifademde 2004 yaz, bahar 
ayları diye vermiştim kesin tarihini hatırlamıyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet, 2. soru Deniz Piyade Albay Bergütay Varımlı size verildiğini 
bana söylemiştiniz, size verdiğini bana söylemiştiniz, teyit eder misiniz diyor. Böyle bir şey 
söyledi mi size?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır Bergütay beni ziyaret etti ama bu konuyu ben onunla 
konuşmadım, hatırlamıyorum böyle bir şey.” 

Mahkeme Başkanı: “Yani bu DVD, Albay Bergütay Varımlı tarafından.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Mahkeme Başkanı: “Gelmiş midir?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yok hayır.” 
Mahkeme Başkanı: “Yok.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bergütay biraz biliyorsunuz sonunda intihar da etti, Allah Rahmet 

Eylesin.” 
Mahkeme Başkanı: “Siz bu konuda Hayrettin Ertekin’e bir şey söylediniz mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ben tanıyamadım kendisini.” 
Mahkeme Başkanı: “Tanımıyorsunuz.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır, hayır.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ben söylemiş olamam onu niye söyleyeyim ki öyle bir konuyu.” 
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Mahkeme Başkanı: “Evet 3. sorusu, sizin şahsınıza karşı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde 
herhangi bir suikast girişimi olacağını haber veren oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır bana kimse haber vermedi.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Başka yazılı dilekçe, sorunuz varsa yazılı olarak sunabilirsiniz. 

Avukat arkadaşlardan, sanıklardan yok galiba, avukat arkadaşlardan buyurun Avukat İlkay Bey.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer söz istedi 

verildi: “(bir iki kelime anlaşılamadı) mikrofon alabilir miyim efendim?” 
Mahkeme Başkanı: “Tabi tabi mikrofon verelim.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Sayın 

Komutan bende bir soru sormak istiyorum müvekkilimle ilgili olarak, müvekkilim Emekli 
Orgeneral İlker Başbuğ, sizin Genelkurmay Başkanlığınız döneminde 2002, 2003 yılları arasında 
Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 2003, 2005 yılları arasında ise Genelkurmay 2. Başkanlığı 
ve 2005, 2006 yılları arasında ise 1. ordu komutanlığı görevlerinde bulundu. Yine müvekkilimiz 
İlker Başbuğ bilindiği üzere iddianamede suç dönemi olarak 2009 ve öncesi gösterilmek 
suretiyle Terör Örgütü kurmak ve yönetmek ile cebir ve şiddet yöntemleri kullanarak hükümeti 
ortadan kaldırılmasına teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklu olarak yargılanmakta. Müvekkilimin 
özellikle Genelkurmay 2. Başkanlığı ve 1. ordu komutanlığına atandırılmasında sizin teklifiniz 
oldu mu, teklifiniz üzerine mi bu atama işlemi yapıldı efendim?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Evet 2. başkanlığa da, şeye de 1. ordu komutanlığına atanmasını da 
ben istedim.” 

Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Müvekkilimin 
2003, 2005 yılları arasında size en yakın kişi olarak 2. Başkan olarak çalıştığını biliyoruz. 
Müvekkilim İlker Başbuğ’un bizzat size sözlü veya yazılı olarak ilettiği veya diğer kişilerden 
aldığınız bilgiler ışığında anayasa ve yasalarda tayin edilmiş demokratik düzenin aleyhine karşı 
bir düşüncesi, teklifi, ima yoluyla bile böyle bir görüşü olmuş mudur?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Böyle bir 

duruma tanık oldunuz mu işittiniz mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Bir de Sayın 

Başkanım, Sayın Heyet müvekkilime de dinletilen ses kayıtlarında sorgusu aşamasında İbrahim 
Şahin ve Fatma Cengiz konuşmalarında Sayın Özkök’ün de adı geçiyor, bu konuya ilişkin bir 
soru sormak istiyorum. Sayın Komutan siz Fatma Cengiz ve İbrahim Şahin isimli dosyamız 
sanıklarını tanıyor musunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “İbrahim Şahin’i basından tanıyorum, diğer hanımefendiyi hiç 
tanımıyorum.” 

Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “İki kişi.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bir defa onun hakkında gazetede bir şey okudum, o kadar 

tanımıyorum kendisini.” 
Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “İki kişinin 

aralarında yaptıkları konuşmalara, dosyaya giren konuşmalara bakar isek, sizden övgüyle 
bahsederek dede yakıştırmasıyla konuştuklarını görüyoruz, kayıtlarda da bunlar var. Sizin bu 
kişilerle bir telefon görüşmeniz oldu mu efendim?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hatırladığım kadarıyla hiç olmadı yani, çünkü karargahım da beni 
tanımadığım kişilerle konuşturmada kadar çok dikkatlidir. Yani tesadüfi biriyle konuşamayız.” 

Sanıklar Ahmet Hurşit Tolon, Mehmet İlker Başbuğ müdafii Av. İlkay Sezer: “Teşekkür 
ederim.” 

Mahkeme Başkanı: “Buyurun Fatma Hanım.” 
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Sanık Fatma Cengiz söz istedi verildi: “Sayın Komutanım hatırlar mısınız bilmiyorum ama 
Kayseri’de, Kayseri’de ben ikamet ediyorum. Kayseri’ye bir geldiğinizde sanırım korumanızdı 
benden İbrahim Şahin Bey’in telefon numarasını istemişti. Komutanım istiyor diye, hatta 
orduevine geçmiştiniz daha sonra, hatırlıyor musunuz?” 

Mahkeme Başkanı: “Dönüp bakar mısınız soru soran bayana?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır hiç tanımıyorum ve korumamdan da böyle bir numara 

istemedim, Sayın Şahin’le de hiç konuşmam olmadı.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet buyurun Fatma Hanım, buyurun.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı söz istedi verildi: “Öncelikle Sayın 

Başkanım müvekkilimin biraz önce beyanında atıfta bulunduğu basın açıklaması 5 Mart 2009 
tarihinde internet sitesinde yayınlanmasının akabinde ertesi gün yapılmıştır, bunu Sayın Özkök’e 
de Sayın Mahkemenize de takdim ediyorum. Burada da yasadışı dinlemeye dayalı ve tamamıyla 
düzmece olan bu ses kaydını müvekkilimiz Ahmet Hurşit Tolon yalanlamıştır, bunu takdim 
ediyorum. Sorularıma gelince Sayın Özkök, 2004 yılında MİT Müsteşarı tarafından sunulan 
Ergenekon isimli kağıda basılı belgede birtakım tutarsızlıklar gördüğünüzü ve bu tutarsızlıklar 
nedeniyle de bir soruşturma başlatmadığınızı söylediniz. Tespit ettiğiniz bu tutarsızlıklar neydi, 
bunu açabilir misiniz, somut örneklerle belirtebilir misiniz?” 

Mahkeme Başkanı: “2003 yılında.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “2003 mü?” 
Mahkeme Başkanı: “2003 yılında 2004 yılı zannediyordum, 2003 yılında böyle bir şey 

ibraz edilmiş.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bunu açıkladım daha evvel.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Efendim beyanı.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Açıkladım askeri hiyerarşi konusuna değindiğimi biliyorsunuz.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun değiştirin, bu şekilde.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Efendim söylerken Savcı Bey yarıda 

kesti.” 
Mahkeme Başkanı: “Açıkladım diyor efendim buyurun.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Netlik kazanması açısından talebim 

bu efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim buyurun açıkladım dedi, değişik başka bir soru sorun.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Efendim tutarsızlıkları somut olarak 

açmasını rica ediyorum, bu da tanıktan avukatlık olarak yasal hakkım çerçevesinde.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun açıkladım diyor efendim, cevabı o şekilde.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Ama açıklamadı efendim, yani dedi 

ki birtakım tutarsızlıklar tespit ettim dedi, askeri açıdan dedi, ne gibi tutarsızlıklardı bunu somut 
örneklerle aktarmanızı rica ediyorum.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Kayıtlarda vardır ama sizin tekrar edeyim.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Rica edeceğim efendim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Çünkü isimler vardı, isimlerden kıdemli olan kıdemsiz olanın altında 

görünüyor, onun üzerine Savcının da bir şeyi oldu, mütalaası oldu, bunu hatırlamanız lazım.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Tek buy muydu efendim tespit 

ettiğiniz tutarlılık, başka tutarsızlıklar var mıydı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yazının tamamını okuyunca böyle biraz bana o zaman hayali 

ve tutarsız geldi. Bazı belgeler de vardı yakınında, incelediğim zaman öyle gördüm evet.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “O belgelerin ne olduğunu hatırlıyor 

musunuz Sayın Özkök?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yani açıklayan şeyleri, orada kurumlar, murumlar gösteriyordu 

onları, tam açıklamam, şu anda hatırlamam mümkün değil.” 
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Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Peki efendim teşekkür ederim, ikinci 
sorum Ege Ordu Komutanlığına yaptığınız ziyaret sırasında müvekkilimiz Emekli Orgeneral 
Ahmet Hurşit Tolon’un bir ev sahibi olarak zaten komutan katına çok şeydi dediniz, neydi bunu 
açar mısınız, komuta katına saygılı mıydı hep demek istediniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Saygılı ve zarif.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Bunu kastetmiştiniz teşekkür ederim 

efendim.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız 

dönemde müvekkiliniz Ahmet Hurşit Tolon’un hükümetin cebir, şiddet ve tehdit ile faaliyetlerinin 
engellenmesi gerektiğine ya da hükümete muhtıra verilmesi gerektiğine dair bir önerisine, bir 
değerlendirmesine ya da teklifine şahit oldunuz mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Muhtıra veya hükümete karşı bir hareket önerisi bana olmamıştır. 
Yalnız hükümetin tutumlarından dolayı duyduğu kaygıları her zaman bana ifade etmiştir.” 

Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Efendim bu darbe yapılması veya 
muhtıra verilmesine yönelik somut bir öneri gelmiş midir müvekkilim tarafından size?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Somut bir öneri gelmemiştir söyledim biraz önce.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Teşekkür ederim efendim, Türk 

Silahlı Kuvvetlerindeki görev süreniz içerisinde Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde Türkiye 
Ulusal Stratejiler hareket ya da harekat daire başkanlığı TUSAD isimli bir teşkilat duydunuz mu? 
Böyle bir teşkilatın varlığına dair görgüye müstenit somut bir bilginiz var mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Yoktur.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Sizin Genelkurmay ve Kuvvet 

Komutanlığınız döneminde astlarınız olan kuvvet ve ordu komutanlıklarından ülkenin önemli 
sorunları ya da Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili konularda kişisel görüşlerini e-mail ile aktarmasını 
istediniz mi? Bu konuda müvekkilimiz Ahmet Hurşit Tolon tarafından size böyle bir kişisel 
değerlendirme raporu gönderildi mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hiçbirisinden böyle bir rapor istemedim, ama göndermiş olup 
olmadıklarını şu anda hatırlamıyorum, ben istemedim.” 

Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Kişisel çalışma efendim, peki, 
müvekkilimizin Genelkurmay Karargahında ve ordu komutanı olarak görev yaptığı süre zarfında 
Özel Kuvvetler Komutanlığında ya da Jandarma Genel Komutanlığında illegal bir yapılanmanın 
içinde olduğuna dair bir olaya şahit oldunuz mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Olmadım.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Teşekkür ederim efendim, pardon 

efendim çok özür dilerim ben kişisel rapor demişim, kişisel görüş, kişisel değerlendirmesini 
istemiş miydiniz diye sorum şu, Kuzey Irak, Kıbrıs gibi konular olabilir, e-mail’le.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Sualinizi bütün olarak tekrar edin lütfen.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Tabi efendim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Müsaade ederseniz.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Tabi.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Sizin Genelkurmay Başkanı ve 

Kuvvet Komutanlığınız döneminde astlarınız olan Kuvvet ve ordu komutanlıklarından Türk Silahlı 
Kuvvetleri veya ülkenin önemli konularında size e-mail ile kişisel görüşlerini bildirmelerini 
istediniz mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır istemedim.” 
Sanık Ahmet Hurşit Tolon müdafii Av. Dilek Helvacı: “Peki efendim teşekkür ederim 

sorularım bu kadar.” 
Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara söz istedi verildi: “Sayın Özkök iddianame 2. 

iddianame ek klasörlerde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevli polislerince hazırlanan 200 küsur 
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sayfalık bir değerlendirme mevcut. Burada iddia olunan Ergenekon yapılanmasının DHKP-C, 
Hizbullah, PKK ve benzeri illegal örgütleri koordine eden kendine özgü bir yapılanma olarak 
değerlendirilmektedir. Şu anda bu organizasyonun içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde çok 
önemli görevlerde bulunmuş kişileri olduğunu da dikkate alarak bu konuda herhangi bir 
duyumunuz oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Olmadı böyle kişilerle böyle bir örgüt de olduğunu hiç duymadım.” 
Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara: “Peki bu düzeyde Genelkurmay Başkanlığı 

yapmış 2. başkanlık yapmış Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmış kişiler ve çok seçkin subayların 
olduğu bu sanıkların tabi burada sivilleri hariç tutuyorum tanımadığınız için hariç tutuyorum. 
Asker kişiler yönünden özellikle soruyorum böyle bir organizasyonun içinde bulunabilirler mi?” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu görüş sorusu başka soru sorun.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Buna cevap veremem efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu bir görüş sorusu efendim.” 
Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara: “Efendim yorum tanıkların hepsine.” 
Mahkeme Başkanı: “Görüş soruyorsunuz olmaz.” 
Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara: “Yorum yap… soruları soruldu ve biz o 

zaman.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara: “Bunlara itiraz ettiğimizde bunların hepsinin 

reddettiniz.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam izin vermiyorum efendim başka soru sorun lütfen.” 
Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara: “Peki devam ediyorum. Size gönderilen 

Ergenekon şemasının provokasyon olabileceğini düşündünüz mü?” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim bu da bir görüş düşünce sorusu başka sorsun. Bakın 

Avukat Bey böyle devam ederseniz soru sormanıza izin vermeyeceğim hatırlatıyorum.” 
Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara: “Peki o zaman.” 
Mahkeme Başkanı: “Lütfen tanığın bilgisi görgüsü varsa onları soralım.” 
Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara: “Devam ediyorum. Bakın başkanım aynı 

soruyu biz.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim tartışmayın lütfen. Avukat Bey tartışmayın buyurun.” 
Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara: “Söylediğimizde hiç dikkate almıyorsunuz. 

Yani savunmanın ne duruma düşürüldüğünü belirteyim. Peki, bir başka soru soruyorum o 
zaman. Şimdi bu internet sitelerinden bahsedildi ve bunların 1999 yılında sizin Genelkurmay 2. 
Başkanlığı olduğunuz dönemde bir kısmının açıldığı biliniyor ve daha sonra 2002, 2006 
döneminde Genelkurmay Başkanı olduğunuz dönemde de bunların devam ettiği iddiaları var. Bu 
internet sitesinde ne tür haberler ve yorumlar yapıldığı hakkında herhangi bir bilginiz var mı? 
Örneğin bu sitelere hiç girdiniz mi veya bu sitelerden yayınlanan dokümanlar size hiç getirildi 
mi? Onayınıza sonuldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Benim 2. Başkanlığım zamanında böyle bir site kurulduğunu ben 
hatırlamıyorum böyle bir şey kurulmadı.” 

Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara: “Peki.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Genelkurmay Başkanlığım zamanında da kurulmadı onu siz nereden 

aldınız o bilgiyi bilemiyorum. Benim şu anda bildiğime göre açılmadı. Ama bu siteler daha evvel 
açılmış sitelerdi bir kısmı ama bu sitelerde mesela ne konusu vardır? Diyelim ki Türkiye’nin 
büyük problemleri bölücülük Ermeni meselesi efendim söyleyeyim işte Ruhban Okulu gibi 
vesaire gibi konulara ilgi yayınlar yapılıyor bu yayınlar izlenirdi. Bunu bunlar değerlendirildi diye 
şey ediyorum. Yani benim onlara girecek zamanım da yoktu yani teferruatlı olarak burada ne 
yazıyorlar ne yapıyorlar diye bir şeyim olmadı çalışmam.” 

Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara: “Efendim tabi bunun Genelkurmayın verdiği 
cevaplarda var. Yani 99 yılında bunların kurulduğu konusunda 2006 yılında Fethullah gerçeği 
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org sitesinin irtica isminin değiştirilerek irtica org sitesi haline getirildiği biz bunları sorarken 
Genelkurmayın bu konuda yazıları var. Yani onlara atfen soruyoruz kişisel bir yorum değil yani 
kendiliğimizden çıkardığımız bir şey değil. Peki, bunlarla ilgili yani yayınlanan haber ve 
yorumlarla ilgili kim bilgi sahibi olabilir yani böyle bir bununla ilgili bir esasları belirlenmiş bir şey 
var mıydı? Yani oradaki bir binbaşı mı daire başkanı mı harekat başkanı mı istihbarat başkanı 
mı kim buna karar veriyordu? Bu organizasyonla ilgili bir bilginiz var mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu konu bir teselsül meselesidir. Genelkurmay Başkanı, onun altında 
2. başkan onun altında G başkanları daire başkanları gibi şeyler vardı bir örgüt vardı. Burada 
karargah sorumlulukları yönergesi vardı burada herkesin nerelere bakabileceğini nelere yetkili 
olduğunu neleri imzalayabileceğini belirtmiştir. Bunlar kurumsal konulardır. Genelkurmayın 
verdiği haber şeyler neyse onları ben bilmiyorum gayet tabi ki doğrudur. Kurumsal cevap 
verilebilir buna ancak.” 

Sanık Hulusi Gülbahar müdafi Av. Ziya Kara: “Teşekkür ediyorum.” 
Bir Kısım Sanıklar müdafi Av. Celal Ülgen söz istedi verildi: “Sayın Komutanım çok 

yorulduğunuzu biliyorum ama mümkün olduğu kadar kısa ve çok çabuk bitirecek sorular 
soracağım. Bu ilk sorum sabahki ifadenizde belirttiğiniz bir konu yanlış algılandığı için hem 
altyazıda televizyonlarda hem de haberlerde özellikle üstüne basa basa sizin benim astlarım 
tarafından her türlü özgürce düşünce alışverişinde bulunuruz ama herhangi bir muhtıra verelim 
diye bir önerge veya bir teklif gelmedi demenize karşın altyazılarda muhtıra verelim diye teklifler 
geldiği gibi bir algı oluşmuş. Bunu düzeltmek için mahkeme tutanaklarına da geçmesi açısından 
muhtıra verelim diye astlarınızdan bir öneri ya da bir görüş ileri süren oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Sayın Ülgen bu hem İzmir’de savcılara verdiğim şeyde ifadede hem 
de bugün verdiğim ifadede açık seçik bellidir. Hatta teklifin ne anlama geldiğini asker olarak izah 
da ettim ama özetlemek gerekirse hayır böyle bir teklifte bulunulmamıştır ancak bu laf geçmiştir 
bir hareket tarzı olarak geçmiş olabilir dedim. (bir kelime anlaşılamadı).” 

Bir Kısım Sanıklar müdafi Av. Celal Ülgen: “Teşekkür ediyorum Sayın Özkök bir soru 
daha var. Efendim Sayın Mahkeme Başkanı ifadeye başladığınız zaman bir şema göstererek bu 
şema size o gün gelen yazının ekindeki şema mıdır diye sorduğunda siz detayda farklılık 
bulunabilir ama yani buna benzerdi dediniz kesin olarak budur demediniz çünkü hakikaten 
detayda farklılık bulunabilirdi. Ama daha sonra Cumhuriyet Savcısı ekranda birtakım slaytlar 
gösterdi ve bu slaytlar işte Ay Işığı, Yakamoz’a ait slaytlar ve gene o da sordu dedi ki, bu slaytlar 
o slaytlar mı dedi. O sırada evet bunlardı diye geçtiniz yani onların da o slaytlara da ekleme 
olmalı olması halinde sizin sadece Cumhuriyet Savcısının gösterdiği o slaytlara bakarak bu 
slaytlar o slaytlardır diyebilme olanağınız var mı Sayın Komutan…” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır hayır yoktur ama ben gördüğüm slaytların onunla.” 
Bir Kısım Sanıklar müdafi Av. Celal Ülgen: “Benzer olduğu için.” 
Tanık Hilmi Özkök: “O okuduklarımın 1, 2 tanesini aynen söyledim. Gayet tabi ki 

sonradan konmuş değiştirilmiş olabilir ona ben bir şey diyemem o savcı makamının şeyidir.” 
Bir Kısım Sanıklar müdafi Av. Celal Ülgen: “Teşekkür ediyorum Sayın Komutan.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Bir Kısım Sanıklar müdafi Av. Celal Ülgen: “Son kısa gene görev yaptığınız sürede 

Genelkurmay Başkanı olarak Ay Işığı, Yakamoz, Eldiven ya da adı bir başka olan bir darbe planı 
ya da darbe hazırlığı bilgisi size ulaştı mı siz böyle bir şeyi duyumsadınız mı?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Ben sadece Yakamoz ve Ay Işığını okuduğumu diğer eldiven ve 
diğerini görmediğimi Savcılık ifademde de söyledim bugün de bugün de konu oldu. Onun 
dışında bunları şeyden üstünde bir değer taşıyan bir başka bir belge almadım bu belgelerin 
kanunen geçerli belgeler olmadığını daha evvel ifade etmiştim.” 

Bir Kısım Sanıklar müdafi Av. Celal Ülgen: “Başka adla anılan bir bilgi geldi mi? Başka 
adla anılan bir darbe planı gibi bir bilgi geldi mi size?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır, hayır darbe yapalım şey yapalım diye herhangi şey gelmedi.” 
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Bir Kısım Sanıklar müdafi Av. Celal Ülgen: “Çok teşekkür ediyorum.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ancak bu şeyler üzerine alarm oldu tabi ki.” 
Bir Kısım Sanıklar müdafi Av. Celal Ülgen: “Çok teşekkür ediyorum efendim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet (bir kelime anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Mikrofon verelim.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey söz istedi verildi: “Sayın Özkök ilk 

sorum şudur. Size ulaştırılan şemada yani Şenkal Atasagun tarafından ulaştırılan şemada daha 
önce komutanlarınız olan eski Genelkurmay Başkanları Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 
Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun adlarının bulunması nedeniyle eski komutanlarınızı 
bilgilendirdiniz mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “(bir kelime anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim bu şemanın açıklığa kavuşmasını gerektiren bir soru başka 

soru sorun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Peki şemada adlarının yer alması 

kuvvetle muhtemel olan eski komutanlarınızın isimlerini orada görünce örneğin rahmetli 
şehidimiz Orgeneral Jandarma Genel Komutanı Amerika Birleşik Devletleri tarafından uçağı 
düşürülerek katledilen Eşref Bitlis’in adını gördüğünüzde bunu komutanlarınızla önceki 
komutanlarınızla veya diğer silah arkadaşlarınızla paylaştınız mı?” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu da bir önceki sorunun devam şeklinde avukat Bey lütfen 
lütfen lüfen efendim biz açıklamadık açıklamadık (bir kelime anlaşılamadı).” 

Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Eşref Bitlis’in ismi açık efendim. 
Sayın Eşref Bitlis Sayın Veli Küçük’ün örneğin ismi açık.” 

Sanık Doğu Perinçek söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Hiç isim vermeden soruyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Muhtemel ki muhtemel değil çok 

açık Sayın Tanıkta ifade ettiler.” 
Mahkeme Başkanı: “(birkaç kelime anlaşılamadı)” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Orada komutanların isimleri var.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim burada zikredilmemiş Eşref Bitlis’in ismi.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Hayır var efendim MİT’in ilave ek 

yazısında var.” 
Mahkeme Başkanı: “(bir kelime anlaşılamadı).” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Hayır Milli İstihbarat Teşkilatının 

Mahkememize gönderdiği cevabi yazıda sorduktan sonra diyor ki Veli Eşref Bitlis gibi şu gibi şu 
gibi isimler sıralanıyor orada.” 

Mahkeme Başkanı: “Efenim bazı isimleri kapatarak verdiğimiz, verdiğimiz şema.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Mesela geçen gün tartışma 

konusu oldu.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu orada.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Bir tanık olarak dinlenen işadamı 

Sancak Ethem Sancak’ı da MİT bildirdi. Ethem Sancak, Eşref Bitlis gibi isimlerin olduğu kimisinin 
vefat ettiği vesaire diye MİT’in o şemada değil.” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Bize Mahkemenize gönderdiği 

cevabi yazıda o isimler yer alıyor efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim bizim kamuoyuna açıkladığımız MİT şemasında böyle bir 

şey yok.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Tamam isim sormuyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet lütfen başka soru sorun yani.” 
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Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Ha isim sormuyorum bu bunu 
sadece isimsiz soruyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “İsim açıklamak istemedik yani o şekilde bir kamuoyuna açıkladık.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Efendim siz itibarlarını 

koruyorsunuz da benim müvekkilimin itibarı diğer isimleri açıklananların itibarı düşünülmüyor.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu bu (birkaç kelime anlaşılamadı) soru sorun buyurun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Evet sorumu şöyle değiştiriyorum 

isimleri yer alması kuvvetle muhtemel olan ve kuvvetle muhtemeldir ki eski komutanlarınız olan 
kişilerin isimlerini görünce bundan rahatsızlık duyup o komutanlarımıza bu konuda bilgi vermeye 
gerek duydunuz mu bilgi verdiniz mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Cevaplayabilir miyim?” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır hiçbir komutana bu konuda bilgi vermedim. Orada zaten ismi 

benim tarafımdan bilinen bir kişi vardı. Böyle çoğul kullanıyorsunuz cümleyi eski komutanlarınız 
diye o da Sayın Mahkemenin kararına bağlıdır açıklamak. Bunun dışında kimseye kimse 
kimseye bu konuda bir şey söylemedim.” 

Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Peki o ismi gizli olan sayın 
komutana bilgi verdiniz mi efendim silah arkadaşınız?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır hiçbir komutana vermedim hiçbir komutana vermedim.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Evet peki peki efendim diğer 

soruma geçiyorum. Milli is…” 
Tanık Hilmi Özkök: “Çünkü ciddiye almadığımı da söylemiştim baştan biliyorsun bu 

(birkaç kelime anlaşılamadı)” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Tamam peki. Milli İstihbarat 

Teşkilatı Müsteşarı Şenkal Atasagun tarafından siz de ifade ettiniz 10 Temmuz 2003 tarihinde 
haftalık arzda size sunularak resmileştirilen, çünkü bir dost ziyareti değil. Malum Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarı Genelkurmay Başkanının resmi haftalık arzında sunularak resmileştirilen 
MİT tarafından hazırlanmış Ergenekon şeması ve raporlara yani resmi belgeler neden gayri 
resmi diyorsunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tabi resmiyet kazanmış ifadesiyle neyi kastettiğinizi anlamıyorum. 
Askeri şeyde öyle bir şey yoktur.” 

Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Milli İstihbarat Teşkilatının 
numaralandırması kaydına.” 

Mahkeme Başkanı: “Bir dakika efendim cevabı alalım. Buyurun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Pardon (bir kelime anlaşılamadı) 

yardımcı olmak için soruyorum buyurun buyurun tabi efendim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Müsaade müsaade ederseniz evet. Yani onunla neyi kastettiğinizi 

bilmiyorum ama dediğim gibi bu çok ham bilgiyi daha doğrusu haber niteliğindedir getirildi 
kondu.”  

Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Daha önce izah ettiğim gibi haberlerin toplanır tasnif edilir 

değerlendirilir ve istihbarat haline gelir.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ancak istihbara haline geldikten sonra bir anlam taşır.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Güzel.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bu sadece bir belge olarak koydu imzasız mühürsüz yazısız aldığını 

bana verdi. Bunu daha evvel de izah etmiştim biliyorsunuz.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Evet. Yani ham bilgiydi istihbarat 

aşaması tamamlanmamıştı eksikti.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Belge şekilsel (Birkaç kelime anlaşılamadı)” 
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Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Evet her ne kadar Milli İstihbarat 
Teşkilatı kayıtlarında geçmişse de Milli İstihbarat Teşkilatı şemasında yer alan unsurlar 
tarafından hazırlanmış ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı tarafından Genelkurmay Başkanımıza 
sunulmuşsa da ham resmi olmayan bilgilerdi peki. Bu belge ve bilgiler yani şema ve ekli rap...” 

Tanık Hilmi Özkök: “(birkaç kelime anlaşılamadı) Sayın Başkan bunlar tabi yorumlar 
ekiliyorlar o yorumları ben katılmıyorum sadece söylediklerime (bir kelime anlaşılamadı).” 

Mahkeme Başkanı: “Evet tanık bunun (birkaç kelime anlaşılamadı) efendim.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Tamam tamam efendim (bir kelime 

anlaşılamadı) doğru efendim buyurun.” 
Mahkeme Başkanı: "Ham bilgi olduğunu söylemedi.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Tabi. Bu belge ve bilgiler bu 10 

Temmuz 2003 tarihinden önce örneğin 2002 yılında size bilgi olarak sunuldu mu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Hiçbir şekilde haberdar olmadınız 

o tarihte…” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hiç olmadım (bir kelime anlaşılamadı) evet.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Teşekkür ederim. MİT Müsteşarı 

Atasagun tarafından 2003, 10 Temmuz 2003 günü haftalık arzda size resmen verilen bu 
belgeleri neden Genelkurmay kayıtlarına geçirmediniz? Devletler ortaya çıktığından bu yana 
uygulanan kayıt kuralını aşiretlerde bile rastlanmayan biçimde neden yerine getirmediniz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Zarif sözünüze teşekkür ederim ama bunu ben açıkladım bunu 
dinlenmiş olmanız lazım.” 

Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Devletler ortaya yazı ortaya 
çıktığından bu yana devletler.” 

Mahkeme Başkanı: “Avukat Bey açıkladığını söylüyor başka soru sorun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Peki efendim peki. Gönderilen 

belgenin arşivlere geçecek mahiyette olmadığını sabah da ifade ettiniz önceden de söylediniz. 
Şemayla gönderilen çok gizli ibareli üç sayfalık ön yazıda ise resmi belgede ise yönlendirilmiş 
organize bir faaliyetten söz ediliyor. Yönlendirilmiş organize bir faaliyete ilişkin belgeler arşivlere 
geçecek mahiyet taşımamakta mıdır?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Ben o bölümü hatırlamıyorum. Yani bir resmi başyazı yoktu ki öyle bir 
şey olsun.” 

Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Milli İstihbarat.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Affedersiniz Milli İstihbarat 

Teşkilatının o şemanın ön yazısı olan 3 sayfalık ön yazıda bunun yönlendirilmiş organize bir 
faaliyet olduğu vesaireye ilişkin bilgiler var peki efendim. Bu MİT tarafından gönderilen rapor ve 
şemaları gayri resmi olarak kimseye gönderdiniz mi bilgi verdiniz mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Teşekkür ederim. Dönemin 

Cumhurbaşkanı Sayın pardon bir şey.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun devam edin.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Ha ha özür dilerim tamam.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Karargahıma verdiğimi söylemiştim daha evvel biliyorsunuz evet 

İstihbarat Başkanına.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Anladım evet teşekkür ederim. 

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakanı Bülent Ecevit’e bu konuda 
herhangi bir bilgi ve belge verdiniz mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Daha evvel de ifade ettiğim gibi hayır.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Neden vermediniz?” 
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Tanık Hilmi Özkök: “Çünkü onlara da MİT Müsteşarı çıkıyor. Vermek benim görevim değil 
ki.” 

Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Evet göreviniz değil peki. Bu bir 
gizleme niyeti olabilir mi efendim?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu soruyu cevaplayamam müsaadenizle.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Peki cevaplayamazsınız teşekkür 

ediyorum.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Belgelerin akıbeti hakkında imha 

ettirdim dediniz veya istihbarat başkanına imha için gönderdim hatırlamıyorum gibi çeşitli 
beyanlarınız var. Bu emekli olduktan sonra belgenin aslını veya örneğini beraberinizde 
götürdünüz mü?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır (bir kelime anlaşılamadı).” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Özel arşivinizde yer alıyor mu bu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır kesin… kesinlikle yok ondan sonra ben bunu o ve yine o 

söylediğiniz kelimeleri de şey etmiyorum kabul etmiyorum. Bir daha söyler misiniz o iki kelime 
kullandınız?” 

Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Özel arşivinizde.” 
Tanık Hilmi Özkök: “O yok hayır o o yok ondan evvelki cümlenizi bir daha tekrar eder 

misiniz lütfen?” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Emekli olunca beraberinizde 

götürtünüz mü?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Aslını veya örneğini özel 

arşivinizde yer alıyor mu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır özel arşivimde yer almıyor hiçbir yere götürmedim evet.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Evet bugün dayanaksız o gün 

içinde görüşünüz öyle, öyle ifade ettiniz. Dayanaksız çelişik ciddiyetsiz gibi tanımlamalarla 
belirttiğiniz böyle olduğunu söylediğiniz bu raporlara dayanarak adı geçenler hakkında soruşma 
soruşturma açmamanız anlaşılabilir ciddiyetsiz dayanaksız buluyorsunuz ancak Türk Ordusunu 
ve komutanlarını dayanaksız raporlar yalan ve iftiralarla suçlayanların tespit edilip 
cezalandırılmaları için neden soruşturma açmadınız? Komutanlarımızı hedef olan bu tertibe 
karşı yasal girişimlerde bulundunuz mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “O tip belgeler imzasız olarak gelen ve haber mahiyetine olan 
bilgilerle işlem yapılmaz MİT bunu size cevaplayabilir onların çoğunun da altında bu delil olarak 
kullanılamaz diye ibareler vardır.” 

Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “İbare vardır evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bu.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Efendim şöyle izah edeyim bunu.” 
Sanık Doğu Perinçek söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Doğu Bey lütfen efendim Doğu Bey Doğu Bey Doğu Bey Doğu Bey 

Doğu Bey devam edemezsiniz. Doğu Bey lütfen oturduğunuz yerden konuşmayın avukatınız 
konuşuyor.” 

Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Evet Sayın Özkök evet Sayın.” 
Mahkeme Başkanı: “Doğu Bey çıkartmak zorunda kalacağım lütfen efendim disiplini 

bozmayın efendim. Disiplini boz… Avukatınız var efendim avukatınız sorsun lütfen. Son kez ikaz 
ediyorum.” 

Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Sayın Özkök Hakim Bey izin verir 
misiniz?” 

Mahkeme Başkanı: “Son kez ikaz ediyorum.” 
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Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Sayın Başkan.” 
Mahkeme Başkanı: “Oturduğunuz yerden konuşmayın söz almadan konuşmayın 

müdahale etmeyin son kez izah ediyorum yoksa dışarıya çıkarmak zorunda kalacağım.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Efendim burayı turnikeye 

çevirmeyelim (bir kelime anlaşılamadı) girdi çıktı yeri değil burası.” 
Mahkeme Başkanı: "Buyurun buyurun efendim devam edin. Efendim.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Bir dakika bir saniye arkadaşlar.” 
Sanık Turhan Özlü söz almadan konuştu anlaşılamadı. 
Mahkeme Başkanı: “Efendim aynı şeyi sizlere de söylüyorum aynı şeyi size söylüyorum 

oturduğunuz yerden konuşmayın.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Evet Sayın Başkan evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun Avukat Bey.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı 

sahte Haham Tuncay Güney’in MİT Kontra Terör daire başkanlığından arz edilmiş MİT 
şemasından çıkarılmış dairenin başkanı Doğu Perinçek’i öldürme suikast planları yapmış 
Mehmet Eymür’ün vasıtasıyla bir belge hazırlıyor. MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun diyor ki bu 
önüme getirildiğinde saçma sapandı gülüp geçilecek bir şeydi. O gün de saçma sapandı bugün 
de saçma sapandı ama bu raporu ben götürüp vermesem bana da Ergenekoncu diyeceklerdi 
diyor. O korkuyla gittim Genelkurmay Başkanına, Başbakana, Cumhurbaşkanına sonra Tayyip 
Bey’e tekrar tekrar verdim (bir kelime anlaşılamadı).” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim sorunuzu alalım sorunuzu alalım tamam buyurun buyurun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Efendim soruda bunu demezsem 

soruyu soramam ki zaten.” 
Mahkeme Başkanı: "Buyurun, buyurun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarı resmi 3 sayfalık ön yazısı ekinde şema var isimlerle önünüze getiriyor. Siz de 
diyorsunuz ki Sayın Atasagun gibi düşünelim gülünecek saçma sapan ciddiyetsiz şeylerdi. Peki, 
Türk ordusunun orgeneralleri kuvvet komutanları eski Genelkurmay Başkanları siyasi parti 
liderleri rektörlerimizin Deniz Baykal’lara kadar basın her şey olan bir şema çıkartılıyor. Yahu 
arka… niye bu şema yapılmış ne amaçla yapılmış ne karıştırılmak isteniyor? Türkiye’ye karşı bir 
oyun mu yapılıyor diye ben Genelkurmay Başkanı olsam tamam saçma sapan. Benim silah 
arkadaşlarım bunu yapmaz ama bunu kim yaptı niye yaptı diye soruşturma gereğini niye 
duymadınız?” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim onun cevabını verdi başka soru sorun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Hayır o cevabı ben duymadım.” 
Mahkeme Başkanı: “Cevabını verdi efendim.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılamadı.  
Mahkeme Başkanı: “Verdi. Söyledi.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Peki efendim. Tabi şimdi yine 

demin belirttiğim gibi sizin hukuki dayanaktan yoksun dediğiniz MİT Müsteşarının saçma sapan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Mahkemenize gelen yazıda bilgi kirliliği ve maksatlı 
propaganda denilen bu rapor ve şemaya dayanarak iddianame hazırlandı. Bu iddianameyi doğru 
buluyor musunuz? Silah arkadaşlarınız bu dayanaktan yoksun iddialarla hazırlanan 
iddianameden dolayı tutsak edilmelerini tutuklanmalarını özgürlüklerinden mahrum edilmeleri 
konusunda ne diyorsunuz?” 

Mahkeme Başkanı: “Avukat Bey bu bir görüş sorusu bunu soramazsanız.” 
Tanık Hilmi Özkök: “(birkaç kelime anlaşılamadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Devam ederseniz mikrofonu elinizden alacağım.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Sayın peki peki efendim ama hayır 

yen şuna dayanarak tamam tamam diğer soruma geçiyorum diğer soruma geçiyorum.” 
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Mahkeme Başkanı: “Sözünüzü kesmek zorunda kalacağım lütfen efendim. Daha önceki 
avukat arkadaşlar sordular (bir kelime anlaşılamadı) onlara da aynı uyarıda bulundum lütfen.” 

Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Diğer soruma geçiyorum hayır 
Sayın Tanık bilirkişi yanımda da cevap veririm demişti.” 

Mahkeme Başkanı: “Buyurun başka soru sorun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafi Av. Hasan Basri Özbey: “Bu bilirkişilik herhalde. Peki efendim. 
DSP İzmir Milletvekili Recai Birgün 2002’de Ecevit hüküme… Ecevit hükümeti bir darbeyle 
yıkıldı biçiminde ısrarlı açıklamalar yaptı. Bu belgelerin yani MİT tarafından hazırlanan sözde 
Ergenekon şemalarının ve diğer ek raporların Ecevit Hükümetini devirip Tayyip Erdoğan’ları 
iktidara getirmek için kullanıldığı ortaya çıktı. Bu konuda bir bilginiz var mı ne diyorsunuz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır yok.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Yok. 3 Kasım 2002 seçimlerinin 

hemen ardından hiçbir resmi sıfatı olmayan yasaklı hükümlü Tayyip Erdoğan’la Genelkurmay 
Karargahında görüştünüz bunun amacı neydi, burada Ergenekon şeması ve benzeri unsurlar da 
gündeme getirildi mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Böyle bir suale cevap vermek istemiyorum o benim takdirimdir ben 
Genelkurmay Başkanıyım kanunlarım, nizamlarım vardır onun çerçevesinde hareket ettim.” 

Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Peki. Tayyip Erdoğan değil 
Başbakan muhtar bile olamayacak konumda hükümlü yasaklıydı bunu da hatırlayalım.” 

Mahkeme Başkanı: “Avukat Bey lütfen yorum yapmadan, sorunuzu sorun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Peki. Bu belgeler tamam efendim. 

Bu belgeler efendim lütfen ne kadar bakın sakin sakin.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim amacın dışında amacın dışında mikrofonu kullanıyorsunuz.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Burada bir yargılama yapmaya 

çalış... tamam.” 
Mahkeme Başkanı: “Soru tekniğinizi uygun bulmuyorum.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Hayır niye amacı rica ederim ya.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Tamam peki efendim tamam. Bu 

belgeler 10 Temmuz 2003’ten sonra Türk askerinin Kuzey Irak’tan çekilmesinde kullanılmış 
olabilir mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tekrar (bir kelime anlaşılmadı).” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Sayın Özkök.” 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sayın Başkanım yorum sorusu Başkanım 

yorum sorusu.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Ha ha şimdi bu yorum sorusu olur 

mu?” 
Mahkeme Başkanı: “Bu sorunun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

Genelkurmay Başkanına diyorum ki, sahte belgeler düzenlenerek Ergenekon şemaları yapılarak 
Amerika Birleşik Devletlerinin kurmaya çalıştığı kukla devletin gerçekleşmesi için zorunluluk olan 
Türk ordusunun Kuzey Irak’tan çıkartılmasında kullanılmış olabilir mi, neresi yorum. Daha yorum 
mu?” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Başkanım sahte dediği belge hangi belge, 
hangisi sahte?” 

Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Sizin bu davaya dayanak 
yaptığınız mahkemenin de içindekileri.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “(bir kelime anlaşılmadı) sahte, (bir kelime 
anlaşılmadı) sahte.”  
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Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “İtibarını korumak adına bizden 
sakladığı ama tanıklara gösterilen kendilerinin bildiği Savcıların bildiği ama sanıkların 
savunmanın bilmediği.” 

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel: “Sahte olduğunu nereden çıkarıyorsunuz?” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Efendim.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılmadı. 
Mahkeme Başkanı: “Bir dakika efendim.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Sahte tabi MİT Müsteşarı öyle 

diyor.” 
Mahkeme Başkanı: “Avukat Bey Avukat Bey o belgenin sahte olup olmadığı konusunda 

mahkememizin herhangi bir kararı yok onu daha sonra değerlendirilecektir.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Sahte değil, gerçek dışı efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Şenkal Atasagun’un değerlendirmelerini söylüyorsunuz.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “E Sayın Genelkurmay Başkanı da 

saçma sapan diyor.” 
Mahkeme Başkanı: “Onu söyleyebiliriz buyurun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Tamam. Sahte değilse o zaman 

şemadaki 67 ismi, 69 isim hakkında dava açacak Sayın Savcılar Deniz Baykal, efendim burada 
bir sürü isim değil mi Sedat Bucak’lar, Ümit Baybekler var var var bunların hepsine dava açacak 
o zaman biz niye sanığız da onlar sanık değil.” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim o bu tanığa sorulacak bir soru değil.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Hayır ben hayır Sayın Savcı 

münazaraya başladı bende cevap veriyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun karşılıklı diyalog olmaz buyurun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Peki. Bu konuda cevabı alamadım 

yalnız Sayın Savcı Bey araya girdiği için bu belgeler 10 Temmuz 2003’ten sonra Türk Askerinin 
Kuzey Irak’tan çekilmesinde kullanılmış olabilir mi? Bir tehdit unsu… kullanıldı mı?” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu davayla alakalı olan bir soru değil başka soru sorun 
lütfen.” 

Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Peki. Davanın temeli bu gerçekten 
Sayın Başkanım yani. Peki, son sorumu soruyorum tabi bi ondan önce küçük bir soru Profesör 
Nevzat Tarhan Türk ordusundan tart edilmiş ihraç edilmiş Profesör Nevzat Tarhan burada tanık 
olarak dinlendi muteber tanık olarak Türk ordusuna karşı psikolojik savaş yürüttü. Diyor ki, İşçi 
Partililer 1999 yılından sonra Genelkurmay Karargahına ellerini kollarını saklayarak girip 
çıkarlardı. Siz hiç buna tanık oldunuz mu İşçi Partililerin Genelkurmay Karargahına randevusuz 
ellerini kollarını sallayarak girip çıktıklarına?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır olmadım.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Veya randevuyla hiç anımsıyor 

musunuz efendim?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Benden kimse randevu almadı.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Evet teşekkür ederim son sorum. 

20 Nisan 2004 günü Harp Akademilerinde yaptığınız konuşmada Milli Egemenliği modası 
geçmiş bir kavram olarak izah ettiniz. Milli Devletin yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Milli 
Devletin Genelkurmay Başkanı olarak milli egemenliği reddetmenizi nasıl açıklıyorsunuz, 
özellikle Ergenekon tertipleriyle mille devletimizin yıkım sürecine götürüldüğü bu süreçte.” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim burada tanığı yargılamıyoruz buyurun.” 
Sanık Doğu Perinçek müdafii Av. Hasan Basri Özbey: “Tanığı yargılamıyoruz teşekkür 

ediyorum efendim sağ olun.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun Avukat Bey buyurun, buyurun Filiz Hanım.” 
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Sanık Ziya İlker Göktaş müdafii Av. Tülay Çelikyürek söz istedi verildi: “Sayın Özkök size 
2 sorum olacak birini mükerrer olarak kabul edebilirsiniz ama konunun önemine binaen ve 
açıklık getirmek amacıyla ben tekrarlamak gereğini hissediyorum çünkü burada bulunan 
sanıkların bir kısmı Nisan 2009 tarihli internet andıcı nedeniyle tutuklu bulunmaktadırlar. Oysaki 
sizin Genelkurmay 2. Başkanlığını yaptığınız 1998, 1999 yılları arasında Genelkurmay 
Başkanlığının 18 Aralık 1998 günlü Genelkurmay Psikolojik Harekat Dairesinde internet bilgi 
değerlendirme merkezi oluşturulması konulu andıcı ile internet bilgi değerlendirme merkezi 
kurulmuş ve bu merkezin yaptığı çalışmaları destelemek maksadıyla internet hizmeti alınmıştır. 
Komuta katının onayı alınarak kurulan bu merkezin 1998 yılından itibaren Türk Silahlı 
Kuvvetlerine karşı internet ortamında yürütülen menfi propagandayı önlemek karşı psikoloji 
harekat amaçlı faaliyetlerin koordinesini sağlamak ve elde edilen bilgileri değerlendirmek 
maksadıyla faaliyet gösterdiği yine Genelkurmay Başkanlığının 17 Nisan 2003 tarihli andıcında 
belirtilmiştir. Başkanım izin verirseniz bunların fotokopileri var daha öncede sunmuştum hem 
tanığa hem de mahkemeye sunmak istiyorum. Şimdi bu kapsamda dolayısıyla siz belki 
hatırlayamadınız aradan yıllar geçti ama bahsettiğim gibi 18 Aralık 1998 tarihinde ilk defa 
internet değerlendirme merkezi ve internet siteleri sizin görev yaptığınız zamanda kuruluyor. Siz 
o zaman 2. Başkansınız ve karargahın komutanı durumundasınız. Bu durumda bu merkezin ve 
internet sitelerinin kurulması kararını nasıl verdiniz, herhangi bir makamdan bu konuda bir 
talimat aldınız mı, özellikle Başbakanlığın bu konuda bir talimatı oldu mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu konuda Başbakanın herhangi bir şeyi olmaz sondan başlayayım 
telkini olmadı. Bu sitelerin açılması bizim şeyimiz dahilindedir yetkimiz dahilindedir biliyorsunuz 
zaten Milli Savunma Bakanına gönderiyoruz orası tarafından onaylanıyor. Bunların açılmasının 
problemi yok ama orada kullanılan veya bu maksatları içerisinde suç teşkil edecek bir şey varsa, 
ben böyle bir emir vermedim, oralarda da böyle bir emir olduğunu ifade olduğunu 
zannetmiyorum.”  

Sanık Ziya İlker Göktaş müdafii Av. Tülay Çelikyürek: “Tamam peki teşekkür ederim. 2. 
soruma geçiyorum yine Ağustos 2002, Ağustos 2006 yılları arasında Genelkurmay Başkanı 
olarak görev ifa ettiniz. Genelkurmay az önce meslektaşım bunu bu soruyu sordu ama 
hatırlayamadığınızı böyle bir şeyin olmayacağını söyledi söylediniz ben hatırlatma amacıyla 
söylüyorum. Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliğinin 6 Mart 2012 tarih ve 120795 sayılı 
yazısı ekinde bulunan bir listede irtica.org alan adının 31 Mart 2006 tarihinde yayına başladığı 
belirtilmiştir. Yine burada bulunan sanıkların büyük bir kısmı bu irtica.org sitesinde yer alan 
ancak açık kaynakta da bulunan bir haberin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ak 
Partiyi kapatma davasında kullanılması nedeniyle tutuklu bulunmaktadır. Dolayısıyla bu sitede 
bu bir şey değil ama sizin görev yaptığınız zamanda kurulmuştur ilk önce neden bu isme ve bu 
siteye ihtiyaç duyulmuştur, neden bu isim tercih edilmiştir bu konuda yine Başbakanlık veya 
başka bir makamdan bir talimat alınmış mıdır?”  

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır alınmamıştır. Ancak şuna açıklık getirmek lazım irtica silahlı 
kuvvetler için her zaman bir tehdittir daha bunu birkaç önce basına da açıkçada söyledim ama 
bunun bir siyasi partiyle ilişkilendirerek siyasi bir faaliyet içerisine girmek silahlı kuvvetlerin 
görevi değildir, onu yapacak olanlar siyasi partilerdir bu amaçla şey edilir. Yani bize şey yapmak 
yurtiçi ve yurtdışındaki tehditlere karşı savunma görevini koruma, kollama görevi veren iç hizmeti 
biz öyle yorumladık o şekilde uyguladık. İrtica şeyi bizim için bir tehdit olduğu için o konuda 
yapılan yayınları gayet tabi ki izlemeniz lazım. Ama orada bunu hükümetle veya belli bir partiyle 
ilişkilendirip de herhangi bir yazı çıkmamıştır.” 

Sanık Ziya İlker Göktaş müdafii Av. Tülay Çelikyürek: “Yani.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ben böyle bir emir vermedim.” 
Sanık Ziya İlker Göktaş müdafii Av. Tülay Çelikyürek: “Sayın Özkök iki soruma verdiğiniz 

cevaptan şu anlaşılmaktadır. Hem.” 
Mahkeme Başkanı: “Efendim yorumunu yapmayın daha sonra değerlendirirsiniz.” 
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Sanık Ziya İlker Göktaş müdafii Av. Tülay Çelikyürek: “Pardon soru soruyorum.” 
Mahkeme Başkanı: “Tamam sorunuzu alalım evet.” 
Sanık Ziya İlker Göktaş müdafii Av. Tülay Çelikyürek: “İnternet andıcı yasal bir belgedir 

hem de irtica.org sitesi yasal kurulmuş bir sitedir.” 
Salonda söz almadan konuşanlar oldu anlaşılmadı. 
Tanık Hilmi Özkök: “Ben müsaade eder misiniz?” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ben irtica.org sitesi kurulsun diye emir verdiğimi şu anda 

hatırlamıyorum. Bir belge varsa onu bana gösterebilirsiniz.” 
Sanık Ziya İlker Göktaş müdafii Av. Tülay Çelikyürek: “Ben onu da gösterelim efendim 

onu da sunalım.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Mahkeme Başkanı: “Başka Avukat arkadaşlardan.” 
Sanık Ziya İlker Göktaş müdafii Av. Tülay Çelikyürek: “Başka sorum yok teşekkür 

ederim.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan söz istedi verildi: “Sayın Komutan Kara 

Kuvvetleri Komutanı iken Levent Ersöz müvekkilim Levent Ersöz 2. Ordu 7. Kolordu Komutanlığı 
hareket komutasındaki Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı idi. Ondan önceki süreçte de 
Şırnak İl Jandarma Komutanı olarak Kara Kuvvetleri Harekat Komutasında görev yaptı. 
İstihbaratı güçlü bir kişi olduğunuz vurgulanıyor üst komutan olarak. 7. Kolordu denetlemesinde 
size kendisinin terör örgütü üyeliği yasadışı bir faaliyetinin olduğu PKK’nın 2. adamı Cemil 
Bayık’la görüştüğü illegal ölümlerde öldürmelerde, faili meçhullerde bulunulduğu, Gaffar Okan 
suikastında parmağının olduğuna ilişkinin duyum, bilgi geldi mi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Teşekkür ederim. Meslek 

yaşantınızın 20 yıla yakın süresi generallik bir o kadar sürede de kurmay subay olarak 
sürdürdüğünüzü birçok plan emir hazırladınız komutanlara takdimler brifingler sundunuz. 
Tecrübenize dayanarak soruyorum slaytlarda size gönderilen size bırakılan slaytlarda renk yazı 
karakteristik derleme, satır aralıkları, miktar özelikleri niteliği itibariyle bir kurmay başkanının 
hazırladığı izlenimini vermekte miydi?” 

Mahkeme Başkanı: “Efendim bu da bir görüş sorusu efendim.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Lütfen.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Slaytlar sonuçta bir askerin elinden 

çıktığı iddia ediliyor.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet anladım onu şöyle soralım.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Teknik olarak.” 
Mahkeme Başkanı: “Bu size sunulan slaytların nasıl hazırlandığını kimin hazırlandığını 

öğrendiniz mi, araştırdınız mı?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bu Yakamoz mu?” 
Mahkeme Başkanı: “Evet Ay ışığı ve Yakamoz slaytlarının.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Oradaki ifadelerin bunların bir asker elinden çıktığını bana gösterdi.” 
Mahkeme Başkanı: “Ama kimin yaptığını öğrenebildiniz mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır kimin yaptığını bilemem çünkü şeysiz.” 
Mahkeme Başkanı: “Peki nerede hazır…” 
Tanık Hilmi Özkök: “(bir kelime anlaşılmadı) şeyleri silinerek gelir böyle şeyleri genellikle 

bilgileri onu bilemiyorum ama şuradan biliyorsunuz mesela silahlı kuvvetlerin personel kanunu 
var. Bu personel kanunu çok inceliktedir herkes bilmez, mesela Askeri Şurada devamlı tayin 
yapıldığını zannediyor hiç alakası yoktur o ap ayrı bir konudur terfilere bakar orası, terfi 



T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ( TMK 10 MADDESİ İLE YETKİLİ )  
CELSE TARİHİ 02.08.2012 ESAS NO: 2009/191 CELSE NO:213 Sayfa:58 

 

 58 

edemeyenlerde kendiliğinden emekli olur. Yani onlara baktığımız zaman bir asker şeyi 
görüyorsunuz asker bilgisi görüyorsunuz ama bu sadece bende yaratılan bir imajdı gerçekten 
böyle bu böyle midir onu tabi Savcılık Makamı ve sizler takdir edersiniz.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet nerede hazırlandığını tespit edebildiniz mi?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır edemedik.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet buyurun Avukat Bey.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Doğu ve Güneydoğu iç güvenlik 

harekatında görev yapan Jandarma Birliklerinin sevk idaresi örneğin Jandarma Asayiş 
Komutanlığı Sınır Tümen Komutanlığı, Bölge Komutanlıkları yine Kara Kuvvetlerine bağlılığı 
düşünüldüğünde o bölgedeki vurucu gücü denebilecek birliklerin gerekse bu komutanlıkların 
üstlerinin gerekse sizin izniniz dışında haberiniz olmadan batı tarafa geçmesi mümkün mü Sayın 
Özkök.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Hangi birlikleri kastediyorsunuz.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Jandarma asa… Doğu’da görev 

yapan Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Jandarma Asayiş Birliklerinin.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Sınır birliklerinin sizin izniniz 

gözetiminiz bilginiz olmadan batı tarafına geçmesi mümkün mü?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Genelkurmay Başkanıyken mi Kolordu Komutanı iken mi bölgede 

çünkü o bölgede çok görev yaptım.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Genelkurmay Başkanıyken de 

Kolordu Komutanıyken de yani.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Evet.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Yani Jandarmanın bir darbe ya da 

Jandarmanın bu tür darbelere zemin hazırladığı öncülük ettiği düşünülürse bu birliklerin batıya 
kaydırılması mümkün mü sizin izniniz olmadan bilginiz olmadan?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Tabi o duruma bağlı yani Jandarma Genel Komutanlığının dediğim 
gibi komuta bağlantısı bana çok farklıdır ama o bölgede görev yaparken gayet tabi ki Kara 
Kuvvetleri Komutanlığının birliklerine bağlıdır bunlar.” 

Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “İşin büyüklüğüne göre Genelkurmay Başkanının haberi olur veya 

kuvvet komutanının veya asayiş komutanının veya 7. kolordu komutanının haberi olmuş olabilir.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Ya bunun dışında sizden.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Yani çok büyük birlik kaydırmasında eğer varsa.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Genelkurmay Başkanının gayet tabi ki haberi olur.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Teşekkür ederim. Sizin döneminizde 

iç tehdit önceliği nasıldı Sayın Komutan?” 
Tanık Hilmi Özkök: “İç tehdit önceliği devletin o konuda bir stratejik Milli Güvenlik Stratejisi 

Belgesi vardır orada bellidir ona oradan bakmak lazım. Gerçi tam bir şey yapılmaz ayrım orada 
ama iç tehdit unsurlarının neler olduğu o resmi belgede yer alır benim bu konuda bir şey 
söylemem mümkün değildir.” 

Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Birçok soruya cevap verdiniz 
mükerrer olmaması için son soruyu sorup çekileceğim. Gelen ve bilgi gelen bilgi ve duyumların 
resmi delil mahiyetinde olmaması nedeniyle işleme koymadığınız fakat inanmadığınız ve işleme 
koymadığınız bu belge nedeniyle müvekkilim başta müvekkilim Levent Ersöz olmak üzere birçok 
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kişi şu anda yargılanmaktadır. Geriye dönüp baktığınızda keşke bu bilgi ve belgeleri işleme 
koysaydım dediğiniz oldu mu Sayın Komutan?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu bir yorumdur.” 
Mahkeme Başkanı: “Başka görüş sorusu efendim.” 
Sanık Levent Ersöz müdafii Av. Murat Nebi Ayhan: “Teşekkür.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun. Mikrofon verelim Avukat Kazım Bey’e.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın söz istedi verildi: “Sayın Özkök efendim 

gazeteci Fikret Bila’nın sivil darbe girişimi Murat Yetkin’in teskere isimli kitaplarını okuyabildiniz 
mi veya gördünüz mü efendim?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Kısmen, beni ilgilendiren genellikle o bölümüne bakardım.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın: “Bu size kapağını gösterebilsem Fikret 

Bila’nın kitabındaki kapaktaki kişiyle sizsiniz sanırım zaten oradan rahatlıkla anlaşılıyor 
görmüşseniz.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Göremiyorum ters tarafa gösteriyorsunuz.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın: “Ama daha önce gördüyseniz 

biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum burada Fikret Bila’da, Murat Yetkin’de kitaplarında Murat 
Yetkin 3 tane 29 Ekim 2001 tarihindeki bir akşam resepsiyonda 3 tane 3 düzey orgeneralle 
görüştüğünü söylüyor. Fikret Bila’da çok üst düzey bir komutan ile görüştüğünü söylüyor. Siz hiç 
Murat Yetkin veya Fikret Bila ile bu bahsedilen kitaplarında bahsettiği görüşmeyi 
gerçekleştirdiniz mi, siz?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu her iki gazeteci ve (bir kelime anlaşılmadı).” 
Mahkeme Başkanı: “Avukat Bey tanığı yargılamıyoruz lütfen sorunuzun amacını 

söyleyin.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın: “Yok efendim.” 
Mahkeme Başkanı: “Biz ona göre kabul edelim.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın: “Efendim burada kendileri biliyorsunuz 

Ecevit’in Sayın Bülent Ecevit’in görevden alınmasına ilişkin olarak askerlerden birtakım 
endişelerini aldıklarını iletmişlerdir kitaplarında.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın: “Bunlarla ilgili bir bilgisi var mı Ecevit’in 

görevden alınmasına ilişkin kendisinin bir bilgisi olup olmadığını onun için oradan doğrudan 
sormuyorum.” 

Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ecevit’in sağlık durumunun rahat bir endişe duyuluyordu bütün 

toplumun, bütün gazetelerde her yerde yer alıyordu.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın: “Evet evet efendim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Ama onun görevden alınıp alınmaması konusunda benim veya 

benim karargahımın hiçbir etkisi olmamıştır.” 
Bir kısım sanıklar müdafii Av. Kazım Yiğit Akalın: “Tamam bu kadardı efendim teşekkür 

efendim sağ olun.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Olamaz zaten yani.” 
Mahkeme Başkanı: “Buyurun.” 
Sanık Hıfzı Çubuklu müdafii Av. Nazlı Çubuklu söz istedi verildi: “Sayın Özkök 2004 

yılının Eylül ayında göreve başlayıp sizin Genelkurmay Başkanlığına görevinizin sona erdiği 
Ağustos 2006 yılına kadar adli müşaviriniz olarak görev yapan müvekkilim Tümgeneral Hıfzı 
Çubuklu’nun örgütsel herhangi bir faaliyetine tanık oldunuz mu?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Olmadım.” 
Sanık Hıfzı Çubuklu müdafii Av. Nazlı Çubuklu: “Peki size hukuk müşavirliği görevi 

sırasında hukuka aykırı olabilecek tekliflerde ya da davranışlarda bulundu mu?” 
Tanık Hilmi Özkök: “Hayır.” 
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Sanık Hıfzı Çubuklu müdafii Av. Nazlı Çubuklu: “Her hafta 2937 sayılı Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 4. maddesi gereğince MİT Müsteşarı 
tarafından size istihbarı bilgiler geldiğini söylediniz. Bu bilgileri kime verirsiniz? Yani herhangi bir 
istihbarat başkanıyla ya da adli müşavirinizle paylaşır mısınız?”  

Tanık Hilmi Özkök: “O oradaki bahse göre neden bahsediyorsa ona göredir genellikle 
istihbarat başkanlığına karargah çalışması için verirdim. Komutan okur onu şeye istihbarat 
başkanına verir bunu daha evvelde ifade ettim istihbarat başkanı inceler ve komutana bir teklifte 
bulunur efendim adli müşavir incelesin veya biz bunu daha da inceleyelim gibi karargah 
çalışmamız bu şekildedir.” 

Sanık Hıfzı Çubuklu müdafii Av. Nazlı Çubuklu: “Tamam. Peki, size gelen her türlü suç 
ihbarını önce adli müşavire mi bildirirsiniz yoksa idari yönden bir araştırma yapar mısınız?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Suç ihbarlarını evvela kendim bir elekten geçiririm kendi yakın 
karargahım özel kalem müdürüm vesaire geçirir ciddi bulduklarımızı ilgili yerlere göndeririz. 
Mesela herhangi bir diyelim ki lojistik faaliyetle ilgili onu harekat baş… şeye gönderir lojistik 
başkanına incele bunun sonucu bize getir deriz o şeye bağlı tamamen konuya bağlı bir şey adli 
müşavirle paylaşmak.” 

Sanık Hıfzı Çubuklu müdafii Av. Nazlı Çubuklu: “Savcı Mehmet Ali Pekgüzel’in bir sorusu 
üzerine internet siteleri legaldi suç işlense adli müşavir uyarırdı dediniz. Öncelikle adli müşavirin 
internet sitelerinin kuruluşundan haberi yok. Zira bu siteler güvenlik nedeniyle hayali isimler 
üzerinden kurulmuş ve adli müşavirin bilgisi olmadığı gibi söz konusu andıçlarda da 
müvekkilimin koordine parafı yok. Ancak adli müşavirinizin haberi olsaydı bu sitelerde herhangi 
bir illegal faaliyet yürütüldüğü ya da suç işlendiğine dair size bunlarla ilgili bilgi verir miydi, bilgi 
vermesi gerekir miydi?” 

Tanık Hilmi Özkök: “Bu yoruma, yoruma tabi bir şeydir ama müsaade eder… cevap 
vereyim mi efendim.” 

Mahkeme Başkanı: “Buyurun buyurun.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Gayet tabi ki böyle bir şey bilseydi ki, ben tabi şeylere tam 

katılmıyorum onu bilemem onun haberi yoktu vardı o tabi inceleme konusu veya kurumsal 
sorun.”   

Sanık Hıfzı Çubuklu müdafii Av. Nazlı Çubuklu: “Bu mevcut andıçlarda olan koordine 
paraflarıyla ilgili.” 

Tanık Hilmi Özkök: “Öyle bir şey olsaydı gayet tabi ki şey ederdi beni uyarırdı onu 
görevidir zaten bu.”  

Sanık Hıfzı Çubuklu müdafii Av. Nazlı Çubuklu: “Tamam teşekkür ederim.” 
Tanık Hilmi Özkök: “Bir şey değil.” 
Mahkeme Başkanı: “Evet.” 
Saatin 16:28 olduğu görüldü. 
Oturuma bugüne mahsus olmak üzere son verildi. 
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 
Oturuma 3 Ağustos 2012 günü saat 09:30’da kaldığı yerden devam edilmek üzere ara 

verilmesine oybirliği ile karar verildi.02.08.2012 
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